
 

 

 
 

Psychiater (m/v) 

IPO is een multidisciplinair centrum voor psychologische, professionele en 

medische ondersteuning. 
Onze tweede vestiging opent de deuren op 01/03/2020 op de Herentalsebaan 

in Antwerpen(Deurne).  

IPO is de perfecte uitvalsbasis voor een psychiater die graag zijn/haar kabinet 

uitbouwt binnen de mogelijkheden en het netwerk van een bloeiende 

multidisciplinaire groepspraktijk. 

Het voltallige team zal bestaan uit een huisarts, psychiater/neuroloog, kinesist, 

fysisch geneesheer, orthomoleculair therapeut, diëtist, logopedist, een 
kinderpsycholoog en enkele klinisch psychologen.  

 
Aangezien IPO een zeer uitgebreid aanbod van psychotherapie en 

psychodiagnostiek heeft, is de samenwerking met een psychiater van zeer 
grote waarde voor ons. Er zijn verschillende mogelijkheden voor deze 

samenwerking. Dit kan voltijds of deeltijds in een vernieuwd kabinet naar 
keuze in onze praktijk of in samenwerking met uw praktijk waarbij u 

wekelijks/maandelijks langskomt voor het bespreken van dossiers. 

 
Wat bieden we 

• Je komt terecht in een enthousiast en complementair team binnen een 

professionele werkomgeving.  

• Je werkt in een volledig gerenoveerde groepspraktijk op een goede locatie 

naast het AZ Monica met een zeer goed openbaar vervoer netwerk voor de 

deur.  

• Je werkt op zelfstandige basis: voltijds, deeltijds of per dagdeel.  
Uren zijn flexibel in te delen naar voorkeur en beschikbaarheid van de 

ruimtes.  

• Doorverwijzingen gebeuren via het secretariaat, collega’s, artsen en scholen. 

IPO werkt met een digitale agenda en wachtkamer voor al zijn medewerkers.  

• Het pand beschikt over 7 kabinetten, een secretariaat, een wachtruimte, een 
vergaderzaal/gemeenschappelijke ruimte/leslokaal met keuken. 



 

 

Koffie/thee/water in de gemeenschappelijke ruimte en in het individuele 

kabinet.  
De gemeenschappelijke ruimte kan gebruikt worden als vergaderzaal, 

leslokaal en voor groepstherapie. Deze ruimte alsook de kindertherapie 

ruimte staan ter beschikking van iedere medewerker. 

• Als psychiater beschik je over een vernieuwd kabinet met inrichting naar 

keuze. 

• Een goede samenwerking met de klinisch psychologen en de 

psychodiagnostische dienst binnen IPO. 

 
Functieomschrijving 

 
Je werkt als psychiater voor de groepspraktijk IPO gelegen op de 

Herentalsebaan in Antwerpen. Je werkt in een complementair team. Binnen 
IPO hechten veel belang aan de multidisciplinaire aanpak. 

 

Profiel 

• Je beschikt over het diploma Geneeskunde met specialisatie Psychiatrie. 

• Je werkt op zelfstandige basis in hoofd- of bijberoep. 

• Je bent bereid in team te werken en bent sociaal en communicatief ingesteld. 

• Je houdt van zelfstandig werken en initiatief nemen. 
 

Jobgerelateerde competenties 

• Medische specialisatie: Psychiatrie. 

• Het medisch voorschrift opstellen. 
De persoon met zorgbehoefte uitleg geven over de behandeling. 

Adviseren over een gezond leven. 

• De behandeling bepalen en de medische verzorging verstrekken. 

• De symptomen en disfuncties vaststellen. 
De leefomgeving van de persoon met zorgbehoefte bij het onderzoek 

insluiten. 

Het klinisch onderzoek uitvoeren. 

• Problemen en risicosituaties opsporen. 

De persoon met zorgbehoefte naar professionals oriënteren of betrokken 

diensten contacteren. 

• De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren. Bijkomende 
informatie opzoeken in het medisch dossier. 

 

 



 

 

Hoe solliciteren 

 

Via e-mail: kp@ipo.be  

T.a.v. Mevr. Kim Peters 
 

Graag een CV en motiverende brief in bijlage. 

Voor meer informatie: 

 

Telefoon: 0485210329 of e-mail: kp@ipo.be 

De vermoedelijke startdatum is 1 maart 2021. 
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