
 
 

 

Psychiater met ervaring en/of uitgesproken interesse voor acute 

verslavingspsychiatrie (gesloten opname-afdeling) 

Campus Alexianen  

Provinciesteenweg 408 

2530 Boechout 
 

Zorggroep Multiversum 
 

Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er 
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse 
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. 

 

Cluster 

 
Cadenza is de cluster verslavingspsychiatrie die bestaat uit 5 opname- en behandelafdelingen. Cadenza 1 is een 
gesloten opname-afdeling met 24 bedden. Er wordt gewerkt via het HIC model (High & Intensive Care) 
waarvoor de afdeling opgesplitst is in een Intensive Care gedeelte (IC) en een High Care gedeelte (HC). Er wordt 
maximaal ingezet in nabijheid en contact met de patiënt om aldus op deze manier herstel te bevorderen. 
Patiënten verblijven er vrijwillig of via een wettelijke procedure. 

 
Jouw functie 

 

• 24 uur klinisch werk op afdeling Cadenza 1 en supervisie/coaching van arts-specialist in opleiding (ASO). 

• 6 uur poliklinisch werk. 

• 4 uur functie (adj-)geneesheer-hoofd-van-dienst 

 
Jouw profiel 

 

• Je bent (binnenkort) erkend en geregistreerd in de volwassenpsychiatrie. 

• Je hebt ervaring of een uitgesproken interesse in acute psychiatrie (gesloten opname-afdeling 
volgens HIC model). 

• Je bent bereid te werken in een team en deel te nemen aan de psychiatrische wachtdiensten voor het 
volledige psychiatrische ziekenhuis. 

• Je neemt een rol op als opleider voor de ASO verbonden aan Cadenza 1. 

• Je bent bereid om te werken in een open overlegcultuur. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

• Je hebt respect voor de waarden van de organisatie. 

 
Jouw voordelen 

 

• Tewerkstelling onder zelfstandig statuut met vergoeding uit de pool van de medische honoraria. 
• Collegiale samenwerking binnen de medische staf. 
• Deel uitmaken van een erg dynamische cluster verslavingspsychiatrie. 
• De mogelijkheid deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding ASO. 

 

Interesse? 
 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Geert Dom, medisch directeur (T 03 455 75 31 
of geert.dom@multiversum.broedersvanliefde.be). Stuur je sollicitatie met CV voor 1 februari 2021 naar Prof. 
Dr. Geert Dom via e-mail. 
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