
 

De Korbeel & De Patio zijn de 
kinder- en jeugdpsychiatrische 

afdelingen van het psychiatrisch 
ziekenhuis H. Familie in hartje 

Kortrijk en telt 80 enthousiaste en 
professionele medewerkers die zich 

ten volle inzetten om de 
gezondheid, het welzijn en de 

levenskwaliteit van kinderen en 
jongeren met psychische 

moeilijkheden te optimaliseren. 

  
 

 
 
 

 

In het kader van de uitbreiding van de medische staf is er een vacature voor 

Kinder- en jeugdpsychiater (M/V) 
Uw job 

 Poliklinische activiteiten binnen bestaande werking  

 Uitgebreid (semi-) residentieel aanbod met verschillende doelgroepen (ook forensisch), leeftijden (van infant tot 
transitieleeftijd), crisis en behandeling: in overleg en samenwerking met de huidige medische staf 

 Keuze van aantal uren en invulling (diagnostiek, medicatie-opvolging, individuele of gezinstherapie, groepstherapie..) 

 Zelfstandig statuut 

 

Functievereisten 

 Je bent een afgestudeerd kinder- en jeugdpsychiater 

 Je bent leergierig, enthousiast 

 Samenwerken met en leidinggeven aan een team  

 Bij voorkeur opleiding psychotherapie genoten 

Ons aanbod 

 Ruim logistiek aanbod onder de vorm van een bureel, EPD, 
administratieve ondersteuning, klinisch secretariaat, agendabeheer,… 
Geen afhouding van ambulante consulten. 

 Zie website www.dekorbeel.be & www.depatio.be voor meer 
informatie over de dienst. Mogelijkheid tot werk ambulant en (semi)-
residentieel in overleg met collega’s 

 Samenwerking met psychologen in de polikliniek ifv diagnostiek 

 Samenwerking en uitbreiding van de huidige teams en werking 
 

 Vanuit onze missie “mensen 
centraal in zorg” stellen we niet 
enkel de patiënt centraal maar 
ook onze medewerkers. Vanuit 

onze overtuiging dat 
medewerkers het verschil maken 

in het leveren van kwalitatieve 
zorg wensen we dan ook blijvend 

te investeren in onze 
medewerkers. 

Wenst u meer info?  

Contacteer Dr. Dietlinde De Man, medisch diensthoofd via 

dietlinde.deman@dekorbeel.be of via 056/24.52.59.  

Hoe solliciteren?  

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur mailen naar Psych. Ziekenhuis H. Familie, afdeling De Korbeel, tav. dhr. P. Cokelaere, 
Algemeen directeur, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk of mailen informatie@pzhfamilie.be  
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