
 

Psychiater in de rol van regiebehandelaar (ZZP) 
  
Ben jij een Psychiater en heb je affiniteit met verslaving, seksualiteit en/of partnerrela<edynamieken? Wil jij als 
regiebehandelaar werken in een mul<disciplinair team? Dan maken we graag kennis met jou! 
  
Nederlands Centrum voor Seksverslaving  
Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving (NCVS) is ontstaan vanuit compassie voor iedereen die getroffen 
wordt door de ontluisterende effecten van seksverslaving. Of dit nu de verslaafde zelf is, de partner wiens leven 
overhoop komt te liggen of het stel dat zich onmach<g voelt elkaar nog te bereiken als gevolg van deze 
verslaving. 

Wij willen deze mensen van gespecialiseerde, bevlogen en kwalita<eve hoogstaande hulp voorzien. Alles onder 
1 dak, voor alle getroffenen. Tevens is onze missie een belangrijke steen bij te dragen bij de bewustwording 
rondom deze verslaving en te helpen bestaande taboes te doorbreken. Uniek aan onze aanpak is de integrale 
benadering van seksverslaving. Bij het NCVS staat niet alleen de verslaving centraal, maar wordt maatwerk 
geleverd met oog op de cliënt en diens systeem. De seksverslaving wordt zowel benaderd vanuit de 
verslavingskunde alsmede vanuit de seksuologie. In de behandeling is ook veel aandacht voor de impact van de 
verslaving op het systeem van de cliënt. Partnerrela<etherapie en groepstherapie is vaak onderdeel van de 
behandeling. 

De unieke  methode die we gebruiken blijkt goed aan te slaan en we zijn een groeiend centrum. Dit verlangt 
een uitbreiding van ons mul<disciplinaire team.  

Wat zijn jouw werkzaamheden bij het NCVS 

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving (NCVS) is de enige organisa<e in Nederland die zich enkel en 
alleen richt op de behandeling van seksverslaving. Uniek in onze aanpak is dat wij de problema<ek van 
seksverslaving benaderen vanuit zowel de verslavingskunde alsmede de seksuologie.  Wij maken hierbij gebruik 
van de beproefde cogni<eve gedragstherapeu<sche behandeling ontwikkeld door Paula Hall uit Engeland. Het 
NCVS is het enige ins<tuut in de Benelux die onder de Paula Hall licen<e mag werken. Naast behandeling van 
de seksverslaving bieden wij intensieve hulp voor de partner en de in<eme rela<e.   

Als psychiater ben je regiebehandelaar conform de DBC richtlijnen in een traject en heb je de 
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de inhoudelijke behandelingen binnen het NCVS te borgen. Je werkt 
samen in een mul< disciplinair team en je adviseert over complexe problema<ek en zorginhoudelijke keuzes.   

Je voert psychiatrisch onderzoek uit gericht op seksverslavingsproblema<ek en co-morbiditeit <jdens de intake- 
en evalua<efase. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan.   

FuncBe-eisen  

• Medisch specialist – psychiater.  

• BIG geregistreerd en inschrijving als arts in het Nederlandse Specialistenregister voor het specialisme 
psychiatrie.  

• Kennis van of affiniteit met seksverslavingsbeelden en de daarmee vaak samenhangende co 
morbiditeit.  

• Je onderschrij\ de werkwijze van het NCVS  

• Je bent minimaal 1 dag per maand beschikbaar   

• Je bent een veerkrach<ge, doelgerichte en besluitvaardige persoonlijkheid  

  

Wat hebben we je te bieden  



Als behandelaar/casemanager bieden wij je de mogelijkheid om binnen een bevlogen team je vak uit te 
oefenen op een zelfstandige wijze. Daarbij staan wij open om samen met jou te kijken naar mogelijkheden om 
jezelf verder te ontwikkelen.  

Je werkt als ZZP’er, dat betekent dat jij grotendeels zelf jouw dagen en <jden kan bepalen. Je hebt hierin de 
vrijheid of je de individuele afspraken met cliënten plaats laat vinden op onze loca<e.  

Wij bieden een marktconforme vergoeding voor gemaakte uren en onkosten. 
  
Ben je geïnteresseerd? 
  
We zien je mo<va<ebrief en curriculum vitae graag tegemoet. Je kunt je brief richten aan Nana Ruedisueli, 
directeur en oprichter van het NCVS, via info@ncvs.nu. 

Heb je vragen over de vacature of de procedure, stuur dan een mail naar info@ncvs.nu of bel met onze 
Opera<oneel Manager Wendy Raaimakers op telefoonnummer 06-19791115. 
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