
 

Psychiater M/V 

 

 
 WERKAANBIEDING 

DE WERKGEVER 
 

Ons revalidatiecentrum Valida is gelegen te Sint-
Agatha-Berchem en bestaat enerzijds uit een 
revalidatieziekenhuis dat beschikt over 175 bedden en 
anderzijds een polikliniek. Valida is ingeschreven als het 
grootste centrum voor neuro-locomotorische en 
geriatrische revalidatie te Brussel. 
 
Ons psychiatrisch centra Sanatia bestaat uit 70 A 
bedden op de site van de Molenstraat te Sint-Joost-
Ten-Node, 68 bedden in het PVT (Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis) en 30 plaatsen in het Psychiatrisch 
Dagcentrum  “Le Canevas” gelegen in de Collegestraat 
te Elsene. 

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE : zelfstandige  deeltijdovereenkomst 
  
WERKPLAATS :  PVT Sanatia – Collegestraat 45 te     
1050 Elsene 
 
DATUM VAN INDIENSTTREDING : maart 2020  
 
CONTACT : Danhaive Leslie, Dr Ayache Laurence 
  

OVER HET PVT 
 
Het PVT Sanatia, een verblijfplaats en zorginstelling georganiseerd op gemeenschapsbasis, is bestemd 
voor personen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische pathologie. Het bevindt zich in het 
hart van de stad, Collegestraat te Elsene. We verwelkomen momenteel 68 bewoners maar willen graag 
nieuwe bedden openen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de Brusselse bevolking. 
Ons team, dat op multidisciplinaire wijze werkt met het oog op psychosociaal herstel, bestaat uit een 
directrice, twee hoofdverpleegkundigen, een therapeutische coördinator, ergotherapeuten, een 
kinesitherapeut, verpleegkundigen, zorgkundigen, een logopedist, opvoedsters, psychologen en een 
maatschappelijke werker. 
 

MISSIES 
De algemene doelstelling is het medisch toezicht, de ondersteuning en ontwikkeling van het 
therapeutisch project. 
 
Tussenkomst bij de bewoners: 
₋ Medische verantwoordelijkheid 
₋ Kandidatuur en opnameprocedure – MPG 
₋ Voorbereiding op het einde van het verblijf (gesprek en ontslagbrief) 
₋ Verantwoordelijkheid dragen met het team voor het behoud van de psychiatrische/psychische 

stabiliteit 
₋ Opvolging en aanpassing van de farmacologische behandeling (elektronisch geneesmiddelen- 

voorschrift) 
₋ Individuele gesprekken en met de omgeving van de patiënt  
₋ Crisisinterventies en ziekenhuisopnames 
₋ Medische coördinatie 



MISSIES 
 
Tussenkomst bij de team: 
₋ Deelname aan de multidisciplinaire stafvergaderingen 
₋ Vergaderingen met coördinatoren 
₋ Evaluatie, opvolging en toepassing van het therapeutisch project 
₋ Medisch en therapeutisch toezicht van het team 

 
Vertegenwoordiging van het PVT op klinisch vlak 

 
GEWENST PROFIEL 
     
- Diploma als doctor in de geneeskunde, specialist in psychiatrie 
- Een opleiding in systemische psychotherapie is een pluspunt 
- Verenigend, georganiseerd, volhardend en verantwoordelijk 
- Tweetaligheid FR/NL is een pluspunt. 

 
 

 WIJ BIEDEN 
 
₋ Gedeelde wachten met psychiaters van Sanatia 
₋ Beheer van de somatische zorg door huisartsen 
₋ Nieuwe projecten te ontwikkelen 
₋ Volledig gerenoveerd gebouw 
 
 

PROCEDURE OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN 
 
Interesse ? Raadpleeg onze website  http://www.valisana.be en stuur uw kandidatuur (CV en   
motivatiebrief) via mail : jobs@valisana.be of per post (Josse Goffinlaan 180 te 1082 Brussel) ter  
attentie van mevrouw Berce Nathalie. 
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