
 

 

Vacature 

januari 2022 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

AZ Klina in Brasschaat is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio  

Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis bestaat uit 3 campussen (campus Klina, campus De Mick en campus Coda) en telt 

581 bedden. Meer dan 1700 gespecialiseerde artsen, medewerkers en vrijwilligers gaan elke dag samen voor elke 

patiënt ‘Voluit voor zorg’. 

AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. 

Wij bieden patiënten een state-of-the-art infrastructuur, de nieuwste technologie en een brede waaier aan medische 

disciplines.  

PAAZ AZ Klina is een acute psychiatrische dienst met 50 acute bedden en een daghospitaal met 8 stoelen. Er is veel 

activiteit via de spoedgevallendienst en een aandeel liaison psychiatrie. Onze PAAZ heeft een grote instroom van 

patiënten met angst - en stemmingsstoornissen en afhankelijkheidsproblematiek. Wij hebben een voltijdse vacature 

voor een psychiater vanaf 1 mei 2023 om samen met drie collegae psychiaters het team te versterken. 

Psychiater 

Profiel 

 Een erkend arts-specialist in de psychiatrie. 

 Bijkomende psychotherapie opleiding is een meerwaarde. 

 Iemand met collegiale en probleemoplossende vaardigheden. 

 Affiniteit met acute psychiatrie en ziekenhuispsychiatrie. 

 Bereid tot deelname aan de telefonisch bereikbare 1/4 wachtdienst. 

 Interesse in en/of kennis van ECT is een meerwaarde. 

De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 januari 2022 aangetekend gestuurd worden naar Bart Van Daele, 

Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van: 

 een omstandig CV met referenties en aanbevelingen 

 een afschrift van het diploma van arts 

 een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag 

Voor bijkomende inlichtingen 

 Dr. Marjolijn Bergoets, Arts-diensthoofd Psychiatrie 
T + 32 3 298 10 84 – marjolijn.bergoets@klina.be 

 Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts 
T + 32 3 650 50 10 - christine.cuyt@klina.be 

 Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur 
T + 32 3 650 50 10 - joost.baert@klina.be  
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