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Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge werft aan: 

 

Psychiater (18u) - Herstelgerichte Zorg 
 

 

Het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS) is een bloeiende organisatie met een ruim zorgaanbod in een breed netwerk. Het 

centrum neemt een innoverende rol op in de complexiteit van veranderingen binnen het GGZ-landschap. 

Er is een rijke diversiteit qua behandelopvang, medisch-therapeutische oriëntatie endoelgroep. Hierbij houden we steeds vast aan 

onze missie om ontvankelijke zorg te combineren met een kwalitatief en geïndividualiseerd aanbod. Het centrum is 

psychotherapeutisch georiënteerd. Het ziekenhuis is verspreid over 2 locaties: een campus in centrum Gent voor 

volwassenpsychiatrie en een landelijke campus in Sleidinge (randstad Gent/Eeklo) voor volwassenpsychiatrie en de Jongerencluster 

Yidam en Yugen 

 
Wij zoeken: 
Een psychiater voor de volgende functies 

 

Afdelingsarts REHAB  

REHAB is een open residentiële afdeling met 27 plaatsen die zich richt op patiënten tussen 18 en 65 jaar met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). U werkt samen met een collega -psychiater en een multidisciplinair team binnen een 

herstelgerichte visie waarbij we de patiënt helpen via connecties buiten het ziekenhuis zijn leven opnieuw vorm te geven.  

 

Psychiater MOBiL team OOST 

Als beleidspsychiater ondersteunt u MOBiL wat staat voor Mobiele Ondersteuning en Begeleiding in de Leefomgeving. Dit is een 

mobiel team voor langdurige zorg  dat zich richt op ondersteuning  van patiënten in de thuissituatie met een ernstige psychiatrische 

aandoening (EPA).  Samen met de medewerkers werkt u nauw samen met de verschillende betrokken zorgpartners en verleent u 

advies, coaching of ondersteuning aan het netwerk via begeleiding van de medewerkers en huisbezoeken 

 

Profiel: 

U bent erkend volwassenpsychiater- flexibel met een affiniteit voor deze patiëntenpopulatie. U bent een teamspeler, netwerkgericht 

en werkt graag samen met partners uit de diverse betrokken sectoren. U bent bereid te participeren in het wachtsysteem en de 

polikliniek (4u). 

 

Wij bieden:  

U maakt deel uit van een team van 14 psychiaters en 3 kinder- en jeugdpsychiaters. U werkt in een collegiale en flexibele 

werkomgeving met sterke en dynamische multidisciplinaire teams.  

Verloning binnen een systeem van gepoolde inkomsten van de psychiaters.  

 

Wij verwachten graag uw kandidatuur voor 15 januari 

 

Voor meer informatie over PCGS: www.pcgs.be 
            

 

 
Voor informatie en/ of sollicitatie: 

– Roel De Cuyper, algemeen directeur ✆ 09/3580411 r.decuyper@pcgs.be 

– Dirk Van den Abbeele, hoofdarts ✆ 09/3580411 dirk.vandenabbeele@pcgs.be 
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