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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain 
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 centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van 
Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke mensen. 
 

zoekt  

VERPLEEGKUNDIGE (M/V) 
voor de uitbouw van de HIC-werking 

 
Op de afdeling Crisiszorg wordt een HIC-werking opgericht. High & Intensive Care is een model voor kortdurende 
en intensieve psychiatrische zorg. Veiligheid en bescherming worden hierbij gecombineerd met een respectvolle 
benadering en behandeling waarin de patiënt en zijn omgeving betrokken worden. Centraal staat het terugdringen 
van dwang en drang met de aandacht op het herwinnen van de eigen regie door de patiënt. 

Profiel en functie 
 Je hebt een diploma in de verpleegkunde. 
 Je hebt grondige kennis van acute psychopathologie en psychofarmaca.  
 Je hebt een laagdrempelige en gastvrije basishouding, gekenmerkt door creativiteit, flexibiliteit 

en daadkracht. Je hecht belang aan zelfreflectie.  
 Je bent bereid je in te zetten voor herstel ondersteunende zorg waarbij persoonlijke interactie 

met de patiënt essentieel is. 
 In afstemming met het multidisciplinair team zorg je voor coördinatie en uitvoering van zorg 

rondom de patiënt. Je voert individuele en groepsbegeleidingsactiviteiten uit.  
 Door je consequente aanwezigheid in de groep en geïnspireerd door de presentiebenadering 

bouw je aan de therapeutische relatie met de patiënt en bewaak je het afdelingsklimaat. Mede 
door je de-escalerende houding voorkom je crisissituaties.  

 Je kan omgaan met complexe en urgente zorgsituaties, onder hoge druk.  
 Je bent in staat om te observeren en rapporteren in functie van diagnostiek en in functie van 

het opstellen van een behandelplan samen met de patiënt en dit binnen de 24 u. 
 Je hebt een hart voor mensen en je werkt mee aan onze waardengerichtheid en christelijke 

inspiratie, in de contacten met patiënten en collega’s. 

Interesse ? 
Voor meer informatie kan je terecht bij Nadine Verhoeven, afdelingshoofd a.i., of afdelingspsycholoog 
Liese Van Parys, T 09 216 33 11. 
 
Schriftelijk solliciteren kan tot 22.08.2020 t.a.v. Mevr. Christine De Vrieze, directeur patiëntenzorg, via 
vacatures@guislain.broedersvanliefde.be. 

Aanbod 
 Openstaande betrekking op de afdeling Crisiszorg, campus Dr. Guislain 
 Jobtime: 0,80 VTE 
 Startdatum: september 2020 
 Verloning volgens de geldende IFIC-barema’s, aangevuld met hospitalisatieverzekering, 

tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, … 


