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Verslag van de werkzaamheden 2004 en 2005 van de 

Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog 

 

1 Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van registers 

van specialisten, het inschrijven van personen in deze registers en het hernieuwen van de 

inschrijving, de erkenning van opleidingsinstellingen en hoofdopleiders en het houden van toezicht 

op de naleving van besluiten van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG) 

door erkende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. 

 

De RSG is eind 2003 geïnstalleerd. Aangezien er in 2004 nog geen specialismen waren erkend, 

heeft zij in 2004 vrijwel geen activiteiten ontplooid. Om die reden is besloten om over 2004 geen 

afzonderlijk verslag op te stellen maar om het eerste jaarverslag van de RSG de periode 2004-

2005 van de RSG te laten beslaan. 

 

De belangrijkste thema’s in 2004 en 2005 waren het vaststellen van de regels voor de uitvoering 

van de overgangsregeling voor het specialisme klinisch psycholoog, de erkenning van de 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders voor de opleiding tot klinisch psycholoog en het 

vaststellen van het tarief voor inschrijving in het register van klinisch psychologen. In de tweede 

helft van 2005 is met de inschrijving in het register van klinisch psychologen een aanvang 

gemaakt. 

 

2 Samenstelling en bijeenkomsten 

2.1 Samenstelling RSG 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog bestaat de RSG uit twaalf gewone 

leden. Vier leden moeten worden benoemd op voordracht van het Nederlands Instituut van 

Psychologen (NIP), twee leden moeten worden voorgedragen door de Nederlandse vereniging van 

pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en zes leden door de opleidingsinstellingen die de 

opleiding tot specialist verzorgen (afzonderlijk dan wel gezamenlijk). Elk van de leden moet een 

plaatsvervanger hebben. De (plaatsvervangend) leden van de RSG moeten voorts allen specialist 

zijn. 

Daarnaast onderscheidt de Regeling de volgende adviserende leden: de secretaris van het College 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, een vertegenwoordiger namens de specialisten in 

opleiding, een vertegenwoordiger namens de praktijkopleiders en een vertegenwoordiger namens 

de coördinatoren van de opleidingen tot specialist.  

Benoeming van de leden en adviserend leden gebeurt door het bestuur van de Federatie van 

Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). 

 

2.2 Voorzitter en vice-voorzitter 

In 2004 en 2005 was de voorzitter van de RSG de heer drs. W.J.Chr. Manniën. Vice-voorzitter was 

de heer drs. L.A.M. Schipperheijn. Bijlage I bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend 

leden en adviserend leden per 31 december 2005.  
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2.3 Secretaris 

Tot 1 januari 2005 fungeerde de heer G. Nijssen als waarnemend secretaris van de commissie. Per 

1 januari 2005 werd mevrouw mr. J. Rietra tot secretaris benoemd. Begin maart 2005 moest zij 

haar functie wegens persoonlijke omstandigheden neerleggen. Per 15 juli 2005 werd een opvolger 

gevonden in de persoon van mevrouw mr. J. Siemons. In de tussenliggende periode trad de heer 

drs. P. van Drunen (de secretaris van het CSG) op als waarnemend secretaris, ondersteund door 

mevrouw T. Pitstra, het hoofd van het Bureau FGzP. 

  

2.4 Bijeenkomsten 

In de verslagperiode kwam de RSG in totaal negen maal bijeen (op 8 oktober 2004, 17 december 

2004, 18 februari 2005, 15 april 2005, 20 mei 2005, 1 juli 2005, 2 september 2005, 14 oktober 

2005 en 16 december 2005).  

 

 

3 Specialisme klinische psychologie 

Op 1 februari 2005 is het besluit Specialisme klinische psychologie in werking getreden. Voor de 

RSG en voor de beroepsgroep als geheel is dit een belangrijke mijlpaal geweest: de eerste 

wettelijke erkenning van een psychologisch specialisme.  

 

De belangrijkste activiteiten die hieruit voor de RSG voortvloeiden waren: het vaststellen van de 

tarieven voor registratie in het specialistenregisters, de uitvoering van de overgangsregeling, de 

inrichting van het Bureau FGzP, de organisatie van de inschrijving als klinisch psycholoog via de 

overgangsregeling en de erkenning van de opleidingsinstellingen en hoofdopleiders voor de 

opleiding tot klinisch psycholoog.  

