
 

PSYCHIATER(S)              POLIKLINIEK PZ ST. ANNENDAEL DIEST 
 

Contract:  zelfstandig statuut 
Jobtime:  minimum 1 dag (of 2 halve dagen) per week, méér (tot voltijds) is zeker bespreekbaar 
Start:   instap in overleg, ten vroegste vanaf juli en ten laatste vanaf december 2020 
 

 
Bij ons in VZW Sint Annendael benaderen we ieder individu als een autonoom en uniek persoon met een eigen kwetsbaarheid én 
krachten. De vzw exploiteert momenteel in regio Diest (& Aarschot) activiteiten in een psychiatrisch ziekenhuis, mobiel team en 
beschut wonen, activiteitencentrum en 2 woonzorgcentra (in Diest en Scherpenheuvel).  
 
Vanuit onze expertise in geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg zoeken wij steeds samen, met volle overgave en met een 
open geest, naar een professioneel antwoord op de hulpvraag waarmee iemand zicht tot ons richt. We doen dit vanuit een herstel-
gericht perspectief en met focus op vermaatschappelijking van zorg, en in nauwe samenwerking met Z.Org KU Leuven, binnen het 
regionaal GGZ-netwerk Diletti én met bijzondere aandacht voor samenwerking met de Eerstelijnszone Demerland (waartoe Diest 
en Aarschot behoren). 

 

Waar ga je aan de slag? 
 

Onze ambulante werking ggz omvat een heel actieve polikliniek “Centrum voor psychiatrie & psychotherapie”. Daarin houden 

momenteel 11 psychiaters, 4 psychiaters-in-opleiding en enkele psychologen raadplegingen. De doelgroep is breed: zowel nieuwe 
patiënten als zij die reeds langer kampen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid. Het aanbod omvat dan ook algemene 
psychiatrische consultaties en psychotherapie, een specifieke multidisciplinaire adviesraadpleging, beschikbaarheid van bijzondere 
expertise omtrent bipolaire stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen, … maar ook andere expertise is welkom. 
 

Wat is jouw takenpakket? 
 

Wij willen als Psychiatrisch ziekenhuis actief verder inzetten op vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Daar-
om zoeken we nu erg bewust hoe we onze ambulant-poliklinische werking kunnen versterken met een nieuwe collega of collega’s, 
voor: 
 
- Overname van een cohorte patiënten wegens stopzetting praktijk door gepensioneerde collega (minimum 1 dag, of 2 halve 

dagen – maar meer is absoluut bespreekbaar). 
 

- De Multidisciplinaire Adviesraadpleging. Dit is een gecombineerde consultatie van psycholoog en psychiater die er op ge-

richt is de toegankelijkheid tot gedegen, specialistisch advies met betrekking tot geestelijke gezondheidsproblemen in regio 
Diest te bevorderen. Vanuit een eenmalige combinatieconsultatie bieden we grondige, multidisciplinaire, bio-psycho-sociaal 
geïnspireerde bejegenings-, behandelings- en verwijsadviezen. Hierdoor wordt het voor de huisarts mogelijk om (samen met 
patiënt en zijn/haar familie) opnieuw de regie van het ggz-zorgtraject en diens herstelproces in handen te nemen of te houden 
(1 dag per week, op dinsdag of woensdag). 

 

- Opstart nieuwe begeleidingen, volgend uit verwijzingen, opnames of de multidisciplinaire adviesraadpleging. Ook raadple-

gingen rond uw eventuele bijzondere expertise m.b.t. bepaalde pathologie kunnen geëxploreerd worden. 
 

- Optioneel: raadplegingen in het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) in Diest. 

 

Wie ben jij? 
 

- Je bent erkend als specialist in de psychiatrie of zit in het laatste jaar ASO Psychiatrie.  
- Je bent een deskundige, flexibele en enthousiaste collega met een sterk profiel, die gelooft in het belang van vermaatschappe-

lijking van de zorg en herstel. Je communiceert vlot met verwijzers en context van patiënten.   
- Je volgde, volgt of bent ook van plan een langdurige psychotherapeutische opleiding te volgen.  
 

Wat bieden wij jou aan? 
 

- Jobtime is bespreekbaar (minimum 2 dagdelen, maar kan tot voltijds).  
- Marktgunstige financiële voorwaarden: 0% afdracht voor Multidisciplinaire Adviesraadpleging, 5% afdracht voor de andere 

raadplegingen. 
- Een secretariaatsfunctie voor het plannen, opvolgen en herschikken van afspraken. 
- Een elektronisch patiëntendossier. 
- Faciliteiten voor blended care met telefonische en videoconsultaties. 
- Een gegarandeerde startcohorte van patiënten. 
- De combinatie van een kleinschalige en aangename werkomgeving met de laagdrempelige toegankelijkheid tot een breed 

en gespecialiseerd zorgaanbod voor uw patiënten (inclusief opnamemogelijkheid indien nodig), zowel in regio Diest als op 

de campussen van onze nauwe samenwerkingspartner UPC & Z.Org KULeuven. 
- Maandelijkse intervisiemogelijkheid met de collega-psychiaters en ASO’s. 
- Mogelijkheid tot uitbouw parallelle activiteit in het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) in Diest. 
- Door de nauwe samenwerking met Z.Org/UPC KU Leuven kunnen ook aanvullende job-opportuniteiten aldaar snel gedetec-

teerd en geëxploreerd worden. 
 

Heb je interesse? 
 

Stuur je reactie, voorzien van motivatie en CV, t.a.v. hoofdarts Dr. Wim Simons, Vestenstraat 1 te 3290 Diest of naar 
wim.simons@sad.be. Indien u eerst meer informatie wenst, kan u deze ook contacteren op 013/38.05.11. 

mailto:wim.simons@sad.be

