GZ-psycholoog die zich wil bekwamen in de
behandeling van conversie stoornissen (24-24 uur)
v19.0148
24-24 uur/wk
Amstelveen, locatie Amstelmere

Afdeling Polikliniek Amsterdam Psychosomatiek
Wij zoeken een GZ-psycholoog voor de poli psychosomatiek op onze locatie Amstelmere
in Amstelveen (24 uur p/w). We zoeken een collega die naast de behandeling in SOLK
zich wil bekwamen in het behandelen van de conversiestoornis. Ervaring op het gebied
van conversie is niet vereist; er wordt een opleidingstraject aangeboden.
De focus van je werk als GZ-psycholoog wordt de conversiestoornis. Samen met de collega’s
zal je de behandeling van deze aandoening vorm geven. Uiteraard behandel je ook patiënten
met andersoortige lichamelijke klachten (SOLK) en allerlei problematiek die rond die
lichamelijke klachten optreedt zoals angst, depressie, trauma en
persoonlijkheidsproblematiek. Het is een functie die de nodige creativiteit vraagt en soms
dwars door allerlei disciplines heen loopt. Dat levert een gevarieerde en uitdagende baan op.
Wij zoeken iemand die zich wil ontwikkelen binnen de Polikliniek Psychosomatiek en willen
dat graag ondersteunen door opleiding te faciliteren.
We werken veel middels groepsbehandelingen. In het team zijn opleidingsplekken voor
psychiaters, huisartsen, gz-psychologen en klinisch psychologen. Je behandelt vooral
volwassenen met lichamelijk (onverklaarde) klachten. We werken vanuit het gevolgenmodel
en patiënten starten in principe met de Psycho-educatiegroep. Vervolgens bieden we een
combinatie van CGT en Psychomotore Therapie (PMT) aan.
Behandeling van psychosomatische patiënten vraagt vaak maatwerk en aanpassing van
protocollen. Je hebt te maken met een rijke diversiteit aan patiënten. Naast de hulpvragen,
lopen bijvoorbeeld ook de leeftijd, (culturele) achtergrond, maatschappelijke omstandigheden
en taalvaardigheid sterk uiteen. Je verplaatst je makkelijk in iedere situatie. En stemt je
behandeling en manier van communiceren af op je patiënt. Je vindt het leuk om patiënten die
ambivalent staan tegenover de GGZ op hun gemak te stellen en vervolgens te begeleiden in
het aanpassen van niet helpende gedragspatronen.

Functieomschrijving
Binnen deze functie heb je de uitdagende taak om mede vorm te geven aan de verdere
ontwikkeling van de behandeling van conversiestoornissen. Mocht je hierin nog niet zo veel
ervaring hebben, maar wel interesse, zal er voldoende steun zijn vanuit het team om je verder
te kunnen ontwikkelen. Ook zijn er mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op het gebied
van trauma ACT, VERS en/of SFT. Veel behandelingen doe je (deels) samen met een
psychomotore therapeut. Daarnaast geef je, indien mogelijk, werkbegeleiding aan
psychologen in opleiding.

Functie-eisen
Wat wij van jou vragen:
•
•
•
•

Je bent een BIG-geregistreerd gz-psycholoog
Je hebt bij voorkeur 1 jaar relevante werkervaring
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren
Kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie, EMDR, groepstherapie of
schematherapie is een pré

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele werkomgeving.
Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Een
dienstverband bij onze organisatie start met een jaarcontract. De functie is ingedeeld in FWG
65. Je salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal € 5.126 bruto per maand bij
een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Daarnaast bieden wij goede secundaire
voorwaarden waaronder een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, een vaste
eindejaarsuitkering van 8,33 %, een fietsregeling, 8 % vakantiegeld, korting op één van de
collectieve ziektekostenverzekeringen én je krijgt gratis een abonnement op Cultuur Werkt.
Werken als GZ-psycholoog bij GGZ inGeest
Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is stevig verankerd in onze organisatie. Samen met
hogescholen en universiteiten verzorgt GGZ inGeest verschillende opleidingen. Voor GZpsychologen zijn er doorgroeimogelijkheden naar een functie als klinisch psycholoog of
psychotherapeut. Daarnaast biedt GGZ inGeest goede mogelijkheden voor bij- en nascholing,
zoals cursussen en congressen en supervisie en/of intervisie. GGZ inGeest heeft een
Psychologen Advies Raad (PAR). In samenwerking met verschillende partners verricht GGZ
inGeest innovatief – soms baanbrekend – wetenschappelijk onderzoek in academische
werkplaatsen. De onderzoeksresultaten delen we met elkaar. Waar mogelijk pas je de
resultaten direct toe in je behandeling. Zo verbeteren we de psychische gezondheid steeds
weer een stapje verder.

Informatie over de vacature
Dr. M. J. Reinders, klinisch psycholoog-psychotherapeut & praktijkopleider
Mi.Reinders@ggzingeest.nl

Solliciteren
Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Reageer dan voor 31-10-2019 via
de knop 'Solliciteer'. Sollicitaties die via e-mail binnenkomen, kunnen wij helaas niet in
behandeling nemen.
Wij nodigen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit om te solliciteren. Het inwinnen
van referenties en het controleren van diploma's maakt onderdeel uit van de
sollicitatieprocedure. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve
verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

