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Psychiater (volwassenzorg)
Voor onze organisatie verwelkomen wij graag op korte termijn een:
Psychiater (m/v) (voor 4 uur per week met mogelijkheid uitbreiding 8 uur)
Doel van de functie van psychiater is het diagnosticeren en behandelen van adolescenten en
(jong)volwassenen. De psychiater is verantwoordelijk voor de medicamenteuze behandeling van
cliënten. De psychiater treedt op als regiebehandelaar of als specialist. Daarnaast dient de psychiater
de academische aspecten van UvA minds te ondersteunen en een bijdrage te leveren in de
begeleiding en opleiding van psychologen/orthopedagogen (in opleiding).
Functie inhoud (hoofdtaken)
 Neemt deel aan multidisciplinaire overleggen gericht op casuïstiek met het team
 Behandelt cliënten (medicamenteus) volgens evidence based richtlijnen/protocollen.
 Verricht diagnostiek (DSM-5) en verwerkt dit in een rapportage t.b.v. cliënt.
 Verzorgt administratie en verslaglegging ten behoeve van het cliëntdossier.
 Onderhoudt telefonisch, digitaal en fysiek contact over de voortgang van de behandeling met
alle betrokken externe contacten.
 Geeft (groep)supervisie en/of praktijkbegeleiding aan andere interne therapeuten (i.o.).
Functie eisen (toelichting op de FWG gezichtspunten)
 Is geregistreerd als psychiater (volwassenen)
 Beschikt over uitgebreide vakkennis door bestudering van vakliteratuur en het volgen van
opleiding & training
 Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
Wat hebben wij u te bieden?
Salaris conform CAO GGZ en gunstige arbeidsvoorwaarden.
Specialistisch werk in een betrokken, gedreven en enthousiast team.
Een parttime functie voor 4 uur per week (mogelijkheid uitbreiding naar 8 uur).
Een informele, professionele organisatie gericht op kwaliteit en vernieuwing.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV zo spoedig mogelijk naar
joudevrielink@uvaminds.nl ter attentie van Jacqueline Oude Vrielink. Voor meer informatie kunt u met
ons contact opnemen via telefoonnummer 020-2802900.
Bedrijfsprofiel
UvA minds biedt behandeling in de vorm van (mindfulness based)trainingen en cognitieve
gedragstherapie, eventueel gecombineerd met diagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren van
4 tot en met 25 jaar met o.a. angststoornissen, dwangstoornissen, posttraumatische stressklachten
(PTSS), ADHD, depressie, autismespectrumstoornissen, gedragsstoornissen en slaapstoornissen. Bij
kinderen tussen 0 en 4 jaar oud biedt UvA minds behandeling in de vorm van oudertrainingen. Ouders
met psychische en relatieproblemen, die merken dat deze problemen het contact met en de
opvoeding van hun kinderen in de weg staat, kunnen ook terecht. Het op peil houden en verbeteren
van de effectiviteit van zorg is een belangrijke doelstelling van het academisch centrum, waarbij nauw
samengewerkt wordt met de Universiteit van Amsterdam.
Info: www.uvaminds.nl
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