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GOP Achterhoek 
In mei 2020 breiden VVT zorgaanbieders Azora, Careaz, Marga Klompé en Sensire en 
gespecialiseerde opleidingspartners GGNet en Streekziekenhuis Koningin Beatrix samen met de VG-
partners Elver, Estina en De Lichtenvoorde het gezamenlijk opleiden voor Gezondheidszorg-
psycholoog (GZ-psycholoog) in de Achterhoek verder uit. Met deze uitbreiding van opleidings-
plaatsen zet de regio tevens een extra stap in het creëren van een kwalitatief hoog opleidings-
klimaat. Door de inzet van GZ psychologen wordt er nog meer vanuit verschillende disciplines 
samengewerkt. En dat komt de kwaliteit van de ouderenzorg, en de daarbinnen geboden 
psychologische zorg, in de Achterhoek zeer ten goede. Daarnaast biedt deze discipline kansen op 
een herschikking van taken. Want de GZ Psycholoog neemt een belangrijke plaats in naast de 
specialist Ouderengeneeskunde. Zij kunnen zo gezamenlijk de behandeling bieden in de rol van 
regiebehandelaar en/of hoofdbehandelaar daar waar nodig. Hierdoor vermindert tevens de hoge 
werklast die de specialist Ouderengeneeskunde momenteel ondervindt. 
 
Regionaal opleiden 
De personeelsvraag in de Ouderenzorg neemt steeds verder toe. Samenwerken en samen opleiden is 
een passend antwoord op deze toenemende zorgvraag. Eind 2018 is er binnen de samenwerkende 
ouderenzorgorganisaties in de Achterhoek de ambitie uitgesproken om binnen een jaar een 
regionale opleidingsfunctie tot GZ Psychologen operationeel te hebben. In september 2019 zijn 
er zijn twee psychologen gestart met de opleiding tot GZ Psycholoog. Dit groeit dit jaar door naar 
acht permanente opleidingsplekken vanaf september 2020. Regionaal opleiden is daarmee een feit 
in de Achterhoek. Uniek, en bovenal innovatief door de bundeling van krachten.  
Bij Careaz start per 1 september een Psycholoog in Opleiding tot GZ Psycholoog (PIOG). 
 
Impact 
De opzet van de Gecombineerde Opleidingsplaats voor Psychologen in opleiding tot GZ Psycholoog 
(GOP) doorbreekt het denken in termen van concurreren op personeel in de zorg. Door de krachten 
te bundelen neemt de regio een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bouw van een 
kweekvijver met oog voor kwaliteit, kwantiteit en kosteneffectiviteit rond Opleiden in de 
Ouderenzorg. Met deze moderne, eigentijdse en meer toekomstbestendige invulling van opleiden, 
leen en ontwikkelen van Duurzame Medische Zorg functies blijft de continuïteit van de zorg voor 
kwetsbare doelgroepen en ouderen in de regio Achterhoek gewaarborgd voor nu, straks en later. 
 
Opgave 
Er ligt een inspirerende opdracht voor een gedreven GZ Psycholoog klaar om binnen CAREAZ een 
drieluik van unieke opgaven te realiseren: 
- de realisatie van een duurzame inbedding van de PIOG-opleidingsfunctie 
- de totstandkoming en ontwikkeling van een vakgroep Psychologie en vakgroepjaarplan 
- de implementatie van de GZ-psycholoog als regiehouder- en hoofdbehandelaar 
 
 
Belangstelling 
Heeft u als GZ Psycholoog belangstelling en de aangewezen kandidaat voor deze opgave neem dan 
contact op met M. (Moniek) Botterhuis, manager HR van CAREAZ (mail: m.botterhuis@careaz.nl, 
mobiel 0622415074) of N. (Nicolet) van der Hurk, manager Behandelcentrum van CAREAZ (mail: 
m.vanderhurk@careaz.nl, mobiel 0622434347) 


