
 

 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE – KORTRIJK 

 

Het ziekenhuis az groeninge te Kortrijk is samen met de ziekenhuizen van Deinze, Waregem, Izegem, Maria 
Middelares in Gent, Ronse en Zottegem lid van het E17-ziekenhuisnetwerk. Het ziekenhuis is ook lid van het Netwerk 
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen. Wij zijn een dynamisch ziekenhuis met 1046 bedden, ruim 
3000 medewerkers en ca. 260 artsen.  

De staf psychiatrie bestaat uit een team van 4 psychiaters. Omwille van een gestage toename van onze activiteiten 

hebben we nood aan een bijkomende collega. 

De dienst psychiatrie heeft een EPSI van 10 bedden, twee afdelingen van 25 bedden (PAAZ) en een afdeling van 
30 bedden gerontopsychiatrie. Naast deze hospitalisatie afdelingen beschikt de dienst over een dagtherapeutisch 
centrum, een polikliniek met participatie in themapoli’s, een dienst liaisonpsychiatrie, een dienst voor 
elektroconvulsietherapie en een mobiel crisisteam.  

De dienst psychiatrie heeft een opleidingserkenning voor 6 ASO’s psychiatrie. 

De dienst psychiatrie ontwikkelt en participeert in wetenschappelijk onderzoek. 

 
 

PSYCHIATER (M/V/X)  - VOLTIJDS  

 

 

Wij vragen: 

• Erkend te zijn of de erkenning te behalen als geneesheer-specialist in de volwassen psychiatrie in 2023 

of 2024 

• Je volgde of volgt een langdurige en erkende therapieopleiding (cognitieve gedragstherapie of 

systeemtherapie)  

• Een samenwerking met multidisciplinaire teams 

• Een participatie in een 24-uurs wachtdienst in samenwerking met het psychiatrisch ziekenhuis Heilige 

Familie te Kortrijk 

• Een participatie in de dienst voor elektroconvulsietherapie 

• Een participatie in de polikliniek 

• Interesse in de ziekenhuispsychiatrie en interesse in het samenwerken met diverse somatische 

specialismen 

• Een flexibele en pragmatische houding 

• Een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 

• Interesse in wetenschappelijk onderzoek 

• Interesse in kwaliteitsbewaking 

• Interesse om samen te werken met leden van het klinisch netwerk en het netwerk geestelijke 

gezondheidzorg 

• Startdatum afhankelijk van de beschikbaarheid van de geselecteerde kandidaat 

 

  



Wij bieden: 

• Een voltijdse betrekking (8/10) 

• Een uitdagende werkomgeving waar kwaliteitsvolle zorg, wetenschappelijke onderbouwing en innovatie 

centraal staan.  

• Een samenwerking met deskundige en gemotiveerde multidisciplinaire teams 

• Een uitdagende functie als  afdelingsarts voor de PAAZ (25 bedden) met focus op 

aanpassingsstoornissen en problematisch middelengebruik gecombineerd  

• Een functie als verantwoordelijke arts voor het liaisonteam psychiatrie. 

• Een coördinerende en verantwoordelijke functie als arts voor het ziekenhuisbrede zorgpad alcohol 

 

Schriftelijke sollicitatie met kopij naar het medisch diensthoofd per e-mail, samen met een volledig curriculum vitae, 
wordt verwacht tegen 28/02/2023 en dient gericht te worden aan: 

− de voorzitter raad van beheer az groeninge, mevrouw Marie-Dominique De Jaegere, 
Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de algemeen directeur, mevrouw Inge Buyse, 
Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de medisch directeur, dr. Serge Vanderschueren, 
Pres. Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

 
Verdere informatie kan bekomen worden bij 

− dr. Koen Titeca, diensthoofd psychiatrie 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk  
tel: 056/63.36.72  
e-mail: koen.titeca@azgroeninge.be   
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