
	

Diagnostiekstage Neuropsychologie 
 
Ben jij op zoek naar een boeiende stageplaats in de GGZ?  
Het Integraal Gezondheidscentrum in Bilthoven zoekt een enthousiaste stagiair! 
 
Gedurende de stage wordt de mogelijkheid geboden om zicht te krijgen op alle facetten van de 
klinische praktijk in het werk als psycholoog, zowel met betrekking tot diagnostiek als 
behandeling. De nadruk in deze stage zal liggen op het leren (onder supervisie) zelfstandig 
uitvoeren van diagnostische activiteiten, in het bijzonder psychodiagnostiek (bestaande uit 
intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheids-onderzoek en 
psychofysiologisch onderzoek). Het behalen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek behoort 
dan ook tot de mogelijkheden.  
 
Werkzaamheden van de stagiair 

• Intake- en behandelplangesprekken 
• Uitvoeren psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie-, neuropsychologisch-, 

persoonlijkheidsonderzoek, EEG-metingen, psycho-fysiologisch assessment test)  
• E-Health behandelingen ondersteunen / begeleiden 
• Bijdrage leveren aan Multidisciplinair overleg: met de psychologen, psychiater, 

fysiotherapeuten, haptotherapeuten en arts-acupuncturisten. 
• Psycho-educatie geven 
• Meedraaien/meekijken behandelingen 
• Meekijken met andere disciplines om inzicht te krijgen in de werkwijze van een 

multidisciplinair behandelteam 
• Mogelijk: meedraaien met groepsbehandelingen (loopgroepen of mindfulness 

behandeling) 
• Er is ruimte voor het doen van onderzoek ten behoeve van een afstudeerscriptie naar de 

link tussen PTSS en freeze reacties gemeten met het psychofysiologisch assessment 
 

Waar ga je werken? 
Het Integraal Gezondheidscentrum biedt kinderen, jongeren en volwassenen ambulante 
behandelingen vanuit de integratieve geneeskunde. Uitgangspunt bij de integratieve 
geneeskunde is dat er tussen lichaam en geest een wisselwerking is. Bij het streven naar 
genezing wordt daarom, naast het psychisch welzijn ook het lichaam en andere aspecten van 
de persoon betrokken. Bij het oplossen van de klachten beperken wij ons niet tot één therapie, 
maar hebben we de mogelijkheid tot het gebruik van technieken uit alle therapieën van ons 
multidisciplinaire team (zowel reguliere als alternatieve behandelmethodes). Hieruit stellen 
we in overleg met de cliënt het beste behandelplan samen. Zie pagina “overzicht 
behandelingen”. 
 



 

Cliëntenpopulatie 
Wij werken met kinderen, jongeren en volwassenen in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ 
en zijn gespecialiseerd in: Burn-out, Posttraumatisch stressstoornis (PTSS), Dissociatieve 
stoornissen, Angststoornissen, Somatoforme stoornissen (somatisch-symptoomstoornis) en 
verwante stoornissen, Hoogbegaafdheid, Hersenletsel, ADD/ADHD. 
 
Toelatingsvoorwaarden 

• Je bent een master student (neuro)psychologie 
• Je hebt een grote affiniteit met neuropsychologie  
• Je hebt affiniteit met de doelgroep 
• Je bent flexibel, toont initiatief, kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig 
•  Het doen van een referentiecheck en het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent 

Gedrag) zijn onderdeel van onze selectieprocedure. 
 
Wat mag je verwachten? 

• Een aangename en prettige werksfeer 
• Een open en lerende werkomgeving 
• Goede begeleiding door een ervaren stagebegeleider/de verschillende psychologen 
• Een stagevergoeding van 300 euro per maand 

 
Interesse? 
Ben jij op zoek naar een diagnostiek stage Neuropsychologie of een combinatiestage (diagnostiek 
& onderzoek) en heb je interesse in een stageplaats bij het Integraal Gezondheidscentrum, 
solliciteer dan snel. 
 
De sollicitatieprocedure voor deze stage start in mei. 
Om deel te kunnen nemen aan de selectie voor de stage die start in september/oktober dient je 
sollicitatie voor 20 mei door ons te zijn ontvangen. De selectie vindt plaats in de maanden 
mei/juni. 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de stagemogelijkheden, neem dan contact op 
met Petra Lambert of Liaan Darma, tel. receptie 030-2254666. 



 

Stage-coördinatoren Neuropsychologie 
Universiteit Utrecht 
Mastercoördinator, dr. C. Dijkerman (c.dijkerman@uu.nl) of de klinische stage coördinator, L. 
Meijer, MSc. (l.l.meier@uu.nl). 
 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Susanne van Eck (s.r.van.eck@vu.nl) 
 
Universiteit van Amsterdam 
Onderwijscoördinator/ Studieadviseur/ Stagecoördinator/ Masterthesecoördinator/ Coördinatie 
bachelorproject B&C 
Manon Slockers 
Inloopspreekuur : wo van 13:00 - 14:00 uur 
bc-studieadviseur-fmg@uva.nl  
knp-masterthese-fmg@uva.nl  
 
Universiteit Leiden 
Huub Middelkoop is the study coordinator for Clinical Neuropsychology. You can reach 
him at 071 527 3656 or send an email to middelkoop@fsw.leidenuniv.nl.  


