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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain – Organisatie Broeders van Liefde 
 

 

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats 
inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een 
psychiatrisch verzorgingstehuis en een poliklinische werking. Verder is het ziekenhuis actief binnen de werking van 
mobiele teams. De medische equipe van het centrum neemt ook de psychiaterfunctie van het IBW Zagan waar. De 
vzw Organisatie Broeders van Liefde zoekt voor dit centrum een 
 
 

PSYCHIATER 
14u KLINISCH WERK 

 

met mogelijkheid tot polikliniek 

uw functie : 

 als behandelend arts staat u in voor de medisch-psychiatrische opvolging en bent u mee de 
sturende kracht achter het individueel behandelprogramma van patiënten 

 samen met het interdisciplinaire team zet u het behandeltraject van patiënten uit  
 
 
 

uw profiel : 

 u bent erkend psychiater, bij voorkeur met klinische praktijkervaring in een ziekenhuiscontext 

 u hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met één of meerdere doelgroepen waar het P.C. Dr. 
Guislain zich op richt 

 u bent bereid deel te nemen aan het wachtsysteem 

 u bent een teamspeler en weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren 

 u kan mee de missie van het P.C. Dr. Guislain uitdragen, u heeft een hart voor mensen en werkt 
op positieve wijze mee aan onze waardengerichte inspiratie, in het werk met patiënten, collega’s 
en medewerkers 

ons aanbod : 
 u komt terecht in een dynamische medische staf, waar mogelijkheid is tot bijscholing en 

samenwerking 
 de centrale Gentse ligging creëert tal van opportuniteiten voor samenwerking met diverse actoren 
 een ziekenhuis dat binnen recente hervormingen resoluut kiest voor inbedding in een netwerk, 

vermaatschappelijking en kwalitatieve zorg met respect voor waarden en noden van patiënten 
 

interesse ? 
Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met hoofdarts a.i. dr. Marc Eneman -       
T 09 216 33 11.  

Schriftelijk solliciteren kan tot 31.08.2020 t.a.v. dhr. Rik Ouvry, algemeen directeur via 
vacatures@guislain.broedersvanliefde.be. 


