Voor onze locat ies Amersfoort e n Tie l z ijn wij per direct op zoe k n aar een:

(GZ) psycholoog (M/V)
Uren : 24 uur per week
Ben je BIG geregistreerd psycholoog,
Geïnteresseerd in Acceptance and Commitment Therapie (ACT)?
Ben je bereid om als ZZP’er met een gevulde agenda aan de slag te gaan in Amersfoort/Tiel?
Dan willen we graag kennismaken!
Vermoeidheidkliniek biedt al jarenlang gespecialiseerde diagnostiek en multidisciplinaire behandeling van
ernstig aanhoudende chronische vermoeidheid, -pijn, ME/CVS en fibromyalgie. Je werkt samen met
internisten, somnologen, psychologen, diëtisten, psychosomatische fysio, oefen- en ergotherapeuten.
Werkzaamheden
Een GZ- of basispsycholoog werkt in een dynamische, multidisciplinaire werkomgeving. Maar je hoeft je
als ZZP’er niet bezig te houden met het vullen van je agenda, dat wordt voor je gedaan. Je bent verzekerd
van een stabiel patiëntenbestand.
Je bent (mede) verantwoordelijk voor het verrichten van diagnostiek, het opstellen van behandelplannen
en het uitvoeren van behandelingen. Je voert 1 op 1 gesprekken en behandeld met educatie en cognitief
gedragsmatige interventies, veel volgens de principes van ACT. Je onderhoudt de contacten met de
verwijzers, bedrijfsartsen en de opdrachtgevers.
Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team van Vermoeidheidkliniek voor behandeling van
chronische vermoeidheid, ME/cvs en fibromyalgie met ACT en voor behandeling slaapstoornissen na
verwijzingen vanuit onze Slaapkliniek Nederland.
Samen met Van der Valk Vitaal start per 1 september Overgewichtcentrum, een multidisciplinair initiatief
voor behandeling van obesitas.
In overleg kunnen werkzaamheden ook eventueel in Lelystad plaats vinden. Daar biedt Multizorgteam
met Zorgteam 1e lijns paramedische zorg en Hartrevalidatie waar je onderdeel bent van het
multidisciplinaire Hartrevalidatie team (samen met de cardiologen van Hartkliniek).
Kwalificatie-eisen
•
•
•
•

Je hebt naast een afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog ook werkervaring en/of
verdere opleidingen gevolgd.
Kennis van en affiniteit met chronische vermoeidheid is een pre.
Een bijdrage willen leveren aan de beleidsontwikkeling van het team, de vakinhoudelijke
ontwikkeling van de discipline en het ontwikkelen van behandelprogramma’s.
Adequate registratie.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met GZ psycholoog Els de Kloe (06-30886562) of directeur
Pierre de Roy (06-53930236). Je solliciteert via pierre@vermoeidheidkliniek.nl, graag met motivatie en
CV.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

