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

Psychiater (100%)
voor het zorgprogramma Psychose (MIC / affectieve psychose)
Functieomschrijving
UPC KU Leuven zoekt een staflid psychiater (m/v) met een bijzondere interesse in psychosezorg.
Op klinisch vlak geeft u leiding aan de Medium Care unit op campus Kortenberg. De Medium Care unit is
een nieuwe werking, vooral gericht op patiënten met psychotische stoornissen die nog een intensieve
individuele begeleiding nodig hebben. Het kan gaan om patiënten die vanuit de HIC-afdeling
doorstromen, om rechtstreeks opgenomen patiënten of om patiënten die tijdelijk vanuit andere
afdelingen voor opschaling van zorg naar de Medium Care unit worden overgebracht. Dit klinisch
programma loopt in nauwe samenwerking met de HIC en met de bestaande psychose-afdelingen.
Daarnaast zal u als staflid specifieke taken opnemen in de zorg voor patiënten met affectieve
psychotische stoornissen (psychotische depressie, bipolaire stoornis).
We zijn voor deze vacature op zoek naar een kandidaat met een academisch profiel, die in combinatie
met de klinische opdracht een onderzoekslijn wil uitbouwen rond medisch en neurobiologisch onderzoek
bij psychotische stoornissen.
Profiel


U bent psychiater of u behaalt deze titel in de loop van 2021.



U heeft een bijzondere interesse voor acute psychose, ook in het affectieve spectrum.



U bent in staat leiding te geven aan een multidisciplinair gespecialiseerd team.



U bent gemotiveerd en bekwaam om actief bij te dragen aan het wetenschappelijk onderzoek op
dit domein. Een PhD of de bereidheid om dit te verwerven strekt tot aanbeveling.
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 uw sollicitatiebrief met cv ter attentie van prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts, UPC KU Leuven, met
vermelding van referentienummer 2021-017 naar sollicitatie@upckuleuven.be. U kan solliciteren tot en

met 28/02/2021. Voor meer info over de vacature kan U terecht bij prof. dr. Stephan Claes, diensthoofd
Volwassenenpsychiatrie, tel. 016/348728 of via Stephan.Claes@upckuleuven.be.

