
 

 

 

Voor de regio West Brabant Volwassenen in Bergen op Zoom en/of Halsteren zijn we op zoek naar een  

 

Psychiater 
minimaal 12 uur per week 

 
Wat ga je doen binnen deze functie? 
In West Brabant wordt diagnostiek en behandeling geboden aan patiënten met ernstige problemen in de 
persoonlijkheid.  
We zoeken psychiatrische versterking voor ons behandelteam voor patiënten met Cluster B en/of C 
problematiek die behandeld worden volgens diverse methodieken waaronder TA, MBT, Schematherapie. 
Je verricht psychiatrische diagnostiek, je voert het psychiatrisch deel van de behandelingen uit, werkend 
vanuit een theoretische kader, in nauwe samenwerking met de andere behandelaren van de programma’s. Je 
maakt deel uit van enkele multidisciplinaire teams en werkt samen met ervaren professionals. Je kan 
meedenken in innovaties en er  is een mogelijkheid om te participeren in kennisontwikkeling en -overdracht.  
Je werkt samen met een aantal collega psychiaters. Deelname aan de psychiater-achterwachtdienst 
(telefonische bereikbaarheid) van de klinische voorzieningen van de Viersprong wordt van je verwacht. 
 
De Viersprong vindt het belangrijk dat psychiaters naast hun vaste taken zich ook bezig houden met 
psychotherapie en/of onderzoek. Desgewenst kan de functie uitgebreid worden met het verrichten van intakes 
en diagnostiek en/of, individuele en groepspsychotherapie binnen een van de behandelprogramma’s. 
Er zijn mogelijkheden om, in samenwerking met de andere therapeuten en de onderzoeksafdeling, 
wetenschappelijke onderbouwing van het programma mee vorm te geven. 
 
Deze functie is te combineren met een functie als opleider keuzestage psychotherapie waarbij je de interne 
opleider van de artsen in opleiding tot specialist (AIOS) bent die in het kader van de opleiding tot psychiater 
binnen de Viersprong de keuzestage psychotherapie volgen. Wil je meer weten over deze functie, bekijk dan 
de vacature op: www.deviersprong.nl/vacatures/opleiderpsychotherapie/. 

 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

 Je hebt een registratie als psychiater (MSRC); 

 Je hebt affiniteit met patiënten met Cluster B en/of C problematiek en je wilt mogelijkheden hebben je 
daar verder in te bekwamen; 

 Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan functioneren;  

 Je bent iemand met een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogd 
arousel 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 komt te werken in gedreven multidisciplinaire teams die werken volgens evidence based methoden 
die zeer succesvol zijn bij complexe doelgroepen. 

 De Viersprong investeert in opleiding en supervisie om de methoden goed te 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. 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ/AMS regeling. 

 Je krijgt direct een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen Anneke van Doorn, zorgmanager, te bereiken via 088-7656200. 
De mogelijkheid is er om informatief contact te hebben met een collega psychiater. 
Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 17.069 ontvangen we graag via sollicitatie@deviersprong.nl. 
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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 verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag 
 
 


