
  
  
  
Revalide zoekt per direct een enthousiaste en collegiale (GZ)-psycholoog die affiniteit heeft met 
interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie.  

  
Psycholoog/GZ-Psycholoog  

24-40 uur/week 

   

Wat bieden wij?  
We bieden je een uitdagende positie binnen een organisatie die laagdrempelig informele en 
duurzame revalidatiezorg aanbiedt in Eindhoven, Helmond en Tilburg:  

• Een jaarcontract (24-40  uur per week) met uitzicht op een vast dienstverband, 
mogelijk fulltime;  
• Salaris van: GZ-psycholoog €3.764,- en max. €5.584,- bruto (o.b.v. 40 uur p.w.)  
Master psycholoog €2955,- en max. €3856,- bruto (o.b.v. 40 uur p.w.);  
• Eindejaarsuitkering tot 8% van het bruto inkomen;  
• Pensioenbijdrage PFZW;  
• Scholingsmogelijkheden;  
• Reiskostenvergoeding.   

  

Wie zijn wij?  
Revalide is een erkende landelijke organisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg en richt 
zich o.a. op patiënten met chronische pijnklachten, onbegrepen lichamelijke klachten en vertraagd 
herstel na letsel, operatie, ziekte of neurologisch letsel/trauma. In kleinschalige flexibele centra 
bieden wij laagdrempelig informele, eerlijke en duurzame revalidatiezorg aan. In Helmond zijn wij 
gevestigd in een gezondheidscentrum in een monumentale kerk, in Eindhoven in een modern pand 
in het centrum van de stad, in Tilburg in een sport(medisch)centrum.  
  
Onze zorg kent een interdisciplinair karakter. Dit betekent dat behandelteams bestaan uit een 
revalidatiearts, artsondersteuner, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk 
werker en diëtist. Samen helpen we mensen om hun leven weer in eigen hand te nemen en te leren 
hoe zij beter om kunnen gaan met hun beperkingen in het dagelijks functioneren met als doel de 
sociaal maatschappelijk participatie en kwaliteit van leven te verbeteren.  
  

Wie ben jij?  
• Je bent een gediplomeerd GZ-psycholoog of masterpsycholoog;   
• Je hebt affiniteit met of/ervaring in de behandeling van chronische pijnklachten, 
onbegrepen lichamelijke klachten, een vertraagd herstel na letsel, operatie, ziekte of 
milde neurologische trauma's;  
• Je bent collegiaal en werkt graag intensief samen in een interdisciplinair team met 
Revalidatiearts, maatschappelijk werker, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
diëtist;  
• Je vindt het belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen als therapeut middels scholing 
of intercollegiale samenwerkingsverbanden;  
• Je gelooft in een holistische benadering van chronische klachten.  

  

Wat ga je doen?  
Als (GZ)-psycholoog ben je onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam 
van Revalide Eindhoven, Helmond en Tilburg. Je behandelt en begeleidt revalidanten in een 



poliklinische setting met o.a. chronische pijnklachten, onbegrepen lichamelijke klachten en vertraagd 
herstel na letsel, operatie, ziekte of neurologisch letsel/trauma. Als onderdeel van het behandelteam 
draag je bij aan de psychologische diagnostiek, behandeling en advisering. Je zorgt voor een 
professionele dossiervoering en neemt wekelijks deel aan een interdisciplinair overleg.  
Vanwege een groei in het patiënten aanbod, vragen we jou om een actieve rol te spelen in de 
ontwikkeling, profilering en borging van kwaliteit.  
  

Taken en verantwoordelijkheden?  
• Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van (neuro)psychologische diagnostiek, 
cliëntbehandeling en advisering;  
• Je neemt actief deel aan interdisciplinair overleg momenten met 
een interdisciplinair  revalidatieteam;  
• Je werkt nauw samen met andere disciplines (zowel intern als extern);  
• Je levert een actieve bijdrage in de deskundigheidbevordering van de organisatie.  

   

Interesse?  
Ben je na het lezen van deze vacature op zoek naar meer informatie of wil je graag solliciteren? Dan 
vragen we je om contact op te nemen met Rick van Tilburg (vestigingsmanager) via 0492-50 8081 of 
een sollicitatiebrief met CV te sturen naar rick@revalide.nl.  
  
  
  
 


