AIOS
Verslavingspsychiatrie

aandachtsgebied volwassenen

Verslavingspsychiatrie is een boeiend vak.
Ben je bezig met je specialisatie tot psychiater en
heb je een passie voor innovatie en ontwikkeling?
Zie je een uitdaging in complexe problematiek waarin je jouw vakmanschap
kunt inzetten om bij te dragen aan de behandeling van patiënten met een verslaving
en diverse psychiatrische co-morbiditeit? Word dan AIOS bij Tactus Verslavingszorg!
Deze stage biedt je een uitgelezen kans om competenties op psychiatrisch, verslavingsgeneeskundig,
somatisch en psychotherapeutisch gebied te ontwikkelen. Daarnaast leer je op het niveau van
een toekomstig specialist te functioneren in het herkennen en behandelen van patiënten met
verslavingsproblematiek.
Je verricht onder supervisie integrale psychiatrische, somatische en sociale diagnostiek en
behandeling van patiënten met complexe problematiek. Psychotherapeutische en motiverende
interventies vormen hierbij de basis. Ook het uitvoeren van individuele, systemische en groepspsychotherapeutische behandelingen behoort tot de mogelijkheden.

Als AIOS ben je een dag in de week
vrijgesteld van klinisch werk ten
behoeve van onderwijs en onderzoek.

Tactus zoekt AIOS
psychiatrie voor

Onderwijs

•

Het onderwijsprogramma wordt,
afhankelijk van de leerdoelen van
de AIOS, op maat gemaakt. Het
bevat in elk geval een stevige basis
verslavingspsychiatrie, waar nodig
aangevuld met module onderwijs,
psychotherapie, somatiek of andere
thema’s.

Onderzoek
Naast diagnostiek en behandeling
biedt Tactus ook volop de ruimte
voor forensische rapportages,
wetenschappelijk onderzoek of
beleidsactiviteiten onder supervisie van
een ervaren collega.

•

•

Forensische Verslavingspsychiatrie
in Zutphen
Verslavingspsychiatrie in Zutphen
en Apeldoorn
Verslavingspsychiatrie en LVB
(Lichte Verstandelijke Beperking)
in Twente

Interesse of nog vragen?
Neem contact op met:
J. van der Nagel (opleider)
j.vandernagel@tactus.nl
088 382 28 87

Tactus is specialist op het terrein van de
verslavingszorg. Wij bieden hulp aan mensen
die in de problemen komen door alcohol,
drugs, medicijnen, gokken en/of eten. Tactus

Er is een ruime regeling voor
opleidingskosten als congresbezoek,
leertherapie en onderwijs.

wil verslavingsproblematiek voorkomen,
herkennen en behandelen. Meer informatie
vind je op www.tactus.nl

Emmeloord
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