Stagiair Neuropsychologie
Stagegegevens
 Functie: stagiair neuropsychologie
 Locatie: Rotterdam
 Stageduur: periode van 6 maanden, 4 dagen per week
 Start: december, april, augustus
Introductie van Maasstad Ziekenhuis en stage-afdeling
De vakgroep Medische Psychologie bestaat uit een medisch manager/GZ psycholoog, twee klinisch
psychologen, tien GZ psychologen, drie basispsychologen, twee orthopedagogen, een PioG
(Psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog), een GioS (GZ psycholoog in opleiding tot Klinisch
Psycholoog), twee psychodiagnostisch medewerkers en 4-5 masterstagiaires psychologie. We werken
als vakgroep Medische Psychologie nauw samen met de andere disciplines: de medisch specialisten,
verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers om samen de zorg voor onze
patiënten te optimaliseren. Vaak is er behoefte binnen verschillende zorgteams aan
deskundigheidsbevordering ten aanzien van psychologische thema’s die we graag verzorgen.
Voor deze stageplek geldt dat je werkzaam zult zijn binnen de vakgroep Medische Psychologie, en met
name ingezet zult worden voor neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen en ouderen. Voor
kinder- en jeugdpsychologie is een andere stageplek beschikbaar, evenals voor medische psychologie
in bredere zin.
Jouw taken
 Het (eerst onder begeleiding en later zelfstandig) opzetten en uitvoeren van
neuropsychologisch onderzoek.
 Het schrijven van het verslag van het neuropsychologisch onderzoek.
 Het terugkoppelen van de resultaten van het neuropsychologisch onderzoek aan patiënten en
hun familie en aan medisch specialisten.
 Het geven van psycho-educatie n.a.v. neuropsychologisch onderzoek.
 Het meekijken met en in een later fase zelfstandig voeren van anamnese en heteroanamnesegesprekken.
 Het inwerken van nieuwe stagiaires.
Jij







bent in staat zelfstandig te functioneren binnen een groot team.
kunt goed samenwerken.
vraagt tijdig om hulp als je er niet uitkomt.
bent zorgvuldig in het uitwerken van testresultaten.
hebt affiniteit met neuropsychologische diagnostiek.
hebt affiniteit met ouderen.





bieden een uitgebreid inwerkprogramma.
bieden wekelijks supervisie en begeleiding bij de werkzaamheden.
bieden de mogelijkheid, op basis van jouw interesse in specifieke doelgroepen, ziektebeelden
of behandelmethoden een deel van de stage individueel in te vullen.
bieden de mogelijkheid je BAPD te behalen.
bieden de mogelijkheid ook mee te lopen met behandelingen.
kijken graag met je naar de mogelijkheid ook je onderzoeksstage binnen onze vakgroep te
doen.
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten
loopafstand.

Wij
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bieden een reiskostenvergoeding conform CAO Ziekenhuizen (indien geen studenten-weekOV).
vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Meer weten?
Voor meer informatie over deze stageplaats neem je contact op met Judith Dorrestijn, GZ-psycholoog,
weteringj@maasstadziekenhuis.nl, tel. 010-2911751.
Solliciteren?
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar
stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage wilt lopen.
Je kunt het hele jaar reageren, een aantal maal per jaar vinden de selectiegesprekken plaats.
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