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VZW Asster is een organisatie die bestaat uit psychiatrisch ziekenhuis 'Asster' en 
het psychiatrisch verzorgingstehuis 'De Passer' in Sint-Truiden, Limburg. 
Het psychiatrisch ziekenhuis "Asster" telt 592 plaatsen (inclusief 145 bevroren bedden), Het 
psychiatrisch verzorgingstehuis “De Passer” 107 bedden. Per jaar worden er meer dan 2200 
opnames gerealiseerd. 
Ons zorgaanbod richt zich tot alle leeftijdsgroepen en wordt aangeboden in diverse 
gespecialiseerde zorgclusters verspreid over twee campussen. In Asster werken meer dan 
900 medewerkers en 20 artsen, die met veel passie en professionalisme kwaliteitsvolle en 
veilige zorg leveren. 
Het ziekenhuis participeert aan diverse zorgvernieuwingsprojecten en netwerken. 
 

 

HOOFDARTS 
te combineren met klinische praktijk binnen Asster 

 

 
 
Functieprofiel 

- u bent een erkend psychiater met klinische praktijkervaring in een ziekenhuiscontext 
- u beschikt over leidinggevende capaciteiten 
- u heeft een bijkomende managementopleiding gevolgd of bent bereid deze te 

volgen. 
- u bent lid van het directieteam en draagt de verantwoordelijkheid van het medisch 

beleid. 
- u bent een teamspeler en weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren 
- u durft vernieuwend te werken en kan mensen inspireren 
- u bent flexibel en communicatief 
- u wilt meewerken aan de goede inbedding van de ziekenhuis- en PVT-modules in de 

diverse netwerken, u bent gemotiveerd om deze netwerken verder uit te bouwen en 
de samenwerking met partners te optimaliseren  

- u onderschrijft de missie en de identiteitsbepaling van Asster en hebt veel interesse 
om het planetree-gedachtengoed verder te concretiseren 

- u bent gemotiveerd om samen met onze medewerkers in het ziekenhuis, het PVT en 
in de netwerken een therapeutische en mensgerichte omgeving te creëren, die de 
patiënt helpt in zijn streven naar een waardig, betekenisvol leven dat voldoening 
geeft. 

- u bent bereid de functie van hoofdarts te combineren met een klinische praktijk 
- u bent als hoofdarts vlot bereikbaar, ook buiten de werkuren. 

 
Aanbod 

- Een aangename en stimulerende werkomgeving in een groot en dynamisch 
psychiatrisch ziekenhuis, dat aandacht heeft voor een herstelgerichte visie en 
kwaliteitsvolle, mensgericht zorg. 

- Een ziekenhuiswerking, die ingebed is in diverse netwerken 
- Inschakeling in de actieve medische staf met tal van mogelijkheden tot intervisie, 

opleiding en samenwerking 
- Ondersteuning door een ervaren secretariaat zorg. 

 
Functieomschrijving 
 Te bekomen op aanvraag 
 
Datum van indiensttreding: 1 september 2020 (indicatief) 
 

http://www.asster.be/zorgaanbod/psychiatrisch-ziekenhuis
http://www.asster.be/zorgaanbod/psychiatrisch-verzorgingstehuis
http://www.asster.be/zorgaanbod
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Informatie: 
Dr. Marie-Paule-Clerinx, hoofdarts, 011 788011 (Asster) 
Dhr. Jaak Poncelet, algemeen directeur (0494 302411) 
 
Solliciteren: 
Solliciteren voor 17 februari 2020 ter attentie van de heer Jaak Poncelet, algemeen directeur, 
p.a. Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden, jaak.poncelet@asster.be 

mailto:jaak.poncelet@asster.be

