Opleidingsplaats gezondheidszorgpsycholoog
volwassen/ouderen in opleiding
Per 1 januari 2020 is er bij de afdeling Psychologie & Psychiatrie een opleidingsplaats voor
gezondheidspsycholoog volwassenen/ouderen.
De functie
Als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (PIOG) verricht je poliklinische en klinische
werkzaamheden ten behoeve van verschillende specialismen. Dit betreft het doen van intakes en het,
onder supervisie, uitvoeren van behandelingen en (neuro)psychologisch onderzoek. De
behandelingen betreffen onder andere aanpassingsproblematiek, angst- of stemmingsstoornissen bij
medische klachten (bv cardiale klachten, longaandoeningen, kanker). Het uitvoeren van
psychiatrische consulten onder supervisie behoort eveneens tot de mogelijkheden van deze
opleidingsplaats.
Tevens verzorg je systematische verslaglegging en terugrapportage naar verwijzers. Tenslotte neem
je deel aan een aantal overleggen, zoals bijv.het wekelijks multidisciplinaire overleg van de vakgroep.
De opleidingsplek is dynamisch en divers. Je komt in aanraking met verschillende psychologische
aandachtsgebieden binnen een brede patiëntenpopulatie.
De afdeling Psychologie & Psychiatrie
De vakgroepen Psychologie en Psychiatrie vormen één afdeling. De psychologen onderzoeken en
behandelen (poli)klinische patiënten die zijn verwezen door medisch specialisten van het Haga
Ziekenhuis (onder meer cardiologie, interne geneeskunde, gynaecologie, long en pijnpoli). De afdeling
bestaat uit een klinisch psycholoog, een klinisch neuropsycholoog io, twee GZ-psychologen, een
neuropsycholoog, drie psychiaters, een psychiatrisch verpleegkundige, een AIOS, een huisarts io en
een coassistent.
Het HagaZiekenhuis is hét ziekenhuis voor inwoners uit de regio Haaglanden. Met het Reinier de
Graaf (Delft en Voorburg) en het LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) zijn we bestuurlijk gefuseerd tot
de Reinier Haga Groep (RHG). Samen zijn we actief in een verzorgingsgebied van ruim 800.000
mensen. Bovendien hebben we in totaal zo’n 7.500 medewerkers in dienst, plus 550 specialisten en
200 arts-assistenten. Door intensief samen te werken – met elkaar en onze partners – werken we aan
de beste zorg en investeren we voortdurend in onze service.
Het profiel
•

Je hebt ervaring met het uitvoeren van (kortdurende) behandelingen

•

Je beschikt over kennis van en ervaring met neuropsychologische en algemene psychologische
diagnostiek

•

Je hebt een enthousiaste en zelfstandige houding, bent goed in staat te reflecteren op je
functioneren en te participeren in een multidisciplinair team

•

Bij voorkeur heb je praktijkervaring binnen een algemeen ziekenhuis en heb je affiniteit met
medische psychologie

Het aanbod
•

Een dienstverband van 28 uur per week. Het cursorisch onderwijs, verzorgd door de RINOgroep
Utrecht, valt hier buiten.

•

Gedurende de opleiding krijg je een salaris op basis van FWG 60, met een minimum salaris van
€ 3.072,- en een maximum salaris van € 4.466,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband
(36 uur).

•

Een contract bij werkgever HagaZiekenhuis voor de duur van de opleiding, zijnde 2 jaar en 2
maanden.

Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessante extra’s
te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en persoonlijke
ontwikkeling. En voor maar ongeveer € 8,- netto per maand sport je onbeperkt in onze eigen
fitnessruimte, inclusief lesjes. Daarnaast is er een actieve personeelsvereniging en kun je meedoen
aan activiteiten van JongHaga. En via CultuurWerkt! krijg je aantrekkelijke kortingen op voorstellingen
en tentoonstellingen door het hele land.
Meer weten of solliciteren?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Nicole van Grieken (praktijkopleider) of Detty
van der Beek (vakgroepvoorzitter afdeling Medische Psychologie) via (070) 210 2072. Ook kun je
natuurlijk contact opnemen met Team Recruitment via (070) 210 4500. We ontvangen je sollicitatie
met LOGO-verklaring graag uiterlijk 30 september 2019.
Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

