
 

 

 
Wij zoeken als aanvulling op ons Vrouwenplein naar een  

 

zelfstandig gevestigd: 

GZ-psycholoog/psychotherapeut/klinisch psycholoog/psycholoog 
 

met aandachtgebied: 

Vrouwen Zorg 
 
Vind jij de vrijheid van het hebben van een eigen praktijk ook zo fijn maar heb je tegelijkertijd ook 
graag enthousiaste collega’s om je heen met wie je laagdrempelig kan overleggen? 
 
Wie zoeken wij: 
Om ons vrouwenplein completer te maken en vanwege een grote toestroom, zijn wij op zoek naar 
een extra zelfstandig gevestigd psycholoog, in de GB-GGZ en/of S-GGZ. Je benadering is persoonlijk 
en professioneel, de hulpvraag van de cliënt is gericht op haar persoonlijke groei en ontwikkeling.  
We denken hierbij aan psychologische zorg voor vrouwen in elke levensfase, bijvoorbeeld: voor of 
tijdens zwangerschap, het nazorgtraject na de bevalling, of bij trauma en verwerkingsproblemen 
(zoals na bevalling, miskraam, negatieve seksuele ervaringen), maar ook met klachten rondom de 
overgang of bij chronische buik en bekkenpijn. Dit betreft problematiek die gaat over enkelvoudig- en 
complexe trauma, verwerkingsproblemen, depressiviteit, angstklachten, overbelasting en leefstijl. De 
problematiek loopt uiteen van lichte tot ernstig complexe psychische problematiek met 
comorbiditeit. We vragen van jou dat je ervaring hebt met behandeltechnieken zoals EMDR, ACT, 
cognitieve gedragstherapie en psychotherapie.  
 
Wat kun je verwachten: 
Uniek op het Vrouwenplein in Gezondheidscentrum Lentemorgen, Zevenaar is dat 1e en 2e lijn samen 
zelfstandig werken. Op het Vrouwenplein zijn gevestigd Verloskundigenpraktijk Zevenaar en 
Rijnwaarden en VrouwenZorg Centrum, een zelfstandig behandelcentrum voor 2e lijns poliklinische 
gynaecologische zorg. Samen bieden wij kleinschalige en laagdrempelige zorg aan, dichtbij de cliënt 
en bestaat ons team uit zeer enthousiaste mensen. In de nabije toekomst zal ook een seksuoloog, 
een bekkenfysiotherapeut en een overgangsconsulente aansluiten op het Vrouwenplein. In het 
gezondheidscentrum zelf kan ook breder samenwerking en overleg plaatsvinden met de zittende GZ-
psycholoog, een psychosociaal therapeut, een basispsycholoog en wellicht nog andere disciplines, 
denk hierbij aan de huisartsen en POH GGZ. 
 
Heel graag tot ziens en op naar hopelijk een mooie samenwerking op het Vrouwenplein! 
 
Interesse? Dan kun je contact opnemen met: 
Karin Middelburg, gynaecoloog: 06 48 68 57 85 / info@vrouwenzorgcentrum.nl  
Herma Veldhorst: 0316 341 068 / info@verloskundigen-zevenaar.nl 
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