 

3.1 Het besluit over de registratietarieven 

Volgens de Specialismenregeling is de RSG de instantie die de tarieven bepaalt voor de 

behandeling van een verzoek tot registratie of tot herregistratie in een specialistenregister. Een 

dergelijk besluit moet worden goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS). De tarieven dienen kostendekkend te zijn. 

 

De RSG heeft zijn tarievenbesluit voor registratie in het register van klinisch psychologen begin 

2005 vastgesteld en hiervoor op 4 juli 2005 de goedkeuring van de minister verkregen. Het tarief 

voor reguliere registratie bedraagt € 195. De tarieven die de RSG hanteert voor registratie volgens 

de overgangsregeling variëren van € 195 tot € 345 en zijn afhankelijk van de al behaalde 

registraties. 

 

3.2 De uitvoering van de overgangsregeling 

Naast de reguliere opleidingseisen voor registratie kent het besluit Specialisme klinische 

psychologie een overgangsbepaling voor gezondheidszorgpsychologen die bij de instelling van het 

specialisme reeds werkzaam zijn op het desbetreffende terrein. Het overgangsrecht is uitgewerkt 

in twee aanvullende besluiten van het College: het besluit Overgangsregeling klinisch psycholoog 

en het besluit Maatstaven vakbekwaamheid klinisch psychologen-NIP. Deze besluiten zijn op 1 

september 2005 in werking getreden. 

 

De RSG heeft tot taak om deze drie besluiten uit te voeren. Anticiperend op de goedkeuring van 

de besluiten door de minister van VWS heeft de RSG begin 2005 -op basis van artikel 27 van de 

Specialismenregeling- een uitvoeringscommissie in het leven geroepen: de CUO (Commissie van 

Uitvoering Overgangsregeling). De CUO heeft de drie besluiten van het CSG vertaald in concrete 

toetsingscriteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een gezondheidszorgpsycholoog kan 

worden ingeschreven in het specialistenregister klinisch psycholoog op basis van de 

overgangsregeling. De toetsingscriteria zijn op schrift gesteld in een beleidsstuk 
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‘overgangsregeling’. De CUO bestaat uit vier leden van de RSG en wordt ondersteund door het 

hoofd van het Bureau FGzP. 

In haar vergadering van 2 september 2005 heeft de RSG een tweede uitvoeringscommissie in het 

leven geroepen: de CURK (Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch psycholoog). De CURK is 

door de RSG gemandateerd om te beslissen op verzoeken om inschrijving krachtens de 

overgangsregeling. Dit betekent dat de RSG de eindverantwoordelijkheid blijft dragen. 

De CURK bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangers en wordt ondersteund door het hoofd 

van het Bureau FGzP. De CURK is begin 2006 met haar inhoudelijke werkzaamheden van start 

gegaan. 

 

3.3 Het Bureau FGzP 

Hierboven is aangegeven dat de CURK besluit op verzoeken om inschrijving volgens de 

overgangsregeling. De voorbereiding van de besluitvorming is neergelegd bij de medewerkers van 

het Bureau FGzP. Dit is een administratieve eenheid die zich sinds het najaar van 2005 bezig 

houdt met de feitelijke uitvoering van de overgangsregeling. Het Bureau FGzP is gehuisvest aan 

de Osdorper Ban 27 A te Amsterdam in het gebouw van het NIP. In het kantoor van het Bureau 

staan de fysieke dossiers van de klinisch psychologen die staan ingeschreven in het register. Het 

Bureau verstuurt ook de certificaten van inschrijving. De eindverantwoordelijkheid voor de 

besluitvorming van de CURK blijft overigens altijd bij de RSG liggen. 

 

Op 31 december 2005 waren drie mensen werkzaam bij het Bureau: een bureauhoofd (mevrouw 

T. Pitstra), een administratief medewerker (mevrouw H. Bakker) en een tijdelijk medewerker 

(mevrouw drs. G. Rietveld) ten behoeve van de overgangsregeling. De drie medewerkers zijn allen 

gedetacheerd vanuit het NIP. 

