Gecombineerde opleidingsplaats voor GZ-psycholoog bij de zorgeenheden Altrecht Academisch
Angstcentrum (AAA) en Altrecht Topreferent Traumacentrum (TRTC)
De PioG zal (onder voorbehoud van wijzigingen) 2 jaar lang 2 dagen per week werken bij afdeling
Angst en 2 jaar 2 dagen per week bij Altrecht topreferent traumacentrum.
Altrecht Academisch Angstcentrum voor complexe angststoornissen, OCD-spectrum stoornissen en
trauma gerelateerde stoornissen.
Het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) is onderdeel van de zorglijn Angststoornissen van
Altrecht. Het AAA is officieel erkend als Top Klinische Zorg afdeling voor de diagnostiek en
behandeling van patiënten met angststoornissen.
Het AAA richt zich op de volgende taken:
1) Consultatie en second opinion bij patiënten met complexe angststoornissen, OCD spectrum
stoornissen en trauma gerelateerde stoornissen.
2) Tweede en derde lijn behandeling, waarbinnen innovatieve en experimentele behandelingen
worden ontwikkeld
a) Poliklinische behandelingen
De meeste patiënten met een angst- of dwangstoornis, ook als deze zeer ernstig is, kunnen
poliklinisch worden behandeld, ook wanneer zij elders een mislukte behandeling achter de rug
hebben. Het behandelaanbod is meestal individueel en op basis van cognitieve gedragstherapie.
b) Groepsaanbod/dagbehandeling voor patiënten met OCD, PTSS, Sociale angst, Paniekstoornis,
Hoarding, met psycho-educatie, vaardighedentraining, cognitieve therapie en (begeleide)
exposure.
c) Thuisbehandeling, deels in samenwerking met ketenpartners, voor patiënten die dit nodig
hebben
3) Uitvoering van zowel toegepast als fundamenteel en experimenteel wetenschappelijk onderzoek, in
samenwerking met de vakgroep Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht.
Altrecht Topreferent traumacentrum
Altrecht Top Referent Trauma Centrum (TRTC) is een derdelijns polikliniek gericht op diagnostiek en
behandeling van volwassenen die lijden onder de gevolgen van ernstige traumatisering in de vroege
kindertijd. Als gevolg hiervan hebben ze langdurige en ernstige psychologische, lichamelijke en
sociaal-maatschappelijke problemen.
Het TRTC biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan patiënten met als diagnose Complexe
Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS), Dissociatieve Stoornis Niet Anders Omschreven (DS NAO)
en Dissociatieve Identiteits Stoornis (DIS)
Altrecht Trauma TRTC is onderdeel van een samenwerkingsverband van meerdere TRTC’s in
Nederland. We samen op het gebied van ontwikkeling van kennis, behandelrichtlijnen en
effectonderzoek
Het TRTC biedt de volgende behandelingen:
a) Individuele behandeling en begeleiding volgens een fasemodel, gericht op stabilisatie (fase
1), verwerking (fase 2) en re-integratie (fase 3)
b) Groeps-/dagbehandeling gericht op psycho-educatie en het leren van vaardigheden
Werkzaamheden PIOG
De werkzaamheden bestaan voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden
(het doen van intakes, adviesgesprekken en testonderzoek) en voor 50% uit het uitvoeren van (deel)
behandeling, waarbij naast cognitieve gedragstherapie ook oog is voor andere referentiekaders.
Verder neemt de opleideling deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van supervisie en
intervisie.

Aanstelling en dienstverband
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst
voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). Inschaling vindt plaats
volgens de CAO GGZ, het eerste jaar in FWG 59-0 en (bij gebleken geschiktheid) het tweede jaar in
FWG 59-1.
De eigen bijdrage in de RINO-opleidingskosten is € 5.735,- voor de totale opleiding, dat is 1/3 deel
van het totaalbedrag. Altrecht vergoedt 2/3-deel van de RINO-opleidingskosten. Betaling in
termijnen gedurende de opleiding is mogelijk, middels een bruto of netto inhouding op een of
meerdere salariscomponenten.
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 21
mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via
www.werkenbijaltrecht.nl onder vacature HRM/17-2/011.
Een LOGO-verklaring kan niet bij je sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien
je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Inlichtingen
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Lieske Sonneveldt (klinisch psycholoog,
inhoudelijk leidinggevende), tel. 030-2308790
Voor informatie over de P-opleiding en de opleidingsplek kunt u contact opnemen met Pieter
Dingemanse (praktijkopleider), tel. 030-2308790
Overige informatie
Sollicitanten vanuit Altrecht Aventurijn B.V. en Indigo Midden Nederland B.V. hebben de positie van
externe kandidaat en krijgen conform aanstellingsbeleid een tijdelijk contract aangeboden.
Opgebouwde anciënniteit wordt niet overgenomen door Stichting Altrecht.

