
Eén op drie Vlamingen worstelt met psychische problemen. Psychiatrisch 
Ziekenhuis Bethanië biedt acute opvang, gespecialiseerde behandeling en 
langdurige zorg voor deze mensen in psychische nood. PZ Bethanië maakt 
samen met Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen, Beschut Wonen 
De Sprong, Therapeutische Gemeenschap de evenaar, Revalidatiecentrum 
de keerkring en Mobiel Psychiatrisch Team Kompaan deel uit van Bethanië 
geestelijke gezondheidszorg Emmaüs en is samen met AZ Sint-Jozef Malle 
gevestigd op een groen domein in Malle-Zoersel. 

 

Bethanië en AZ Sint-Jozef maken deel uit van vzw Emmaüs. Emmaüs voert 
een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, 
ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 
Non verbaal therapeut Wel & Stroom 

IBE Wel & Stroom  50% Onbepaalde duur 

Omschrijving 

Wel is een gesloten intensieve behandelafdeling voor acht patiënten met een persoonlijkheidsproblematiek 
die ondanks herhaalde pogingen, met professionele ondersteuning, vastlopen met zichzelf en hun 
omgeving. 

Stroom is een gesloten intensieve behandelafdeling voor acht patiënten met een 
persoonlijkheidsproblematiek die ondanks herhaalde pogingen, met professionele ondersteuning, 
voortdurend vastlopen met zichzelf en hun omgeving. 

 Je biedt een non-verbaal therapeutisch aanbod dat goed aansluit op het gehanteerde therapeutisch 
model en de andere psychotherapeutische activiteiten 

 Je vertaalt algemene behandeldoelen van de patiënt naar non-verbale therapeutische 
doelstellingen en behandelplannen 

 Je geeft non-verbale therapie in groep en/of individueel 
 Je functioneert als lid van het multidisciplinair behandelteam 
 Je hebt een actieve inbreng in de vakgroep non-verbale therapie 

Jouw profiel 

 Je bezit het diploma bachelor in de creatieve therapie met een specialisatie in het medium dans of 
je bezit het diploma master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als 
afstudeerrichting revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg 

 Je kan zelfstandig werken en samenwerken in teamverband 
 Je bent gericht op overleg en kan je aanbod afstemmen op verschillende noden 
 Je kan motiveren en enthousiasmeren 
 Je hebt voeling en bij voorkeur ervaring met de geestelijke gezondheidszorg 
 Je hebt voldoende competentie om je snel in te werken en een volwaardig multidisciplinair teamlid 

te zijn 

Aanbod 

 Contract van onbepaalde duur 
 Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's 
 Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit 
 Ruime kansen tot ontwikkeling 
 Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Waarom kiezen 

voor Bethanië 

 
Voor meer informatie, neem contact op met:  

Tinne Meeusen 
Verantwoordelijke zorgeenheid 

IBE Wel & Stroom 
03 380 31 86 

Geldig tot en met 
28/01/2021 

 
Solliciteren via onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - Onze vacatures 