 

Directe aanleiding voor de instelling van het Bureau was de noodzaak van een apparaat voor de 

uitvoering van de overgangsregeling. In de loop van 2005 heeft het Bureau een aantal andere 

taken erbij gekregen, zoals de organisatorische en administratieve ondersteuning van de drie 

secretarissen van de FGzP (de algemeen secretaris van het bestuur, de secretaris van het CSG en 

de secretaris van de RSG). Het Bureau fungeert voorts als informatiepunt voor externen en als 

vergaderlocatie.  

 

3.4 Inschrijving via de overgangsregeling 

Het uitgangspunt voor de RSG was dat aanmelding voor de overgangsregeling zoveel mogelijk 

elektronisch moest gebeuren. Gelet op de verwachte omvang van het aantal verzoeken was dit de 

meest efficiënte manier om de stroom van aanmeldingen te verwerken. Begin 2005 is een 

aanvang gemaakt met de bouw van een website die als portaal moest dienen voor een dergelijke 

digitale aanmelding. In september 2005 is de website van de FGzP geopend: www.fgzp.nl. 

 

Om diverse organisatorische en technische redenen is de geplande datum van 1 september 2005 

voor openstelling van de elektronische inschrijving via de website helaas niet gehaald. De RSG 

heeft vervolgens besloten tot een gefaseerde inschrijving die per oktober 2005 van start is 

gegaan. De eerste groep gezondheidszorgpsychologen kon zich vanaf 4 oktober 2005 aanmelden 

met het elektronische inschrijfformulier. Het betrof de groep met zowel een BIG-registratie 

psychotherapeut als een NIP-registratie als klinisch psycholoog. Vanaf half november 2005 kon de 

volgende groep gezondheidszorgpsychologen zich aanmelden en eind december 2005 de laatste. 

Met uitzondering van de groep gezondheidszorgpsychologen zonder relevante aanvullende 

registraties, konden alle door de CUO onderscheiden groepen gezondheidszorgpsychologen zich op 

1 januari 2006 via het internet aanmelden voor inschrijving in het register.  

 

Voor de groep psychologen die geen toegang heeft tot een computer werd een schriftelijk 

aanmeldformulier ontwikkeld. Deze was half december 2005 beschikbaar voor de eerste groep. 

Begin 2006 zijn de papieren sets voor de overige groepen gereed gekomen. De RSG heeft 

besloten dat de laatste groep gezondheidszorgpsychologen -de groep zonder relevante 

aanvullende registraties- zich uitsluitend met een papieren aanmeldset kan aanmelden voor 
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inschrijving vanwege de complexe weging die voor deze groep geldt. Dit formulier is sinds maart 

2006 beschikbaar. 

 

De opening van het specialistenregister klinisch psycholoog werd gevierd op 2 september 2005 in 

Utrecht. Bij deze feestelijke gebeurtenis reikte de voorzitter van de RSG het eerste certificaat van 

inschrijving uit aan prof. dr. J.J. Dijkhuis. Professor Dijkhuis is een van de grondleggers van de 

klinische psychologie in Nederland en heeft zich in het bijzonder ingezet voor de totstandkoming 

van dit specialisme. 

 

Alle gezondheidszorgpsychologen die direct voldoen aan de vereisten volgens de 

overgangsregeling krijgen als datum van  inschrijving 1 januari 2006, ook zij die zich eerder dan 1 

januari 2006 hebben aangemeld. Dit betekent dat het register op 31 december 2005 nog geen 

enkele specialist bevatte. Er waren op 31 december 2005 wél ongeveer 1.300 aanmeldingen voor 

inschrijving binnengekomen. Inmiddels is dit veranderd. Het aantal ingeschrevenen in het register 

van klinisch psycholoog bedroeg op 1 juni 2006 1.638.  

 

De RSG heeft steeds met belanghebbenden gecommuniceerd over de openstelling van het 

register, onder meer via een brief aan alle BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen, via 

de vakbladen en via de website. 

 

3.5 De erkenning van de opleidingen en hoofdopleiders voor het specialisme klinische psychologie 

Basis voor de erkenning van de opleidingsinstellingen zijn de Specialismenregeling en een tweetal 

besluiten van het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (CSG): 

- het Besluit specialisme klinische psychologie; 

- het Besluit erkenningseisen opleiding klinisch psychologen (BEOKP). 

