Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) is het landelijk werkend centrum voor
psychotrauma diagnostiek, behandeladvies, consulatie en second opinion. Het PDC is
partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep, een ondersteunende holding voor instellingen
en organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en met de gevolgen van
schokkende gebeurtenissen.
In verband met het vertrek van collega’s zijn wij op zoek naar een klinisch psycholoog

klinisch psycholoog m/v
voor 2-3 dgn
Algemene informatie
Het PDC is een initiatief van Centrum '45 hèt landelijk centrum voor specialistische
diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Centrum '45
heeft het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van onderzoek en
kennisoverdracht binnen de behandeling. Centrum ’45, het PDC en Equator Foundation zijn
de zorgpartners binnen Arq Psychotrauma Expert Groep.
Cliënten van het PDC worden voor behandeling doorverwezen naar specifiek daarvoor
opgeleide psychotherapeuten in het landelijk netwerk, of naar behandelprogramma’s in
Centrum ’45 of een ander specialistisch centrum . De achtergronden van de cliënten van het
PDC zijn divers: cliënten worden doorverwezen op grond van beroepsgerelateerde
problematiek, bijvoorbeeld het Nationaal Korps Politie, de Brandweer, Ambulancedienst,
Defensie enz. Ook mensen met vroegkinderlijke traumatisering die klachten hebben
ontwikkeld, zijn cliënt van het PDC. Het PDC team bestaat uit psychiaters, klinisch
psychologen,
GZ
psychologen
en
psychodiagnostisch
onderzoekers.
Naast
psychotraumadiagnostiek, kunnen medewerkers ook veelal werkzaam zijn als behandelaar
bij één van de zorgpartners binnen Arq (Centrum ’45, Equator Foundation)
Functie-informatie
 Het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek in samenwerking met psychiater en
psychodiagnostisch medewerkers;
 Het stellen van diagnose; het adviseren over en het verwijzen naar een passende
behandelsetting;
 Informeren en voorlichten van (potentiële) verwijzers en patiënten/cliënten van
diagnostiek- en behandelmogelijkheden;
 Mee-ontwikkelen van Screening & Diagnostiek in de zorggroep als geheel en bijdragen
leveren aan het expertiseteam Screening & Diagnostiek
 Naast het verrichten van psychotrauma diagnostiek, is het ook mogelijk werkzaam te zijn
als behandelaar bij één van de zorgpartners binnen Arq.
Functie-eisen
 BIG-registratie.
 Werkervaring in verschillende settingen en specifieke deskundigheid in
psychodiagnostiek strekken tot aanbeveling.





Ervaring en affiniteit met behandeling van psychotrauma.
In staat zijn kennis en vaardigheden over te dragen. Ervaring in het werken met een
multidisciplinair samengesteld team.
Klantgerichte en dienstverlenende instelling.

PDC hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als
kernkwaliteiten voor alle medewerkers.
Arbeidsvoorwaarden
 De aanstelling is voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
 Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur, de functie van klinisch
psycholoog is ingedeeld in FWG 70.
 De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ.
Procedure en inlichtingen
Inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen bij mevrouw Marieke Schouten, manager
PDC, telefoon: 06-47091822. Bezoek voor algemene informatie: www.pdcentrum.nl,
www.centrum45.nl en www.arq.org.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder vermelding van het vacaturenummer 16 11 05 richten
aan: mevrouw D. Westerheiden, P&O adviseur, per e-mail naar vacature@arq.org.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

