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OBC De Berkjes zoekt kinder- en jeugdpsychiater 

 

OBC De Berkjes zoekt: 

Een psychoanalytisch, psychodynamisch georiënteerde psychiater met een interesse in het werken met 

ernstig in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en jongeren en hun context. 

• die aanwezig is bij multidisciplinaire besprekingen in functie van kinderpsychiatrische diagnostiek 

en het uitstippelen van een behandeling.  

• voor individuele, halfjaarlijkse consulten met het kind en mogelijks ouders of  andere context om 

de blik van de psychiater mee te nemen in de behandeling van het kind.   

• voor opstart en opvolging van medicatie, via consultaties voor het kind en gezin.   

• die instaat voor super- en intervisiemomenten, voornamelijk voor psychologen en 

gezinsbegeleiders, maar ook breder in de teams over de werking of andere inhoudelijke thema's.   

 

OBC De Berkjes biedt 

• Een groengelegen diagnostiek en-behandelingscentrum in de rand van Brugge, een 
(gedeeld) eigen bureel in een nieuwbouw gelegen in een bosrijke omgeving die rust 
uitademt.   

• Een ruim, dynamisch denkende voorziening die de noden van de kinderen én hun context 
vooropstelt in het zoeken naar wat een gepaste therapeutische begeleiding kan zijn. Deze 
behandeling kan zowel in combinatie met verblijf in leefgroep als ambulant en mobiel.  

• Ondersteuning van een psycholoog die informatie bundelt, vergaderingen en verslaggeving 
voorbereidt en mee de rode draad binnen het hulpverleningstraject vasthoudt. 

• gedreven, leergierige multidisciplinaire teams  
• werken op prestatie met afspraken rond een minimum aantal prestaties per dag aanwezig, 

ondersteuning bij de nodige administratie en planning.  
• Een aanbod van 8u, te bespreken en vaste momenten in de week. (niet tijdens 

schoolvakanties) 
 
Interesse? Neem contact op met Veerle Benoot, directeur zorg OBC de Berkjes.  
Veerle.benoot@de-kade.be of 0474 89 23 12 
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