 

In haar vergadering van 2 september 2005 heeft de RSG de tarieven voor de erkenning van de 

instellingen en de hoofdopleiders vastgesteld. Deze bedragen per instelling/hoofdopleider eenmalig 

€ 7.500 voor de erkenningsprocedure en een jaarlijkse bijdrage van € 3.125. 

 

In het najaar is een derde uitvoeringscommissie van de RSG in het leven geroepen, de CUE 

(Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure). De CUE bestaat uit vier leden van de RSG en 

wordt ondersteund door de secretaris van de RSG.  

Als eerste activiteit heeft de CUE een vragenlijst opgesteld voor alle instellingen en hoofdopleiders. 

De zes opleidingsinstellingen in Nederland die de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog 

verzorgen en de zes hoofdopleiders hebben de vragenlijst met een begeleidend schrijven 

halverwege september 2005 ontvangen. De instellingen werd verzocht om binnen zes weken te 

reageren onder toezending van eventuele schriftelijke informatie zoals studiegidsen, statuten en 

standaardovereenkomsten. Alle instellingen hebben aan dit verzoek voldaan. In november 2005 

en december 2005 heeft een afvaardiging van de CUE een erkenningsbezoek gebracht aan de 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders. De resultaten van de CUE zijn besproken in de 

vergadering van de RSG van 16 december 2005. Dit heeft geresulteerd in het voornemen om per 

1 januari 2006 vier opleidingsinstellingen onder voorwaarden te erkennen, om twee 

opleidingsinstellingen onvoorwaardelijk te erkennen en om de zes hoofdopleiders allen onder 

voorwaarden te erkennen. De belangrijkste reden voor het voornemen tot voorwaardelijke 

erkenning van de hoofdopleiders, is gelegen in het feit dat nog niet is voldaan aan een aantal 

formele vereisten voor de praktijkinstellingen en praktijkopleiders. De hoofdopleiders zijn ervoor 

verantwoordelijk dat dit binnen één jaar na 1 januari 2006 alsnog gebeurt. Conform de 

Specialismenregeling zijn betrokkenen begin 2006 in de gelegenheid gesteld om op de 

voorgenomen besluiten van de RSG te reageren. De erkenningsprocedure wordt in 2006 

afgewikkeld.  
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4. Overige zaken 

De RSG heeft zich in de verslagperiode nog met een aantal andere zaken beziggehouden. De 

belangrijkste hiervan zijn geweest: het adviseren van het CSG over de uitvoeringsaspecten van 

voorgenomen besluiten, de organisatie en instelling van een Adviescommissie bezwaarschriften en 

de instelling van een Accreditatiecommissie.  

 

4.1 Adviseren over uitvoeringsaspecten voorgenomen besluiten CSG 

Artikel 9, derde lid, van de Specialismenregeling bepaalt dat het CSG over elk voorgenomen 

besluit advies moet inwinnen bij de RSG ter zake van de uitvoeringsaspecten van dat besluit. In 

de verslagperiode heeft de RSG over de volgende voorgenomen besluiten van het CSG advies 

uitgebracht: 

- het besluit specialisme klinische psychologie; 

- het besluit overgangsregeling klinisch psycholoog; 

- het besluit maatstaven vakbekwaamheid klinisch psychologen-NIP, niet zijnde tevens 

psychotherapeut;  

- het besluit erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog; 

- het besluit supervisie en leertherapie. 

Het CSG heeft de adviezen van de RSG betrokken in de definitieve vaststelling van de 

desbetreffende besluiten.  

 

4.2 Adviescommissie 

Belanghebbenden kunnen volgens de Specialismenregeling tegen besluiten van de RSG bezwaar 

maken. Dit kunnen bijvoorbeeld besluiten zijn om een inschrijving in het register te weigeren of 

om een studieadvies te verlenen. Volgens de Specialismenregeling moet de RSG hierin worden 

geadviseerd door een Adviescommissie. Deze moet bestaan uit vier leden en één voorzitter. De 

voorzitter moet meester in de rechten zijn, de leden dienen als specialist te staan ingeschreven in 

een specialistenregister van de RSG. De Adviescommissie wordt bijgestaan door een secretaris. 

