
   
    

 

De vzw GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’ zoekt voor  

het PZ Onzelievevrouw in Brugge een  

FAMILIETHERAPEUT – klinisch psycholoog (m/v)  

voor de Kliniek Ouderenpsychiatrie  

 

Situering  
 

Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 

bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling.   Het ziekenhuis is gespecialiseerd 

in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten 

vanaf 16 jaar.  Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen en een aanbod voor 

psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is copromotor van het Netwerk Geestelijke 

Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en heeft medewerkers in Covias en het Mobiel 

Crisisteam. 

 

Opdrachten 
 
Het gaat enerzijds over een opdracht als familietherapeut en anderzijds over een opdracht als 
klinisch psycholoog, beiden in de kliniek ouderenpsychiatrie. 

Opdracht als familietherapeut :  

• Je geeft familie- en/of relatietherapie aan de patiënt en zijn/haar context. 

• Je geeft inhoudelijke input bij het verder ontwikkelen van de familiewerking, op basis 

• van wetenschappelijke inzichten/evidence based practice. 

• Je bent bereid tot occasioneel avondwerk met het oog op afspraken met families. 

Opdracht als psycholoog :  

• Je geeft groepspsychotherapie en individuele therapie. 

• Je zorgt voor een professionele mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht. 

 

Profiel  
 

• Je bent licentiaat/master in de klinische psychologie. 

• Je volgde of volgt een langdurige psychotherapieopleiding tot systeemtherapeut  /  gezins-en 

relatietherapeut.  

• Je hebt interesse voor en affiniteit met de doelgroep ouderen. 

• Je hebt ervaring op het vlak van relatie- en familietherapie. 

• Je bent contactvaardig en je communiceert vlot. 

• Naast je systeemvisie heb je een open therapeutische houding en sta je open voor 

• multidisciplinair werken. 

 

 



Aanbod 

• Deeltijdse opdracht  : 27/38u. 

• Arbeidsovereenkomst : onbepaalde duur. 

• Datum indiensttreding :  01/04/2022     

• Verloning cf. de vastgelegde barema’s (IFIC 16). 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Aangename werkomgeving met betrokken collega’s. 

• Centrale ligging van het ziekenhuis nabij station. 

Procedure 

Solliciteren kan tot en met 23/01/2022 via onze jobsite 

https://gzbj.myprogreso.com/perfnav/recruitment/homepage/viewjobopenings.asp?bedrijf=6&fr=&vakg

ebied=&lbxprovincies=&brand . 

 

Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Dieter Roseeuw, kliniekpsycholoog voor 

de kliniek voor ouderenpsychiatrie  (tel. 050-30 18 36) of  Wendy Dossche, vakcoördinator 

vakgroep psychologie (050 / 30 18 00).  
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