ARTS-SPECIALIST IN DE PSYCHIATRIE
WIL JE SAMEN MET JE COLLEGA’S GARANT STAAN VOOR KWALITEITSVOLLE
ZORG?

Voor het traject psychosezorg (residentieel-dag en poli) zoeken wij een halftijdse collega
met een hart voor onze stadspsychiatrie. Je werkt intensief samen met 2 andere collega’s
binnen dit traject. HIC en ID worden hier in verbinding met de andere trajecten uitgerold.
Daarnaast hebben we een halftijdse vacature voor een ouderenpsychiater. Je zet je
schouders mee onder een vernieuwde grootschaligere samenwerking psychogeriatrie ZNA.
Je bouwt mee aan een complementaire en geïntegreerde werking binnen deze diensten.
In de toekomst beogen we verbinding met de bestaande werking en/of eventuele nieuwe
outreachende werking rond ouderen.
Combinatie tot een voltijdse vacature is zeker mogelijk!
WAT IS JOUW UITDAGING?
ZNA volwassenenpsychiatrie is een toegankelijke en kwaliteitsvolle psychiatrie in de stad,
gespecialiseerd in crisis, acute en intensieve behandeling van volwassenen met psychische
en psychiatrische problemen.
Het psychiatrisch ziekenhuis, gelegen op de site Stuivenberg, focust op gespecialiseerde
psychose- en verslavingszorg via een trajectwerking die individuele zorg op maat mogelijk
maakt.
Het acuut traject (PAAZ-EPSI-urgentieraadpleging-MCTA) bevindt zich op site Erasmus en
verhuist volgend jaar naar de nieuwe site CADIX;
De verschillende trajecten werken in verbondenheid mede via onze outreachende werking
( mobiel psychiatrisch crisisteam Antwerpen( MPCTA), mobiel psychiatrisch team ’t Stad
(MPT ’t STAD)en binnenkort een mobiel team voor transitieleeftijd). Alsook via een diverse
en uitgebreide werking dagbehandeling en wonen (PVT).
Verder zetten we momenteel ook actief in op de verdere uitrol van een multidisciplinaire
en geïntegreerde liaisonwerking op de verschillende grote sites van ZNA.
Daarnaast hebben we ons recent verbonden met alle diensten psychogeriatrie ZNA.
Tenslotte behoort ook de stresskliniek (Mindfulness voor volwassenen-jongeren en
kinderen met grondlegger Edel Maex) tot volwassenenpsychiatrie.
ZNA volwassenenpsychiatrie werkt volgens een moderne herstelvisie die acute en
laagdrempelige zorg alsook
vermaatschappelijking van langdurige zorg patiënten

nastreeft. We geven daarnaast mee actief vorm aan diverse interne en externe innovatieve
zorgprojecten binnen de context van onze grootstad.
Je zal deel uitmaken van een enthousiaste en dynamische
psychiaters, 2 huisartsen en 5 psychiaters in opleiding.
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Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist in de psychiatrie.
Een erkende opleiding in de psychotherapie is een pluspunt.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
Je bent dynamisch en innovatief ingesteld.
Je staat dagelijks mee in voor kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg.
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Je bent bereid om de vooropgestelde visie eigen te maken, verder mee uit te
werken en te implementeren.
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in
je werk.
Affiniteit voor psychosezorg en/of een ouderenpopulatie.

Werken bij ZNA is kiezen voor patiëntgerichtheid, samenwerken, kostenbewust werken,
respect en professionaliteit, want goed voor onze patiënten zorgen, daar draait het bij ZNA
om.
WAAROM WERKEN BIJ ZN A?








ZNA biedt je een aangename werksfeer in een hecht goed georganiseerd team
met veel ruimte voor een persoonlijke inbreng.
We bieden je een statuut als zelfstandige aan met interessante financiële
vergoeding met een aantrekkelijk wachtsysteem.
Het ZNA psychiatrisch ziekenhuis is gevestigd in een moderne, innovatieve
nieuwbouw op de site Stuivenberg.
De diensten psychogeriatrie bevinden zich momenteel op de sites Jan Palfijn,
Joosten en St Elisabeth.
ZNA biedt je werkzekerheid en werktevredenheid.
ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een halftijdse of voltijdse
invulling.
Het regime en de start van jouw overeenkomst is in onderling overleg te bepalen.

WAT BIEDEN WE JE AAN ?




Overeenkomst: zelfstandige overeenkomst
Locatie: ZNA Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg
Jobtime: voltijds/halftijds

HEB JE NOG VRAGEN?
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je kan je kandidatuur met cv, referenties en diploma (met vermelding van het
vacaturenummer) richten aan Niels Vrijsen (HR Rekrutering) via e-mail
niels.vrijsen@zna.be
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:



Dr. Vicky Matthysen, hoofdarts ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Hugo Pietermans, algemeen coördinator Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg

Meer weten over de functie? Contacteer Dr. Vicky Matthysen op GSM 0474 95 19 66 of email: vicky.matthysen@zna.be
Vacaturenummer: 7477

