
Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Dienst 

Volwassenenpsychiatrie, een: 

 

Psychiater (m/v), voor het programma Crisiszorg, 24-40 uur 

Functieomschrijving 

Het UPC KU Leuven zoekt een staflid psychiater (m/v) met interesse in crisispsychiatrie. Het UPC KU 
Leuven heeft een sterk model ontwikkeld rond crisiszorg, waarbij het Crisis Interventie Centrum (CIC), 
het Mobiel Crisis Team, de EPSI-eenheid en de psychiatrische functie op de Spoedgevallendienst nauw 
met elkaar interageren. Van de aan te werven psychiater wordt verwacht dat hij/zij de supervisie van het 
CIC op zich neemt en deelopdrachten vervult in verschillende modules van de crisiszorg, in 
samenwerking met de collega’s die nu al in de crisiszorg van het UPC actief zijn.  

Het CIC is een opname-afdeling voor mensen met een acute psychiatrische problematiek, waar tijdens 
een opname van twee weken op een therapeutische manier met de crisis wordt aan de slag gegaan.  

Het programma crisiszorg is geïntegreerd in de dienst Volwassenenpsychiatrie, bestaande uit een aantal 
opname- en therapeutische afdelingen, en een uitgebreid semi-residentieel en ambulant aanbod.  

Profiel  

 Je bent psychiater met bijzondere interesse voor crisiszorg. 

 Je bent in staat leiding geven aan een multidisciplinair gespecialiseerd team  

 Je beschikt bij voorkeur over de nodige kwaliteiten om wetenschappelijk onderbouwde 

zorgpaden te ontwikkelen in de crisiszorg.  

 Je bent bereid om vanuit de klinische werking wetenschappelijk onderzoek uit te bouwen. 

 Een doctoraat op proefschrift strekt tot aanbeveling.  

Aanbod 

 We bieden je een goede omkadering, een stimulerende werkomgeving en een interessant 

loonpakket.  

 In functie van je profiel kan een aanstelling in het academisch kader van de KU Leuven worden 

voorbereid.   

Interesse?   

Stuur je sollicitatiebrief met cv ter attentie van prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts, UPC KU Leuven, met 

vermelding van referentienummer 2018-045 naar https://www.upckuleuven.be/nl/node/1026. Je kan 

solliciteren tot en met 15 november 2018. 

Voor meer info over de vacature kan je terecht bij prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd 

Volwassenenpsychiatrie, tel. 016/348728 of via Stephan.Claes@upckuleuven.be. 
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