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

Volwassenenpsychiatrie, een: 

 

Psychiater (m/v), voor het programma Crisiszorg 

Functieomschrijving 

Het UPC KU Leuven is prioritair begaan met de zorg voor patiënten die zich aanmelden met een acute 
psychiatrische hulpvraag. In dat kader hebben we een uniek programma uitgebouwd, waarbij het 
psychiatrisch team op de Spoedgevallendienst UZ Leuven, het Mobiel Crisisteam (2A-team) en de EPSI 
afdeling met elkaar scharnieren. 

Als supervisor  neemt u de leiding over het Mobiel Crisisteam, de EPSI afdeling, en de psychiatrische 
werking op de Spoedgevallen. U geeft vorm aan de verdere uitbouw van een klinisch hoogstaand, 
innoverend en wetenschappelijk onderbouwd programma voor crisiszorg, in nauwe samenwerking met 
de acute opnameafdelingen van het UPC en met de partners in de regio.    

U werkt mee aan de verdere ontwikkeling van wetenschappelijke onderzoekslijnen rond het thema 
Crisispsychiatrie, in nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten ons Universitair Centrum.  

Profiel  

 U bent psychiater met bijzondere interesse voor crisiszorg. 

 U bent bereid om deel uit te maken van en leiding te geven aan een multidisciplinair team. 

 U beschikt over de nodige kwaliteiten om wetenschappelijk onderbouwde klinische zorgpaden te 

ontwikkelen voor de crisiszorg in de regio. 

 U heeft ervaring en expertise in wetenschappelijk onderzoek. 

Aanbod 

 We bieden U een goede omkadering en een stimulerende werkomgeving.  

 Er wordt een interessant loonpakket aangeboden.  

 In functie van uw 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 het referentienummer 2018-018 via onze website http://www.upckuleuven.be/nl/node/965 

Je kan solliciteren tot en met 30/04/2018.  

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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