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Lucertis, kinder- en jeugdpsychiatrie, zoekt met spoed voor de regio Limburg (NL) naar een (interim 

/ ZZP) kinder- & jeugd psychiater 
 
Functieomschrijving 
De vestigingen van Lucertis in de regio Limburg (Heerlen, Sittard, Vaals, en Maastricht) betreffen 
multidisciplinair behandelteams die generalistisch en specialistisch werken met infants (0-6 jaar), 
kinderen en jongeren van 0-23 jaar. Wij zijn in staat om op een flexibele manier zorg te bieden, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de kracht van het systeem en wordt aangesloten 
bij de hulpvraag. Daarbij vinden wij het belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere 
hulpaanbieders in de regio. 
 
Lucertis zoekt voor de locaties Heerlen, Sittard en Vaals een psychiater. 
Wij bieden een inspirerende en uitdagende, evenals ook een hartelijke en collegiale werkomgeving 
met ruimte voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling, binnen een ambulante werksetting 
zonder 24-uursdienst. Je maakt deel uit van een team van kinder- en jeugdpsychiaters binnen 
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

 Je werkt met de doelgroep 0-23 jaar. 
 Je verricht psychiatrisch onderzoek en draagt op die manier bij aan diagnostiek binnen een 

multidisciplinaire werking en zoekt daarin de samenwerking met de overige leden van het 
team. 

 Je stelt medicamenteuze behandelingen in en volgt op 
 Je bent, in het kader van het regiebehandelaarschap, betrokken bij het opstellen en 

implementeren van het multidisciplinair behandelplan, evenals het bewaken van de kwaliteit 
en de voortgang ervan, Daarnaast ben je in het kader van het regiebehandelaarschap direct 
betrokken bij 18+ patiënten. 

 Je draagt bij aan de verdere professionalisering van de zorg en optimalisering van de 
kwaliteit van de patiëntenzorg. 

 Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van team- en afdelingsbeleid. 
 Je neemt deel aan het regionaal en landelijk psychiateroverleg. 

Functie-eisen 
 Je bent (BIG) geregistreerd kinder- en jeugdpsychiater. 
 Je bent enthousiast en ambitieus omtrent verdere professionalisering van de zorg. 
 Je bent ervaren in het werken in een multidisciplinair team. 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat tot reflectie omtrent 

het eigen handelen. 
 Je hebt ervaring in het werken met 0 – 23 jarigen. 
 Een psychotherapeutische vorming en/of ervaring in de infant mental health strekt tot 

aanbeveling. 

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
vereist. 
Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 
   



Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. 
Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ.  
 
Het betreft een functie voor 16-36 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. Het 
salaris bedraagt minimaal € 4934- en maximaal € 8622,- (FWG AMS) bruto per maand op basis van 
een werkweek van 36 uur. 
   
Bedrijfsinformatie 
Parnassia Groep is een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die gelijke kansen biedt. Elke dag 
werken we aan een omgeving waarin alle collega’s zich gewaardeerd en betrokken voelen en waarin 
zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Wat je doet, doet ertoe. Draag bij aan tal van specialisaties, 
wetenschappelijke onderzoeken en innovaties en maak gebruik van onze uitgebreide 
(geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Onze eigen Parnassia Academie staat garant voor een 
goed opleidingsklimaat. We behoren dan ook tot de top 25 beste werkgevers van Nederland volgens 
–  Indeed Best Places to Work 2017-. 
 
Lucertis biedt een gevarieerd generalistisch en specialistisch behandelaanbod voor kinderen 
en  jongeren met psychiatrische, ontwikkelings-, emotionele en/of gedragsproblemen. Onze hulp 
bieden we zoveel mogelijk thuis, op school of in de wijk. Hierbij vinden we het belangrijk om 
kinderen en jongeren te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, hun eigen kracht te 
(her)vinden en hun goede eigenschappen te versterken. Ook begeleiden we ouders van kinderen die 
bij ons in behandeling zijn. 
 
Interesse 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Dorien 
Roodenrijs, psychiater via 088-3588910 of d.roodenrijs@lucertis.nl. 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan: 

Lucertis  
T.a.v. mevr. D. Roodenrijs 
Parallelweg 45-47 
6221 BD Maastricht 

Of via d.roodenrijs@lucertis.nl. 
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