 

In 2005 heeft de werving van de voorzitter, leden en secretaris van de Adviescommissie een 

aanvang genomen. Eind 2005 is voorts een subsidieverzoek voor de werkzaamheden van de 

commissie geconcipieerd voor de minister van VWS. In 2006 heeft de minister deze subsidie 

verleend. In februari 2006 heeft het bestuur van de FGzP de Adviescommissie geïnstalleerd. De 

Adviescommissie heeft inmiddels de eerste bezwaarschriften ontvangen. De secretaris van de RSG 

vertegenwoordigt de RSG in de hoorzitting van de Adviescommissie. 

 

4.3 Accreditatiecommissie 

In 2005 heeft de RSG een vierde uitvoeringscommissie geïnstalleerd: de commissie die tot taak 

heeft om cursussen en opleidingen te accrediteren die kwalificeren voor de overgangsregeling. 

Deze commissie bestaat uit drie leden van de RSG en wordt ondersteund door het hoofd van het 

Bureau FGzP. De Accreditatiecommissie is in 2006 met haar werkzaamheden van start gegaan. 

Een overzicht van alle Commissies van Uitvoering van de RSG is te vinden in bijlage II.



 

Bijlage I: Overzicht leden RSG per 31 december 2005 

 

 

I. Leden  

Namens Naam 

     plaatsvervanger 

NIP de heer drs. W.J.Chr. Manniën (voorzitter) 

 (de heer drs. R.F.B. Geus) 

NIP  mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck 

 (de heer drs. A.M. van den Hoogen) 

NIP  mevrouw drs. L. van Iterson 

 (vacature) 

NIP  de heer dr. F. Luteijn 

 (De heer dr. N.H. Groenman) 

NVO de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (vice-voorzitter) 

 (vacature) 

NVO mevrouw drs. M.J.A.J. Lempens 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer drs. E. Bergsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. A. van Dijke 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen vacature 

 (vacature) 

  

II. Adviserend leden  

Namens Naam 

CSG de heer drs. P. van Drunen 

specialisten in opleiding vacature 

praktijkopleiders de heer dr. M.J.P.M. Verbraak 

coördinatoren opleiding 

tot specialist 

vacature 

  

III. secretaris mevrouw mr. J. Siemons 
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Bijlage II: Overzicht Commissie van Uitvoering RSG per 31 december 2005 

 

I.  Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

 Taak: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

Klinisch Psycholoog volgens de Overgangsregeling. 

1. de heer drs. W.J.Chr. Manniën (voorzitter) 

2. mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck (lid) 

3. mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

4. de heer drs. E. Bergsma (plaatsvervangend Lid) 

5. de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (plaatsvervangend lid) 

  

secretaris mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

  

II. Commissie van Uitvoering Overgangsregeling (CUO) 

 Taak: het vertalen van de Overgangsregeling klinisch psycholoog in concrete 

toetsingscriteria. 

1.  de heer drs. A.M. van den Hoogen (lid) 

2. de heer dr. F. Luteyn (lid) 

3.  de heer drs. L.A.M. Schipperheijn (voorzitter) 

4. de heer dr. W.J. de Waal (lid) 

  

secretaris  mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

  

III.  Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE) 

 Taak: het uitvoeren van de procedure tot erkenning van de opleidingsinstel-

lingen en hoofdopleiders om de opleiding tot klinisch psycholoog te verzor-

gen. 

1.  mevrouw drs. A. van Dijke (lid) 

2.  de heer W.J. de Waal (voorzitter) 

3.  mevrouw drs. F. Zwanepol (lid) 

4.  mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (plaatsvervangend lid) 

  

secretaris mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

  

IV. Accreditatiecommissie 

 Taak: het accrediteren van opleidingen en cursussen die zich kwalificeren 

voor een studieadvies volgens de Overgangsregeling klinisch psycholoog. 

1. mevrouw drs. E.M.J. Graafsma (lid) 

2. mevrouw drs. J.C.L. Grottendieck (lid) 

3. de heer drs. A.M. van den Hoogen (lid) 

  

Secretaris mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

 


