Voor het behandelprogramma Klinische Schematherapie voor Adolescenten (KST-A) in Halsteren zijn wij op
zoek naar een:

Kinder- en Jeugd Psychiater
minimaal 8-16 uur per week
Wat ga je doen binnen deze functie?
In deze functie verricht je psychiatrische diagnostiek en voer je het psychiatrische deel van de behandelingen
uit, in nauwe samenwerking met andere behandelaren. Je maakt deel uit van het multidisciplinaire team en
werkt samen met ervaren professionals. Als kinder- en jeugd psychiater neem je deel aan de psychiaterachterwachtdienst van de Viersprong. De exacte invulling van het takenpakket kan in overleg worden bepaald.
Aanvullende taken kunnen zijn: psychotherapie, systeemtherapie, kennisoverdracht, productontwikkeling en/of
onderzoek.
Je gaat werken in het team dat klinisch opgenomen adolescenten met schematherapie behandelt, zowel in de
voorfase, in het hoofdtraject (10 bedden), als in het natraject. Het multidisciplinair team bestaat uit
psychotherapeuten, GZ psychologen, systeemtherapeuten, vaktherapeuten, een psychiater en
sociotherapeuten. Zij worden ondersteund door de medische dienst van de kliniek. Het team werkt zeer nauw
samen om een zo goed mogelijk therapeutisch klimaat neer te zetten en vanuit de verschillende invalshoeken
tot een gezamenlijke behandelfocus voor de jongeren te komen.
Klinische Schematherapie voor Adolescenten (KST-A) is een behandeling die zich richt op jongeren in de
leeftijd van 15 tot 18 jaar die ernstig zijn vastgelopen op verschillende levensgebieden. Vaak zijn er problemen
in de thuissituatie, het naar school gaan lukt niet meer en/of contacten met leeftijdsgenoten verlopen
moeizaam. Deze jongeren kampen vaak al lang met klachten. Eerdere hulpverlening heeft helaas nog
onvoldoende geholpen. In de Klinische Schematherapie is een jongere 5 dagen per week in een groep met 9
andere jongeren opgenomen gedurende maximaal 6 maanden. Samen met de groep en het behandelteam
werken de jongeren aan hun negatieve gedragspatronen. De groepschematherapie van de KST-A is gestoeld
op de jarenlange ervaring van de Viersprong met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het
internationale model van groepschematherapie (Farrell en Shaw, 2012). De ouders/verzorgers worden vanaf
de start intensief bij de behandeling van de jongere betrokken. Systeemgesprekken zijn onderdeel van de
behandeling.

Naar wie zijn we op zoek?
 Je hebt een registratie als psychiater met een kinder- en jeugdspecialisatie;
 Je hebt affiniteit met adolescenten met Cluster C en mengbeeld cluster B/C problematiek en met
Schematherapie en je wilt je hier verder in bekwamen;
 Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan functioneren;
 Je bent iemand met een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogde
arousal kan blijven reflecteren op eigen handelen.

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren:
 Door de diverse aspecten in de functie en de mogelijkheid deze in overleg specifiek naar jouw wensen
in te vullen staat je een interessante, uitdagende en blijvend dynamische baan te wachten.
 Je werkt in een gedreven multidisciplinair team dat werkt volgens evidence based methoden die zeer
succesvol zijn bij complexe doelgroepen.
 De Viersprong investeert in je opleiding en supervisie om de methodiek goed te kunnen
implementeren.
 Ook doet de Viersprong voordurend onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van de methoden en
wordt er continu gewerkt aan de ontwikkeling, verbetering en onderbouwing van behandelmethoden.
 Je werkdag is dinsdag, mocht je meer dan 8 uur willen werken, kunnen we in samenspraak de andere
dag afstemmen.
 Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd.
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ/AMS regeling.

Mocht je meer willen weten over deze functie, kun je contact opnemen met Hester den Hartog, Zorgmanager
West-Brabant Landelijk / Klinisch, te bereiken via 088 -7656755 of via hester.den.hartog@deviersprong.nl.
Ook is er de mogelijkheid om informatief contact te hebben met een collega psychiater en met het
behandelteam. Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 18.120 ontvangen we graag via
sollicitatie@deviersprong.nl.

Werken bij de Viersprong, een heel goed idee!
De Viersprong is op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en
gedragsproblemen kundig en innovatief. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste
ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om onszelf en onze behandelprogramma’s te
verbeteren en de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin
naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere GGZ
instellingen. De Viersprong is in psychotherapeutische zin een unieke plek in het huidige GGZ-landschap en
binnen de kliniek wordt psychotherapie in de meest intensieve vorm neergezet. Meer informatie over ons vind
je op www.deviersprong.nl en LinkedIn.
De Viersprong vraagt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring Omtrent Gedrag

