
  

Schutse Zorg Tholen is een 

zorgaanbieder op het eiland 

Tholen met een zorgcentrum 

voor verpleeghuiszorg, tijdelijke 

opvang, palliatieve zorg, 

semimurale zorg en 

dagbesteding. 

 

Extramuraal wordt 

wijkverpleging en huishoudelijke 

hulp (Wmo) gegeven in de wijk, 

binnen het aanleuncomplex 

Vroonhof, binnen het 

woonzorgcomplex Vestehof in 

Tholen en binnen het 

zorgcentrum Scheldeoord te 

Stavenisse.  

 

Binnen de organisatie is er een vacature voor: 
 

Psycholoog Ouderenzorg 
                voor 12-16 uur per week 

 
Wij zijn op zoek naar een Psycholoog met passie voor de ouderenzorg die vooral in de 

intramurale pg-zorg aan de slag wil gaan. Schutse Zorg Tholen wil een kwaliteitsslag 

maken om onbegrepen gedrag beter hanteerbaar te maken, waarbij een belangrijke taak 
voor de psycholoog is weggelegd. Schutse Zorg Tholen maakt een ontwikkeling door met 

als doel het toepassen van een integrale zorgmethodiek volgens de visie van professor Eric 

Böhm. Als psycholoog krijgt u onder andere als taak op te treden als coördinerend 
behandelaar. U bent aanspreekpunt voor bewoners en familie, schrijft mede het 

behandelplan en ondersteunt en begeleidt het zorgteam. Verder bent u het eerste 

aanspreekpunt bij moeilijk hanteerbaar en onbegrepen gedrag. 

 
Taken: 

✓  In kaart brengen van de bewoners van pg-afdelingen en hun systemen 

onder andere vanuit de visie Böhm; 

✓  Begeleiden van de teams bij de omgang met onbegrepen gedrag; 

✓  Uitvoeren van (neuro)psychodiagnostiek en psychotherapeutische 

behandelingen; 

✓  Als coördinerend medebehandelaar aansturen van het behandelproces 

waarbij andere leden van het multidisciplinair team zijn betrokkenen en 

zorgen voor afstemming en evaluatie; 

✓  Mede ontwikkelen van het onderzoeks-, behandel- en 

zorgverleningsbeleid; 

✓  Zorg dragen voor kennisoverdracht aan andere zorgverleners en 

functionele aanwijzingen geven aan medewerkers over de omgang met 

cliënten; 

✓  Verzorgen van cursussen en trainingen. 

 

Functie-eisen: 
✓ Een voltooide universitaire opleiding psychologie eventueel aangevuld 

met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog; 

✓ Werkervaring als psycholoog in de ouderenzorg; 

✓ Affiniteit met ouderen; 

✓ Beschikken over kennis van en ervaring met cognitieve en 

psychologische diagnostiek alsmede kennis van en ervaring met 

verschillende behandelvormen; 

✓ In staat om zorgteams te begeleiden en ondersteunen; 

✓ Delen van een positief christelijke levensovertuiging. 

 

Ons aanbod: 

✓ Een zelfstandige functie binnen een groeiende organisatie; 

✓ Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT 

 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bestuurder,  

de heer P. W. Kok MBA. Uw sollicitatie kunt u binnen zeven dagen na berichtgeving 

richten aan mevrouw K. Voshol. Mail: k.voshol@schutsezorgtholen.nl 
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