
Functienaam 

Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog (V&O) 

Organisatie onderdeel 

Ondertitel 

Binnen topklinisch ziekenhuis Medisch Spectrum Twente bieden wij per september 2022 een 

opleidingsplek tot GZ-psycholoog volwassenen en ouderen (32 uur). De duur van de 

opleiding is 2 jaar en wordt verzorgd door RCSW locatie Nijmegen.    

Werkomgeving 

Als psycholoog werken in een ziekenhuis is anders dan werken in de reguliere GGZ. Het begint al als 

je het moderne, fraai vormgegeven gebouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) binnenstapt: 

hier heerst bedrijvigheid, hier gebeurt iets. Hier krijg je als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog 

de kans om met zoveel andere en verschillende specialisten te werken. Je werkt niet alleen nauw 

samen met andere psychologen en psychiaters maar ook met bijvoorbeeld neurologen, oncologen en 

gynaecologen. 

“Het is afwisselend en dynamisch werk, zowel wat betreft problematiek als activiteiten. Je kan 
zoveel ontwikkelen hier, met zoveel verschillende disciplines.” 

 

Werken bij het MST is werken in één van de grootste topklinische ziekenhuizen in Nederland. Samen 

met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige 

omgeving. MST streeft er naar om medewerkers een prettige werkomgeving te bieden en hen te 

stimuleren zich verder te ontwikkelen. 

De vakgroep Medische Psychologie is een breed onderlegd team met zorg voor elkaar en oog voor 

ieders kwaliteiten. De vakgroep heeft veel autonomie en vormt een hechte, eigen ‘club’ binnen het 

ziekenhuis. Desalniettemin is het psychologenteam volledig ingebed in het ziekenhuis en zijn zij 

onderdeel van de medische staf.  

“Ik geniet van de vrijheid: niet gebonden aan DSM-classificaties en bijbehorende zorgprogramma’s. 
Het draait om de patiënt als persoon, met een eigen verhaal. Er is ruimte voor psychodiagnostisch 
onderzoek en we kiezen samen een behandeltraject: kort waar het kan, lang waar het moet”. 

 

Kenmerkend voor het ziekenhuis is dat er regelmatig onverwachte dingen gebeuren. Dit maakt het 

werk afwisselend; iedere dag is anders. In de planning wordt expliciet rekening gehouden met het 

onverwachte. Hierdoor blijft de werkdruk prettig en gezond.  

De vakgroep is een zelfstandig onderdeel van het recent gevormde Psychomedisch Centrum. Samen 

met de vakgroepen Psychiatrie, Medisch Maatschappelijk Werk en Geestelijke zorg werken we aan 

een goede gezondheidszorg en kwaliteit van leven voor onze patiënten.  

Vanuit verschillende achtergronden (het cognitieve gedragstherapeutische, persoonsgerichte en 

psychodynamisch kader) wordt er zorgvuldig aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling. De 

vakgroep is betrokken bij diverse multidisciplinaire behandel- en onderzoeksteams zoals de 

geheugenpoli, bewegingsstoornissen, pijnpoli, oncologie, cardiologie, POP-poli,  de MPU, 

psychiatrische deeltijdbehandeling en poli psychiatrie.  



De medische psychologie richt zicht hoofdzakelijk op psychische problematiek bij verwerking van en 

omgaan met een lichamelijke ziekte, lichamelijke klachten die onvoldoende verklaard kunnen 

worden door een lichamelijke oorzaak of lichamelijke klachten die mede op basis van psychologische 

factoren in stand gehouden worden, gevolgen van en complicaties bij de medische behandeling, 

beslissingsvraagstukken, hersenaandoeningen en neuropsychologie. 

De vakgroep bestaat uit: 

3 Klinisch (neuro)psychologen 

3 GZ-psychologen / cognitief gedragstherapeuten 

3 Psychodiagnostisch werkende / cognitief gedragstherapeutisch medewerker 

2 secretaresses 

4 psychologen in opleiding (tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog en Klinisch neuropsycholoog) 

1 masterpsycholoog 

Functieomschrijving 

De psycholoog in opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PioG) verricht de gebruikelijke 

werkzaamheden binnen de afdeling medische psychologie, waarbij de eisen van de opleiding zowel 

kwalitatief als kwantitatief leidraad zijn. 

De PioG zal komen te werken onder begeleiding van een ervaren GZ-psycholoog, waarbij hij of zij 
ervaring opdoet op het gebied van diagnostiek (intakes en psychologisch onderzoek) en behandeling 
van de medische psychologie in de breedste zin. De variatie aan vragen die gesteld wordt is divers, 
zowel met betrekking tot diagnostiek als met betrekking tot behandeling/ interventievormen. 
Er wordt gebruik gemaakt van externe supervisoren. 

Functie-eisen 

Wij zoeken:  

• Een enthousiaste collega basispsycholoog die affiniteit heeft met medische psychologie 

en somatische gezondheidszorg. 

• Iemand die ervaring heeft met psychodiagnostisch onderzoek, in bezit is van een LOGO  

verklaring en voldoet aan de toelatingseisen tot de opleiding tot GZ-psycholoog. 

• Een flexibele teamspeler met goede communicatieve vaardigheden. 

• Iemand die snel kan schakelen en houdt van afwisseling. 

• Iemand die bereid is tot reflectie, leergierig is en graag samenwerkt in een team van 

enthousiaste, bevlogen collega’s. 

Wij bieden 

• Een aanstelling per 1 september 2022 voor de duur van de opleiding (2 jaar, 32 uur per 

week) 

• inschaling conform de CAO ziekenhuis   

Meer weten 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Mw. Frederiek van 

Heerikhuizen GZ-psycholoog en praktijkopleider : 053-4872830. 

Bij interesse zien we je gegevens graag voor X tegemoet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

sollicitanten voorrang. De gesprekken zullen gepland worden op donderdag 9 juni in de ochtend. 
 


