
 

 

 

 
Vacature GZ-psycholoog 
 

Per 1 januari 2021 zijn wij op zoek naar een bevlogen GZ psycholoog Jeugd die ons team wil komen 

versterken! 

 

Praktijk Van der Zwaag 

Onze GGZ praktijk kenmerkt zich door naast de reguliere behandelmethoden ook complementaire 

behandelmogelijkheden aan te bieden. Hierbij willen we het functioneren van het kind in brede zin verbeteren 

door gebruik te maken van transdiagnostische factoren. Zo kijken we naast neuropsychologie en activiteit in 

het brein (QEEG) naar slaap, voeding, beweging, mircobioom, sensoriek, gezin, opvoeding en school. We vinden 

het belangrijk dat iemand zichzelf (of ouders hun kind) beter leert kennen, zonder daar direct classificaties aan 

te verbinden. Beschrijvende diagnostiek die recht doet aan het kind, jongere en/of ouders is het uitgangspunt. 

 

In de behandeling maken we uitgebreid gebruik van de plasticiteit van het brein. We kijken hoe we zo optimaal 

mogelijk gebruik kunnen maken van de combinatie van het trainen van functies, compensatiemogelijkheden 

en het aanpassen van de omgeving, het liefst in die volgorde. We werken veel met cognitieve trainingen (zoals 

Cogmed en BrainHQ), zodat bijvoorbeeld executieve functies beter gaan werken en de klachten verminderen. 

Naast cognitieve trainingen  maken we ook veel gebruik van psychoeducatie, psychotherapie, (C)GT, EMDR, 

COMET en systeemtherapie. 

 

Samenwerkingen 

We leveren de psychologische zorg voor de patiënten van Diabeter, elk jaar voeren we NPO’s uit bij (dove) 

leerlingen van Guyot VSO en we werken samen met uitgeverij Pearson, onder andere als het gaat om Cogmed. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van behandelingen volgen we op de voet. Ook leiden we collega’s op in 

bijvoorbeeld het toepassen van cognitieve trainingen. 

 

Enthousiast over onze werkwijze? 

We hebben voor jou klaarstaan: 

- Per 1 januari een werkplek in Groningen en Hoogezand voor minimaal 24 uur. 

- Fijne collega’s (klinisch psycholoog, psychotherapeut, twee psychologen NIP en een orthopedagoog) 

in een hecht team waar veel gelachen wordt en die samen de praktijk runnen.  

- Veel zelfstandigheid in het invullen van je eigen werkzaamheden. Je ziet eigen cliënten, bent 

regiebehandelaar voor de basispsychologen (met veel ervaring) en een wekelijks MDO. 

- Mogelijkheden om naast behandelingen ook opleidingsaanbod te ontwikkelen en je te 

verdiepen/specialiseren. 

- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

We maken graag kennis met je! 

Stuur je motivatiebrief uiterlijk 17 september naar s.vanberkel@praktijkvanderzwaag.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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