De afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie heeft een vacature voor een

AIOS Kinder- en jeugdpsychiatrie
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ondernemende AIOS voor de afdeling Kinder- en
jeugdpsychiatrie/psychologie (KJPP). Wil je kinder- en jeugdpsychiater worden of overweeg je een stage kinderen jeugdpsychiatrie in je opleidingsprofiel? Dan hebben we verschillende mogelijkheden om je kennis en
vaardigheden in dit boeiende vakgebied verder te ontwikkelen. Kom voor de duur van de opleidingsstage in ons
multidisciplinaire team werken. Onze professionals streven naar excellente medische zorg en goede opleiding
voor nieuwe collega’s.

46 uur per week
Functie-inhoud
Als AIOS kunnen we verschillende opleidingsstages bieden. Voor de opleidingsstages tot kinder- en
jeugdpsychiater kun je afwisselend ingezet worden op onze beide klinieken en gespecialiseerde poliklinieken. We
hebben o.a. poliklinieken voor infant mental health, ontwikkelingsstoornissen (inclusief syndromen), angst- en
stemmingsstoornissen, eetstoornissen en lichamelijke klachten. Voor kortere stages van bijvoorbeeld 6 maanden
stellen we een gecombineerde functie samen waarbij je zoveel mogelijk zicht krijgt op de verschillende aspecten
van het vakgebied. Je opleidingsprofiel en wensen vormen hierbij steeds het uitgangspunt. Speerpunten van de
afdeling zijn ernstige psychiatrische aandoeningen en de combinatie kinder- en jeugdpsychiatrie en somatiek. Er
is veel samenwerking met andere specialismen in het ziekenhuis en externe instellingen, zoals een
revalidatiecentrum en instellingen voor zorg aan verstandelijk gehandicapte kinderen.
Je bent in je functie, samen met het multidisciplinaire team, verantwoordelijk voor de aan jou toevertrouwde
patiënten en hun ouders, zowel voor diagnostiek als voor behandeling. Je werkt samen met de andere A(N)IOS,
psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en verpleging/begeleiding, altijd onder supervisie van de
kinder- en jeugdpsychiater. Je doet samen met je collega’s bereikbaarheidsdiensten. Beoordelingen op de
spoedeisende hulp, consulten voor het ziekenhuis en medicatiespreekuur horen bij de werkzaamheden.
Voor AIOS is het tweejarig onderwijsprogramma goed georganiseerd in consortiumverband met de opleidingen in
Dordrecht, Leiden en Den Haag. Wekelijks is er een dag onderwijs (meestal in het Erasmus MC) en jaarlijks zijn
er enkele landelijke onderwijsdagen met alle AIOS kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor kortere stages wordt er met
je een onderwijsprogramma op maat samengesteld. Aanvullend zijn er wekelijkse opleidingsmomenten, zoals de
journal club, patiëntdemonstratie en casuïstiekbespreking. Je hebt structureel supervisie, supervisie
psychotherapie en mentoraat. Als AIOS begeleid je coassistenten en word je in staat gesteld kleinschalig
onderwijs aan studenten geneeskunde te geven. Ook zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan het
wetenschappelijke onderzoek van de afdeling.
Werkomgeving
In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen.
Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de
nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw.
Op de afdeling KJPP zijn 10 kinder- en jeugdpsychiaters en gemiddeld 7 A(N)IOS werkzaam. De afdeling Kinderen Jeugdpsychiatrie/Psychologie van het Erasmus MC - Sophia is met in totaal ruim tweehonderd medewerkers
de enige, in een kinderziekenhuis gelegen zelfstandige universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie afdeling in
Nederland met eigen onderzoekslijnen en hoogleraren. Per jaar worden ruim 1000 nieuwe patiënten gezien en
vinden circa 80 opnames plaats. De afdeling is blijvend in ontwikkeling en richt zich op internationaal erkend
wetenschappelijk onderzoek wat gecombineerd wordt met hoogwaardige patiëntenzorg en het verzorgen van
verschillende opleidingen en onderwijs.
Profiel
Je heeft een afgeronde opleiding tot arts en je bent geïnteresseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie of je wilt je
ervaring in het vakgebied vergroten in het kader van je opleiding tot psychiater. Daarnaast bent u collegiaal,
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enthousiast, leergierig en gemotiveerd. Ook artsen in opleiding tot kinderarts, jeugdarts of AVG kunnen een
erkende stage bij ons volgen en relevante ervaring opdoen.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, diploma’s en/ of
relevante registraties zoals BIG/ RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling.
Wat bieden wij
Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.890,- (schaal 11a) bij een
volledige werkweek van 46 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een
individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair
Medische Centra (UMC).
Inlichtingen en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun(t) je contact opnemen met mevrouw dr. M.B. Hofstra, opleider
aandachtsgebied KJP en hoofd kinder- en jeugdkliniek (telefoon: 010 703 6511). Voor vragen over de
sollicitatieprocedure kun je terecht bij Jeanette dos Santos Gomes, recruiter. Je kunt haar bereiken via: 06 500
310 07.
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