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VACATURE GZ- PSYCHOLOOG – Bussum  

Wegens succes van ons concept groeit Kliniek Kop & Lijf en zoeken wij een intensivering, hogere 
behandel frequentie en kwaliteit verhoging in de behandelingen door de GZ-psycholoog intensief met 
de lopende psychologische interventies mee te zien werken.  Zodoende kunnen wij kwalitatief nog 
betere en nog ingewikkeldere en intensievere behandelingen geven.  

D.m.v. evident bases methodes wordt een programma op maat gemaakt voor de patiënt; elke patent 
is uniek. Hier ligt namelijk de uitdaging van elke behandelaar. 

Word jij enthousiast van het helpen van collegae die patiënten helpen met complexe stoornissen? 
Voel jij je thuis in een organisatie waar je in een multidisciplinair team intensief samenwerkt om 
patiënten weer terug te brengen naar de maatschappij? 

Laat je inspireren en kom werken bij Kliniek Kop & Lijf! 

Verdieping en succes 
Werken vanuit een integratieve multidisciplinaire aanpak levert elke week nieuwe inzichten op die 
verder strekken dan je eigen expertise. Iedere patiënt is een uitdaging die je met het team samen 
aangaat, waarbij uitwisseling van kennis en een open gedachtewisseling resulteert in doeltreffende 
kortdurende behandeltrajecten. Door onze successen leeft er binnen Kliniek Kop & Lijf een ‘can-do’ 
mentaliteit. Er is een actieve, plezierige en enthousiaste werksfeer waarin coöperatief en 
ondersteunend gewerkt wordt. 

De collega die wij zoeken 
Wij zoeken een enthousiaste collega GZ-psycholoog die het als een uitdaging ziet om een stapje 
verder te gaan en openstaat voor nieuwe inzichten. Je werkt graag intensief samen met collega’s uit 
eigen en andere disciplines aan een patiënt, maar je kan ook prima zelfstandig aanpakken. Je bent 
open, leergierig en je hebt een positieve instelling. 

Multidisciplinair team 
Het team bestaat uit een psychotherapeut of psychiater (hoofdbehandelaar), een psycholoog, een 
fysiotherapeut, een psychomotorisch therapeut, een diëtist, een beeldend therapeut, een 
maatschappelijk werker en een zorgcoördinator. Voor iedere patiënt wordt een specifiek 
behandelteam samengesteld; afhankelijk van de stoornissen van de betreffende patiënt kunnen er 
andere disciplines toegevoegd worden. Het team overlegt ten minste een keer per week. 
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Functieomschrijving 
Als psycholoog behandel je patiënten in de Specialistische GGZ en in de BGGZ. Het gaat om 
patiënten met ernstige en/of complexe psychische stoornissen in combinatie met lichamelijke 
stoornissen (comorbiditeit). Je participeert als GZ-psycholoog in het multidisciplinaire team van de 
betreffende patiënt, met wekelijks multidisciplinair overleg (MDO). Onze patiënten doorlopen een 
DBC-traject dat is vastgelegd in een zorgpad van 6-24 weken. De behandelingen vinden plaats op 
locatie van Kliniek Kop & Lijf. 

Je taken zijn: 

• psychodiagnostiek en indicatiestelling 

• interventies (begeleiding, behandeling, advisering, coaching van collegae en patiënten) 

• EMDR 

• rapportage en dossiervoering, volgens zorgstandaarden 

• contact met regie behandelaar, verwijzer en/of werkgever tijdens intake-, behandel- en 
nazorgtraject 
 

Bepaal je eigen uren 
Individuele afspraken met patiënten kan je zelf inplannen. Voor het wekelijks multidisciplinair overleg 
(MDO) zijn wel vaste tijden. Het aantal uren dat je werkt kan variëren, afhankelijk van het aantal 
patiënten dat op dat moment in behandeling is. 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Flexibele werkuren 

• Pensioen 

• Vakantiegeld 

• Werk vanuit huis mogelijkheden 
 

Functie-eisen 

• Voltooide opleiding GZ-psychologie (WO) 

• Ervaring met cognitieve gedragstherapie en/ of EMDR (CGT) is een aanbeveling 
 

Verder ben je 

• Flexibel 

• Zelfstandig 

• Gericht op samenwerken 

• Helder in schriftelijke en mondelinge communicatie 

• Bereid om te mee te bouwen aan een organisatie in ontwikkeling 
 

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kun je overleggen. 

Interesse? 

Mail dan je brief en CV naar m.simons@kk-l.nl. 

Soort dienstverband: Fulltime, Parttime  

 

mailto:info@kk-l.nl
http://www.kk-l.nl/

