
Arts-specialist 

erkend in de psychiatrie 

 

Vacaturenummer: 6619 

Locatie: ZNA Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg 

Afdeling/ Bedrijfseenheid: Volwassenenpsychiatrie 

Jobtime: voltijds 

Contract: zelfstandige overeenkomst  

ZNA zoekt een voltijdse Arts-specialist met erkenning in de psychiatrie voor het Acute traject. 

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg? 

 

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. Ze staat samen met PAAZ, EPSI, mobiel crisisteam en PVT in voor het 

aanbod volwassenenpsychiatrie ZNA. 

 

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  is gespecialiseerd in urgentiepsychiatrie en kortdurende behandeling via  een 

ambulant, residentieel en outreachaanbod waarbinnen vlot geschakeld kan worden. Deze werking 

bevindt zich op site Sint-Erasmus.  

 

ZNA volwassenenpsychiatrie werkt volgens een moderne herstelvisie die  vermaatschappelijking 

van langdurige zorg patiënten nastreeft. 

 

Voor het acute traject (PAAZ-liaison-polikliniek) zoeken wij een collega met een hart voor onze 

stadspsychiatrie.  

Je maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische  groep van 9 psychiaters, 2 huisartsen en 5 

psychiaters in opleiding. 

Jouw troeven: 

 Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist in de psychiatrie. 

 Een erkende opleiding in de psychotherapie is een pluspunt. 

 Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.  

 Je bent een teamgerichte persoonlijkheid. 

 Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden. 



 Je bent dynamisch en innovatief ingesteld. 

 Je staat dagelijks mee in voor kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg. 

 Je bent een teamplayer en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 Je bent bereid om u de vooropgestelde visie eigen te maken, verder mee uit te werken en te 

implementeren. 

 Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk. 

 

Dit mag je van ons verwachten: 

 

 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, en een 

aantrekkelijk wachtsysteem.  

 Het ZNA psychiatrisch ziekenhuis is gevestigd in een moderne, innovatieve nieuwbouw op de 

site Stuivenberg. 

 Het acute traject Volwassenenpsychiatrie is gevestigd op site Sint-Erasmus en verhuist later 

naar de nieuwe site CADIX.   

 ZNA biedt je werkzekerheid en werktevredenheid. 

 ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse invulling. 

 Het regime en de start van jouw tewerkstelling is in onderling overleg te bepalen. 

 

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: Martine Mols, HR Rekrutering, via email: martine.mols@zna.be 

Jouw kandidatuur zal bezorgd worden aan: 

 

 Dr. Vicky Matthysen, hoofdarts ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg 

 Hugo Pietermans, algemeen coördinator Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg 

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Martine Mols, HR Rekrutering, op 03 217 72 65. 

Meer weten over de functie? Contacteer Dr. Vicky Matthysen op GSM 0474 95 19 66 of email: 

vicky.matthysen@zna.be 

 

mailto:martine.mols@zna.be

