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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 behandelafdeling psychosezorg 

interesse 

voor meer informatie kan je terecht bij afdelingshoofd Erik De Cock (T 09 216 34 17) of 
afdelingspsycholoog Laura Van de Sype (T 09 216 34 23) 
 
schriftelijk solliciteren kan tot 23.08.2020 t.a.v. Mevr. Christine De Vrieze, directeur 
patiëntenzorg, via vacatures@guislain.broedersvanliefde.be  

functie en opdracht 
 je behaalde het diploma bachelor of graduaat (HBO5) in de verpleegkunde 
 je hebt affiniteit voor het begeleiden van personen met psychotische kwetsbaarheid 
 je hebt een respectvolle basisattitude, gekenmerkt door o.a. presentie, verbinding, 

zelfreflectie en flexibiliteit 
 je kan dit vertalen naar zorgzame werkrelaties om samen met de patiënt concreet aan 

de slag te gaan, ook in moeilijke situaties of bij complexe gedragsproblemen 
 je hebt goede communicatievaardigheden, je bent vaardig in het constructief omgaan 

met het appèl van de patiënt, en je kan interacties met de patiënt inzetten om het 
welzijn en de samenwerking te verbeteren 

 je werkt krachtgericht, en je zoekt daarbij samen met het team en de patiënt naar een 
evenwicht tussen zorg op maat en de basisstructuren van het samenleven 

 decorumverlies en hulp bij lichaamszorg schrikken jou niet af 
 je bent vaardig en creatief om samen met de patiënt, diens omgeving en het 

interdisciplinair team aan een maatschappijgericht behandeltraject te werken 
 je hebt een hart voor mensen en je werkt mee aan onze waardengerichtheid en 

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

aanbod 
 openstaande betrekking op de afdeling Wadis, behandelafdeling voor personen met een 

kwetsbaarheid voor psychose, campus Dr. Guislain 
 jobtime: voltijds of deeltijds (te bespreken) 
 startdatum: september 2020 (in overleg te bepalen) 
 verloning volgens de geldende IFIC-barema’s binnen de sector, aangevuld met 

hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, 
maaltijdcheques, …


