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Professional aan het woord 
“Toen ik de vacature voor deze functie zag staan, had ik weinig 
zicht op wat voor skills ik hier echt zou kunnen opdoen. 
Gedeeltelijk omdat ik dit niet voor ogen had toen ik 
psychologie ging studeren en voor een groot gedeelte door het 
gebrek aan patiëntcontact. Maar ik dacht dat ik op zijn minst 
zou kunnen mee krijgen, hoe er op een overheidsniveau wordt 
gekeken naar de zorg. Dat laatste heb ik inderdaad erbij 
geleerd, maar hier hield het niet op.  
 
Binnen een maand tijd had ik al veel geleerd over de zorg op 
dit niveau, wat vooral te danken is aan de goede begeleiding 
die de collega's bij het CIZ hebben gegeven. Tevens heb ik 
geleerd hoe verschillende disciplines en hulpverleners naar 
hun cliënten kijken. Zo heb ik regelmatig gesprekken met 
artsen, verpleegkundigen, hulpverleners, mantelzorgers en 
casemanagers. Dit zorgt ervoor dat ik nu beter begrijp hoe 
andere hulpverleners kijken naar de zorg en daardoor ook 
makkelijker contact kan leggen met deze zorgprofessionals.  
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Ik krijg per dag variërende cases mee, waarbij je niet alleen 
diagnoses meekrijgt, maar ook behandelplannen, medische 
voorgeschiedenis, de thuissituatie en zorgbehoefte. Dit zorgt er 
voor dat je heel snel leert een volledig beeld te scheppen bij je 
patiënten, dat voorbij alleen hun ziektebeeld gaat.  
 
Bij het CIZ zit je in een positie waarbij je niet alleen mensen 
zorg kan toekennen, maar ze ook kan adviseren over andere 
opties die in de zorg aanwezig zijn. Hierdoor is er altijd wel 
een manier waardoor je iemand verder kan helpen. Verder 
komt er veel speurwerk en kritisch denkwerk bij elke aanvraag 
kijken. Je leert hierdoor informatie te toetsen. 
 
De voldoening in dit werk is groot. Het gaat om mensen die 
vaak in lastige situaties zitten. Het zorgt ervoor dat ik als 
hulpverlener/psycholoog elke dag ervoor ga als beoordelaar.” 
 
Stephano de Brito Varela 
Beoordelaar CIZ 


