Eén op drie Vlamingen worstelt met psychische problemen. Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis biedt acute opvang,
gespecialiseerde behandeling en langdurige zorg voor deze mensen in psychische nood. PZ Bethaniënhuis maakt samen met
Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen, Beschut Wonen De Sprong, Therapeutische Gemeenschap de evenaar en
Revalidatiecentrum de keerkring deel uit van Psychiatrisch Centrum Bethanië en is samen met AZ St.-Jozef Malle gevestigd op een
groen domein in Malle-Zoersel. Binnen het zorgprogramma Moeder & Baby zoeken we voor intensieve behandeling aan huis een:

PSYCHOLOOG OUTREACH WERKING MOEDER-BABY M/V
Onbepaalde duur 75 % (op termijn mogelijks uitbreiding)
Moeder & Baby biedt een kortdurende multidisciplinaire behandeling voor 9 moeders met postpartumdepressie, postpartumpsychose en andere zwangerschapsgerelateerde psychische problemen. Zij worden samen met hun baby (tot 12 maanden)
behandeld. Dit kan zowel poliklinisch, in daghospitalisatie als in opname. Zeer kortelings wordt ook intensieve behandeling aan huis
mogelijk.

Gek

van jou?
Functie
• Je zorgt voor de uitbouw van de module intensieve behandeling aan huis en wordt mogelijks in de toekomst ingezet in de polikliniek
• Je ondersteunt het hechtingsproces tussen moeder en baby in de thuiscontext (provincie Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant)
• Je tracht vanuit een vertrouwensrelatie de zorgnoden van de moeder en/of het gezin in te schatten
• Je vertrekt steeds vanuit de zelfregulerende mogelijkheden en krachten van de moeder en/of het gezin
• Je zet een ondersteunend netwerk op rondom het gezin, samen met andere betrokken zorgpartners.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je bent master in de klinische psychologie
Ervaring in het werken en affiniteit met de doelgroep zijn een pluspunt
Je hebt een bijkomende psychotherapeutische opleiding in de psychodynamische of systeemtherapie en/of Infant Mental Health
Je kan zelfstandig en in team functioneren
Je beschikt over een wagen
Je bent bereid het eigen denken, voelen en handelen via intervisiemomenten bespreekbaar te maken.

Meer weten of solliciteren?

Werken bij PZ Bethaniënhuis biedt tal van extralegale voordelen. Neem
een kijkje op onze website:
www.pzbethanienhuis.be, werken en leren, vacatures.
De volledige taakomschrijving vind je onder deze link:
www.pzbethanienhuis.be, werken en leren, functies en functiekaarten.
Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst,
seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

Voor meer informatie, contacteer:
• Marijs Lenaerts, psycholoog
• tel: +32 (0)3 380 25 85
• e-mail: marijs.lenaerts@emmaus.be

Binnen en buiten met aandacht verbonden

Mail je sollicitatiebrief met cv vóór 16 januari 2019
naar marijs.lenaerts@emmaus.be.

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel
tel 03 380 30 11
www.pzbethanienhuis.be
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