PSYCHOMOTORE THERAPEUT
9-38 uren in Breda

Inleiding:
Spine is een medisch specialistische instelling welke gespecialiseerde ggz zorg levert en welke
zich richt op mensen die vanwege somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten niet
goed kunnen functioneren in hun dagelijkse situatie. Het betreft chronische pijn klachten
(bijvoorbeeld in rug, nek en bekken) waarbij de gedragscomponent een grote rol speelt en welke
gecombineerd optreden met psychische klachten (zoals stress, burn-out, depressie en angst). Wij
onderscheiden ons door de intensieve, individuele en interdisciplinaire aanpak. Onze
zorgprogramma's zijn in de basis opgesteld aan de hand van de Trimbos Instituut richtlijn
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Hiervoor is een multidisciplinair team
nodig waarin zorgprofessionals interdisciplinair samenwerken. De generieke doelstelling is het
minimaliseren van de gevolgen van pijn, het optimaliseren van het zelfstandig functioneren in de
maatschappelijke sociale omgeving en het optimaliseren van de kwaliteit van leven.
Functiebeschrijving:
Als psychomotorische therapeut werk je binnen een multidisciplinair team o.a. bestaande uit een
psychiater, psychologen en psychomotore therapeuten. Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor
het voeren van intakegesprekken met cliënten en het uitvoeren van diens behandelingen aan de
hand van hun behandelingsplan. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg waar de cliënten
worden besproken. Je werkt aan het bereiken van een verbeterde kwaliteit van leven van de
cliënt, waarin een gezonde leefstijl en een goede balans tussen beweging en ontspanning
belangrijk zijn. Je participeert actief in het te voeren van inhoudelijk beleid.
Functie-eisen:
•
•

•
•
•

•

Minimaal een afgeronde hbo of wo opleiding vaktherapie met afstudeerrichting PMT.
Verder heb je kennis van diverse PMT-methodieken en basiskennis van het psychoanalytische,
gedragstherapeutische en leertheoretische referentiekader en van lichaamsgerichte vormen van
psychotherapie.
Minimaal 3 jaar werkervaring wenselijk.
Ervaring met het werken in een interdisciplinaire setting, bij voorkeur met chronische pijn en
cognitieve gedragstherapie.
Je bent klantgericht, positief en integer. Je bezit over goede communicatieve vaardigheden
(zowel mondeling als schriftelijk in de Nederlandse taal). Je bent tactvol, objectief en hebt een
goed inlevingsvermogen. Je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met veranderende
omstandigheden. Tevens kun je goed zelfstandig werken.
Je wilt een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling van het team, de vakinhoudelijke
ontwikkeling van de discipline op psychosomatisch gebied en het doorontwikkelen van
zorgprogramma's.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een marktconform salaris welke passend is bij de kennis en ervaring en in
overeenstemming is met de zwaarte van de functie: €2.160,00 - €2.792,88 bruto maandloon obv
fulltime 38 uren. Dit is inclusief vakantiegeld en exclusief netto maandelijkse reiskosten.
Wil je solliciteren? We verwelkomen je graag. Stuur dan een email met je motivatiebrief en CV
met foto onder vermelding van:
"vacature PMT” + je naam naar:
kate@spine.nl

