De afdeling Keel,- Neus- en Oorheelkunde (Gehoor en Spraak Centrum) in samenwerking met de
afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie, heeft een vacature voor een

Psycholoog in opleiding tot GZ-Psycholoog
32 uur in de week
per 1 september 2017

De Afdeling
Binnen de Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde onder meer bestaande uit een Gehoor- en Spraak
Centrum bij kinderen en volwassenen en de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie van
het Erasmus MC- Sophia bestaande uit een Polikliniek, een Kinderkliniek, een Adolescentenkliniek
en een unit Psychosociale Zorg wordt - in een collegiale en opbouwende sfeer - hard gewerkt aan de
ontwikkeling van het vak. Beiden afdelingen bieden een uitstekende leer - en werkomgeving.
Verder is - vanuit de patiëntenzorg - sprake van intensieve samenwerking met het
“research” gedeelte van de afdeling.
Functie-inhoud
De functie wordt over twee opleidingsjaren ingevuld. Het eerste jaar wordt ingevuld in het Spraaken Gehoorcentrum voor Kinderen (3 dagen in de week) en voor volwassenen (1 dag in de week).
Het tweede jaar wordt op de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie/Psychologie ingevuld, volledig of
in combinatie met een dag voor volwassenen (Gehoor- en Spraak Centrum).
In het eerste jaar bent u werkzaam in het Gehoor- en Spraak Centrum Kinderen. Op deze afdeling
zal de nadruk liggen op de diagnostiek van kinderen met stem-, spraak-, taal-, gehoor-,
communicatie-, en contactproblemen. De diagnostiek is gericht op ontwikkeling, intelligentie,
cognitieve functies en persoonlijkheid. Incidenteel is er ruimte voor begeleiding of behandeling van
kinderen met syndroomproblematiek, bijkomende pedagogische problematiek, functionele klachten,
verwerkingsproblematiek, en psychische in standhoudende factoren bij stotteren.
Op de volwassen afdeling van het Gehoor- en Spraak Centrum zal de nadruk liggen op individueleen groepsbehandeling bij patiënten met tinnitus. Het betreft cognitieve gedragstherapie, psychoeducatie, preparatie voor leefstijlinterventie, verwerking en traumabehandeling. De
psychodiagnostiek omvat neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek en staat ten dienste
van zowel de eigen behandeling als ten behoeve van doorverwijzing naar psychotherapie.

Op de Polikliniek Kinder en Jeugdpsychiatrie/Psychologie zijn verschillende teams (bv het team
“ïnternaliserende /somatoforme stoornissen” en het team “neuro-psychiatrische stoornissen). U zult
werkzaam zijn binnen een van deze teams.
Naast State-of-the-Art diagnostiek en behandeling wordt door de teams een bijdrage geleverd aan
wetenschappelijk onderzoek. Een team bestaat uit kinder – en jeugdpsychiaters, arts-assistenten,
psychodiagnostici, GZ -psychologen en psychotherapeuten (gedrags- en systeem). Binnen de
functie werkt U als behandelaar bij kinderen en jeugdigen en daarnaast is begeleiding van ouders en
gezinnen een mogelijkheid. U krijgt werkbegeleiding van ervaren werkbegeleiders (GZ psychologen) op de afdeling en supervisie van ervaren GZ -psychologen en/of klinisch psychologen
buiten de directe afdeling.
Functie-eisen
Afronding van uw opleiding als psycholoog/(ortho)pedagoog en toelating tot de opleiding voor GZ
-psycholoog. Twee jaren werkervaring in het werkveld van kinderen en jeugdigen strekt tot
aanbeveling. U moet in het bezit zijn van de LOGO -verklaring als voorwaarde voor de GZ opleiding. Indien U deze op het moment van solliciteren niet kunt overleggen heeft het geen zin te
solliciteren.
Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een opleidingsaanstelling voor 32 uur per week. Het bruto maandsalaris bedraagt
afhankelijk van ervaring en opleiding, maximaal schaal 10. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO Academische Ziekenhuizen.
Inlichtingen
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Mw. Drs. E.W.C.
Aendekerk, klinisch psycholoog, P -opleider, telefoon 010 - 703 61 55 en Mw. Dr. M.G. Lechnervan de Noort, klinisch psycholoog/psychotherapeut afdeling KNO, Gehoor en Spraak Centrum
Erasmus MC, tel 010 - 703 60 73.
Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie richten tot Mw. E.W.C. Aendekerk, P-opleider GZ opleiding.
Adres:
Erasmus MC - Sophia
afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Psychologie, unit Psychosociale Zorg
Kamer SH-1058
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
of via mail:
secretariaat.psz@erasmumc.nl
Graag ontvangen wij bij de brief een Curriculum Vitae en een kopie bewijs vooropleidingseisen
(LOGO verklaring).
U kunt solliciteren tot uiterlijk vrijdag 12 mei 2017. De procedure zal bestaan uit een gesprek in
de maand mei met Dhr. Drs, A. Rietman, GZ-psycholoog, en met bovengenoemde personen.

