
 

Erasmus MC, afdeling Psychiatrie heeft een vacature voor een 

 

Infant Mental Health Specialist 

28- 32 uur per week 

Functie-inhoud  

Jouw specialistische kennis en ervaring zal een belangrijke schakel zijn in de begeleiding en behandeling 

van moeders met psychiatrische klachten en hun jonge kinderen. Je levert een bijdrage aan de inhoud 

van het behandelplan en zult in nauwe samenwerking met het multidisciplinaire team (artsen, 

verpleegkundigen, vaktherapeuten, psychologen, IMHG/IMHS) de ouder-kind begeleiding en behandeling 

vormgeven. Je verzorgt consultatie, supervisie en levert een bijdrage aan scholing van de betrokken 

disciplines. 

Werkomgeving  

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus 

MC. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons 

werken denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het 

verbeteren en vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. 

De afdeling Psychiatrie levert academische zorg. Dit betekent dat wij voor patiënten met diagnostische en 

therapeutische dilemma’s het kenniscentrum bij uitstek zijn. Onze zorg is met name gericht op 

diagnostiek en zowel kortdurende ambulante en klinische behandeling. Er zijn 4 dagbehandelingen, een 

polikliniek, 3 gesloten opname afdelingen en een open opname afdeling. De zorglijnen zijn ingedeeld 

in eerste (psychotische) ontregeling, stemmingsstoornissen en ziekenhuispsychiatrie. 

Binnen de zorglijn ziekenhuispsychiatrie worden patiënten behandeld met een grote verscheidenheid aan 

ziektebeelden, waaronder zwangerschap gerelateerde psychiatrische problematiek. Jouw 

werkzaamheden zullen zich concentreren op de klinische afdeling van deze zorglijn waar maximaal 5 

moeders met hun baby opgenomen kunnen worden, de dagbehandeling zwangeren, dagbehandelingen 

moeder-kind en de polikliniek. Je zult hierdoor werkzaam zijn in verschillende teams en je zult een grote 

diversiteit aan interventies en begeleidingsmogelijkheden kunnen inzetten. 

Profiel  

Naast een afgeronde opleiding Infant Mental Health Specialist, ben je (bij voorkeur) GGZ gespecialiseerd 



of heb je enige jaren werkervaring opgedaan in de psychiatrie. Door je stressbestendige en flexibele 

houding ben je in staat een nieuwe richting te volgen als de situatie daar om vraagt. Je bent begaan en 

betrokken bij de patiënten en tegelijkertijd gedreven en resultaatgericht. Je kunt goed overzicht houden 

en bent sterk in verslaglegging. Je hebt een positieve instelling en naast een betrouwbare collega ook 

een goede sparringpartner om casussen en complexe situaties te bespreken, dit alles binnen teams 

waarin de samenwerking centraal staat. Affiniteit met wetenschappelijk onderwijs is wenselijk. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 

aanstelling. 

Wat bieden wij  

Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.216,- (schaal 10) 

bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 

8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk budget voor ontwikkeling. De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 

Inlichtingen en solliciteren  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolanda van Steensel, teamleider, 

telefoon: (010) 703 0966. 

Je kunt solliciteren door gebruik te maken van de sollicitatiebutton. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

www.erasmusmc.nl/werkenbij   

https://www.werkenbijerasmusmc.nl/werkgever/over-erasmus-mc/wat-bieden-wij-je
https://www.connexys.nl/erasmusmcpublic/run/register$.startup?z_f_taal=1&z_kan_advertentie_id=7534
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