Tactus
Verslavingszorg

Opleidingsplek voor
AIOS psychiatrie
Tactus heeft sinds 2012 erkenning voor een jaar

en onderzoek. Onderwijs wordt in principe

psychiatrieopleiding (aandachtsgebied volwas-

op de donderdag ingeroosterd en bestaat uit

senen). AIOS leren bij Tactus op het niveau van

blokken verslavingsneurobiologie, verslavings-

een toekomstig specialist te functioneren in het

psychiatrie, psychotherapie en somatiek. Het

herkennen en behandelen van psychiatrische

verrichten van wetenschappelijk onderzoek

problemen bij patiënten met verslavingspro-

wordt gestimuleerd. De AIOS heeft tenminste

blematiek. De AIOS verricht onder supervisie

een uur per week supervisie op de werkplek en

integrale psychiatrische, somatische en sociale

tweewekelijks mentoraat door een psychiater

diagnostiek en behandeling van patiënten met

van een andere locatie. Er zijn mogelijkheden

complexe problematiek. Psychotherapeutische

voor supervisie individuele, systeem- en groeps-

en motiverende interventies vormen hierbij de

psychotherapie en forensische rapportages. Er

basis. Desgewenst kan de AIOS onder supervisie

is een ruime regeling voor opleidingskosten als

individuele, systemische en groeps-psychothe-

congresbezoek, leertherapie en onderwijs. De

rapeutische behandelingen uitvoeren. Een stage

AIOS participeert in overleg met de opleider in

verslavingspsychiatrie binnen Tactus biedt een

de klinische voorwacht voor de dubbeldiagno-

uitgelezen kans om competenties op psychia-

sekliniek.

trisch, maar ook op verslavings- en somatisch
gebied te ontwikkelen.

Naast

De opleiding vindt plaats in Zutphen en

verzorgt Tactus met verschillende samenwer-

de

opleiding

verslavingspsychiatrie

Apeldoorn. Er is een traject algemene versla-

kingspartners de opleiding tot GZ- en klinisch

vingspsychiatrie, en een traject forensische

psycholoog, psychotherapeut, verslavingspsy-

verslavingspsychiatrie. Binnen beide varian-

choloog, verslavingsarts en verpleegkundig

ten doen de AIOS ervaring op in klinische en

specialist.

ambulante settings. In de opleidingsregio zijn
8 psychiaters werkzaam, er is plaats voor drie
AIOS. De AIOS is een dag in de week vrijgesteld

Interesse?

van klinisch werk ten behoeve van onderwijs

Mail naar psychiatrieopleiding@tactus.nl

Tactus zoekt
►

AIOS psychiatrie 38 uur (eventueel parttime)
m/v voor stage verslavingspsychiatrie
Locatie Intensieve Behandelkliniek Zutphen en Polikliniek Apeldoorn

►

AIOS psychiatrie 38 uur (eventueel parttime)
m/v voor stage forensische verslavingspsychiatrie
Locatie Forensische Verslavingskliniek Zutphen

Voor informatie over deze vacatures kunt u
contact opnemen met:
J. van der Nagel (opleider)
j.vandernagel@tactus.nl
06 10 43 54 17
Anne-Marie van den Hoek (plv opleider)
a.vandenhoek@tactus.nl
06 51 23 75 37

Tactus is specialist op het terrein van de verslavingszorg. Wij bieden hulp aan mensen die in de problemen
komen door alcohol, drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus wil verslavingsproblematiek voorkomen,
herkennen en behandelen. Meer weten over Tactus? Bezoek onze website.

Tactus
beweegt door
gevoel, openheid
en zorgvuldigheid

Hoofdkantoor Tactus Verslavingszorg
Keulenstraat 3
Postbus 154
7400 AD Deventer

088 382 28 87
vragen@tactus.nl
www.tactus.nl
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