Wij bieden meer dan alleen een
werkplek voor psychiaters:
Persoonlijke ontwikkeling

Meebouwen aan een
toekomstbestendige GGZ-organisatie

Als werkgever vinden wij het belangrijk
om in samenspraak de mogelijkheden
voor jouw professionele groei te
verkennen en jou daarin te voorzien.

Positieve werksfeer
GGZ Rivierduinen staat voor
hooggekwalificeerde zorg,
kennisuitwisseling
en samenwerken.

Wij willen de veerkracht én
eigen regie van de patiënt (helpen) vergroten
o.a. door middel van het toepassen van
innovaties & E-health.

Jij?

Autonomie

Jij bent de regiebehandelaar van het
multidisciplinair team waar duurzaam
herstelgericht werken de basis is.

Herstelgerichte zorg

Bij GGZ Rivierduinen vinden wij
het belangrijk dat onze psychiaters
aan hun eigen stuur staan en
hierin worden gefaciliteerd.

Onze psychiaters zijn de draaiende motor
achter de herstelvisie. Naast de optimale
inzet voor de patiënt worden onze zorgprofessionals getraind in de nieuwste
technieken, waaronder Narratieve
Exposure Therapie (NET) en worden
cursussen gefaciliteerd zoals ‘Herstellen
doe je zelf’.

Multidisciplinair team

Wij zijn pas tevreden wanneer de
patiënt niet meer (geheel) afhankelijk
is van onze zorg.

en woont gezamenlijke overleggen bij, zoals een Medisch
Stafoverleg. Wij stimuleren én dragen een overall cultuur van
bottum-up participatie uit en zijn op zoek naar collega-psychiaters met een frisse blik en zorg expertise. Wij verwelkomen
graag nieuwe collega’s die samen met ons willen meebouwen
aan een toekomstbestendige GGZ!

Samenwerking en ontwikkeling
Ons vertrekpunt voor een langdurige samenwerking is jouw
individuele behoefte als psychiater én professional. Wij vinden
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Met onze aansluiting bij de landelijke beweging ‘Herstel voor
iedereen’ gaan wij voor het doel met als resultaat 30% meer

Waar wil jij het verschil maken?

herstel voor onze patiënten, in 30% minder afhankelijkheid

De missie van GGZ Rivierduinen “Beter binnen Bereik” is

van de zorg en in 30% toename van het aantal patiënten dat

gebaseerd op de zorg die wij bieden voor onze patiënten:

op een bevredigende wijze kan meedoen in de samenleving.

Tevens hebben we het afgelopen jaar mooie prestaties
geleverd met onderstaande thema’s:
•P
 sychiatrische Eerste Hulp (PEH)
In juli 2017 opent GGZ Rivierduinen haar deuren

Maak kennis met één
van onze directeuren
Behandelzaken

van ons eerste PEH in Leiden.
• S uïcidepreventie Actienetwerk (Supranet)
Als deelnemer van het Suïcidepreventie Actienetwerk
(Supranet) - Organisatie van regionale WMO-voor
lichtingsavonden organiseert GGZ Rivierduinen

Eric van Furth
Eetstoornissen
06 50 83 10 77
E.vanfurth@rivierduinen.nl

bijeenkomsten voor patiënten.
• Europese Schizofreniecongres in Berlijn
Met 5 presentaties is GGZ Rivierduinen goed ver
tegenwoordigd op het Europese Schizofreniecongres
in Berlijn.

Rita Zijlstra
Kinderen & Jeugd
06 55 69 16 04
R.zijlstra@rivierduinen.nl

• TOPGGz Centrum Eetstoornissen Ursula
Het Centrum Eetstoornissen Ursula van GGZ

Wouter Teer

Rivierduinen, initiator van de websites Proud2BMe &

Duin-Bollenstreek en Leiden
06 51 49 26 39
W.teer@rivierduinen.nl

FeatBack, heeft subsidie ontvangen van het ZonMw
om de komende vier jaar vervolgonderzoek te doen
naar anonieme E-health.

Over Rivierduinen
Net als de hele GGZ is ook Rivierduinen in beweging en hebben wij ons geconformeerd aan de nieuwe GGZ, met een verbeterde
visie en focus op herstelgerichte zorg. De gedachtegang hierachter is het (helpen) vergroten van de veerkracht én eigen regie
van patiënten, naast de aandacht die er is voor het verminderen van psychische klachten. Een essentieel onderdeel van onze
(vernieuwde) herstelvisie is het toepassen van innovaties & E-health én het werken in ketens en netwerken.
Ter realisatie van deze herstelvisie, biedt GGZ Rivierduinen met ruim 2200 zorgprofessionals (hoog)specialistische geestelijke
gezondheidszorg via onze zorgfuncties: acute, wijkgerichte- en herstel ondersteunende psychiatrie en poliklinische zorg.

Wil jij als psychiater met passie voor je vak meebouwen aan een op herstel georiënteerde
organisatie, die vele uitdagingen kent? Dan ga ik graag met jou in gesprek. Meteen aan
tafel met de Directeur Behandelzaken voor een oriënterend gesprek? Dat kan, wanneer
kan ik je contacten?
Danitscha Mahadew
D.mahadew@rivierduinen.nl
M (0)6 40 98 77 08
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