
Het Integraal Gezondheids Centrum Bilthoven zoekt een
psycholoog NIP (m/v) voor 3  dagen per week 

Binnen het IGC behandelen wij cliënten met zeer diverse problematiek. Wij werken daarbij 
vanuit een integratieve opstelling. 
We staan voor kwaliteit en samenwerking. Niemand werkt alleen, samen bereiken we meer. 

Ter aanvulling van ons team van 10 therapeuten zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
(neuro)psycholoog (NIP). Wij zoeken iemand met:

• a�niteit met lichaamsgerichte psychologie;
• a�niteit met neurofeedback en biofeedback; 
• a�niteit met technologie als middel om inzicht te verscha�en.

Onze voorkeur gaat uit naar een collega die graag wil werken met behulp van 
technologische innovaties. 

Er is altijd een multidisciplinair behandelplan. De hoofdbehandelaars geven vorm aan 
en begeleiden de grote lijnen van het proces. Het team wordt altijd aangevuld met een 
stagiair (master psychologie) die de BAPD wil behalen.

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 multidisciplinai-
re 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), Dissociatie-
ve stoornissen, Angststoornissen, Somatoforme stoornissen (somatisch-symptoomstoornis) 
en verwante stoornissen, Hoogbegaafdheid, Hersenletsel, ADD/ADHD.

https://www.integraalgezondheidscentrum.nl/overzicht-behandelingen/


Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• opleidingsmogelijkheden;
• een �jn team.

Soort dienstverband: 
parttime, voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

De startdatum van deze functie is per direct. Als je interesse hebt, ontvangen wij graag 
je motivatiebrief en CV. We kijken er naar uit je te ontmoeten.

Wil je meer weten? Kijk op www.integraalgezond.nl of bel 030-2254666 en vraag naar 
Petra Lambert
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