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Toegepaste Psychologie

Stagevacature Toegepaste Psychologie bij Interdisciplinair Centrum
Psychopathologie en Emotieregulatie, Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG)
Interessegebied: gezondheidspsychologie, psychiatrie, wetenschappelijk onderzoek
Wervende tekst
Ben jij de gemotiveerde en competente student(e) die ons Therap-i team komt versterken bij het
doen van klinisch onderzoek met smartphones bij mensen met een diagnose depressie?
Binnen het Therap-i onderzoek (www.therap-i.com) wordt gekeken naar de verbetering van de
behandeling van patiënten met een diagnose depressie. Door middel van dagelijkse
dagboekmetingen met gepersonaliseerde vragen worden klachtprofielen op zeer gedetailleerd
niveau in kaart gebracht. Het onderzoek is geïntegreerd in de reguliere psychologische behandeling
van patiënten en zij zullen acht weken lang tijdens de behandeling vragen beantwoorden op hun
smartphone. Door die gegevens om te zetten in persoonlijke feedbackrapporten kunnen zowel
patiënten als therapeuten beter zicht krijgen op schommelingen in klachten en welke factoren daar
van invloed op zijn Het team bestaat uit zowel onderzoekers als GZ/klinisch psychologen die
verschillende werkzaamheden verrichten binnen het onderzoek. Als stagiair werk je in een
multidisciplinair team en help jij onder andere mee bij de werving en inclusie van het onderzoek en
de dataverzameling.
Omschrijving van de organisatie en de afdeling
Het Therap-i onderzoek valt onder het ICPE (Interdisciplinaire Centrum Psychopathologie en
Emotieregulatie, www.icpe.nl) en het samenwerkingsverband iLab (ilab-psychiatry.nl) van het
Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG. Binnen het UCP hebben we als belangrijkste
doelen om 1) factoren in kaart te brengen die het beloop en de uitkomst van psychische
gezondheidsproblemen kunnen voorspellen, 2) gepersonaliseerde interventies te ontwikkelen en
evalueren. Het ICPE is een zeer actieve onderzoeksgroep, die een inspirerende omgeving biedt voor
studenten. Onder het iLab vallen verschillende studies zoals bijvoorbeeld PETRA (petrapsy.nl).
Daarnaast hebben we korte lijntjes naar en veel samenwerking met de klinische praktijk zoals
bijvoorbeeld het Universitair Centrum Psychiatrie en andere GGZ instellingen in de regio.
Omschrijving dagelijkse werkzaamheden
De dagelijkse werkzaamheden voor een stagiaire zijn verschillend en bestaan onder andere uit:
• Contact opnemen met deelnemers
• Introductiegesprekken afnemen met de deelnemers
• Dagboek instructie geven aan de deelnemers
• Deelnemers interviewen zowel telefonisch als op locatie
• Controleren of deelnemers de vragenlijsten en dagboekjes goed invullen en dit bijhouden
• Vergaderingen voorbereiden en notuleren
• Bijwonen van de Therap-i workshops
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•
•
•

Therap-i mailbox checken en andere administratieve taken
Meekijken interviews/sessies andere onderzoeken
Overige taken bijvoorbeeld iets wat je zelf graag zou willen leren in deze unieke
werkomgeving

Voor het screenen (interviewen) van deelnemers, zul je van tevoren training krijgen. In deze training
leer je van alles over psychopathologie en het afnemen van een diagnostisch meetinstrument,
waarmee je tijdens de stage te werk zult gaan. Daarnaast vinden er verschillende gesprekken met
patiënten en behandelaren plaats. Hierbij kan je denken aan een introductiegesprek waarbij je het
onderzoek aan de patiënt uitlegt of belafspraken om een vragenlijst af te nemen. Studenten zullen
dus een gedeelte van de week administratieve taken uitvoeren en een gedeelte van de week
patiënten begeleiden bij hun deelname aan het onderzoek. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te
‘proeven’ van de klinische praktijk, bijvoorbeeld als je aanschuift bij een klinisch overleg en de
wetenschappelijke praktijk, als je bijvoorbeeld aanschuift bij de PhD lunch, lezingen in het UCP of
symposia.
In deze stage kan aan de twee algemene competenties (professioneel werken en ondernemend
werken) en de drie beroepscompetenties: beïnvloeden van gedrag (coachen, trainen, voorlichten),
beoordelen van gedrag (assessen) en praktijkgericht onderzoek worden gewerkt dan wel geproefd.
Facultatief: omschrijving stageopdracht
Geen opdracht gespecificeerd.
Functie-eisen
We zoeken betrokken, zorgvuldige en enthousiaste stagiaires die met deze stage een beter beeld
willen krijgen van veelvoorkomende en invaliderende psychiatrische aandoeningen,
wetenschappelijk onderzoek en behandeling in de GGZ. Het werken met onze deelnemers aan het
onderzoek (complexe patiënten met een diagnose depressie) en hun behandelaren vraagt om een
professionele houding, verantwoordelijkheid en goede sociale vaardigheden. Verder verwachten we
van stagiaires een actieve en zelfstandige werkhouding, bijvoorbeeld in het onderhouden van
deelnemerscontacten. Stagiaires zullen aan het begin van de stage een training (o.a. het afnemen
van een diagnostisch interview) moeten volgen om geprotocolleerd te leren werken. Tijdens de stage
zal de stagiaire, met name gedurende de eerste maand, zorgvuldig worden gemonitord. Het hebben
van ervaring met interviewen en werken met patiënten met depressieve klachten is een pre voor
deze stage.
Start van de stage
Start:
Doorlopend:

Februari 2023
Ja

Contact en sollicitatieprocedure
Contactpersonen:
Date van der Veen en Harriëtte Riese
Contactgegevens:
Bij vragen, neem gerust contact op met:
Dr Date C van der Veen, d.c.van.der.veen@umcg.nl
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of Dr. Harriëtte Riese, h.riese@umcg.nl
Sluitingstermijn:
Na het vinden van geschikte kandidaten.
Sollicitatieprocedure:
Reageren kan per e-mail naar therap-i@umcg.nl. Alleen e-mails met als bijlage een motivatiebrief en
een CV worden als officiële sollicitatie gerekend. Er worden maximaal twee studenten geselecteerd.
Alle studenten krijgen bericht, ook als ze niet geselecteerd zijn. In principe zullen de
sollicitatiegesprekken voor een stageplek vanaf februari in november plaatsvinden.
Aanvullende zaken rondom de selectieprocedure:
Nvt.
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