
 
 
Sint-Jan-Baptist is een gespecialiseerd regionaal psychiatrisch centrum gelegen in Zelzate. 
Ons centrum omvat 4 doelgroepen binnen de psychiatrische zorgverlening. We voorzien in 
een reguliere verslavingszorg, reguliere ouderenpsychiatrie, reguliere PVTp en PVTu, en een 
uitgebreid forensisch zorgcircuit. Dit forensische circuit voorziet gespecialiseerde, 
multidisciplinaire behandeling voor geïnterneerde personen met het oog op de re-integratie 
in de maatschappij. Binnen onze werking streven we naar een herstelgerichte aanpak met 
oog voor de patiënten of bewoners hun context en capaciteiten. Daarbij hanteren we een 
evidence based approach als basis voor de medische besluitvorming. De multidisciplinaire 
behandelteams werken individueel, groeps- en systeemgericht. De forensische 
PVT-afdelingen bieden behandeling en zorg op maat met de nodige aandacht voor 
levenskwaliteit en resocialisatie. 
 
Wij zoeken momenteel een: 
 
Psychiater forensische PVT-afdelingen 
 
Functie: 
• Je verricht psychiatrisch diagnostisch onderzoek en staat in voor de medisch-
psychiatrische behandeling van PVT-bewoners met forensisch statuut, dit in 
overeenstemming met het doelgroep beleid 
• Je bent eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van de bewoner in 
samenspraak met het multidisciplinair team 
• Je integreert wetenschappelijke inzichten in herstelgericht werken 
• Je participeert in de medische staf en werkt nauw samen met je collega psychiaters 
 
Profiel: 
• Je bent erkend arts specialist in de psychiatrie en je hebt een volledige accreditatie bij het 
RIZIV 
• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met een forensische werking 
• Je werkt patiëntgericht en kan het wetenschappelijke integreren in herstelgericht werken 
• Je bent open-minded, constructief en je kan diversiteit waarderen 
• Je kan je makkelijk inpassen in een multidisciplinaire werking 
• Je hebt een open en transparante communicatiestijl 
• Je gedrevenheid en enthousiasme dragen bij tot kwalitatieve zorg in een collegiale 
werksfeer 
• Je hebt een psychotherapeutische opleiding of bent bereid die te volgen 
• Arts-specialisten in opleiding kunnen ook kandideren. 
 
Aanbod: 
• Je komt terecht in een team van gedreven collega psychiaters/neuroloog/huisarts 
• Je krijgt ruimte voor initiatief en persoonlijke groei in een professionele werkcontext 



• Mogelijkheid tot poliklinische werking 
• Je werkt op zelfstandige basis en vult een deeltijdse (12u) opdracht in (exclusief 
wachtdiensten) 
• Voorziene startdatum is november 2021 
 
Voor bijkomende info kan je terecht bij dr. Van Steenkiste: 09 342 28 28 of via mail: 
frank.vansteenkiste@janbaptist.broedersvanliefde.be. 
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