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I Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is het College Specialismen Gezond-

heidszorgpsycholoog het orgaan dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing van specialismen en de 

regelgeving omtrent deze specialismen, waaronder de opleidingseisen en de eisen voor (her-)inschrij-

ving in het register.  

 Belangrijkste aandachtspunt voor het College in 2007 was de realisatie van het specialisme 

klinische neuropsycholoog. Daarnaast werd een besluit vastgesteld inzake de registratie van 

buitenslands gediplomeerden. Voorts ging veel aandacht uit naar de samenwerking van het College 

met diverse belendende organisaties en organen.  

 Met name de besluitvorming en het overleg met het Ministerie over het specialisme klinische 

neuropsycholoog nam veel meer tijd in beslag dan verwacht. Om deze reden is een deel van de voor 

2007 geplande activiteiten doorgeschoven naar 2008. 

 

 

II Samenstelling en bijeenkomsten 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog dient het College te bestaan uit 

minimaal tien gewone leden. Minimaal de helft van hen zijn specialisten-praktici, benoemd op 

voordracht van de beroepsverenigingen; de overigen zijn hoofdopleiders, benoemd op voordracht van 

de opleidingsinstellingen. Voor elk van de leden dient tevens een plaatsvervanger benoemd te 

worden. Daarnaast onderscheidt de Regeling adviserend leden, onder wie vertegenwoordigers van 

brancheorganisaties en van een aantal andere bij het werk van het College betrokken instanties en 

groeperingen, zoals de Registratiecommissie, praktijkopleiders en specialisten in opleiding. 

 November 2007 liep de zittingstermijn van elf leden en drie plaatsvervangend leden van het 

College af. Dit was voor de opleidingsinstellingen aanleiding het aantal van hun vertegenwoordigers 

terug te brengen van vijf naar vier. Dit resulteerde in het afscheid van mw.dr. E.H.M. Eurelings-

Bontekoe als gewoon lid; in plaats daarvan werd zij benoemd tot plaatsvervanger van prof.dr. M.J.M. 

van Son. Per ultimo 2007 bestond het College aldus uit elf leden, van wie zeven specialisten-praktici 

en vier hoofdopleiders. Voor zeven van de gewone leden was een plaatsvervanger benoemd. In de 

loop van het jaar stelden drie adviserend leden hun zetel ter beschikking. In deze vacatures is nog 

niet voorzien. Zie bijlage I voor een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend 

leden. 

 In januari verliep de benoemingstermijn van prof.dr. M.J.M. van Son als (eerste) voorzitter van 

het College. Tot zijn opvolger werd benoemd drs. H.H.W. de Veen, representant van de praktizerend 

specialisten. Aansluitend aan de Collegevergadering van 25 januari vond een diner plaats ter 

gelegenheid van het afscheid van prof. Van Son.  

 Als secretaris trad evenals in voorgaande jaren drs. P. van Drunen op.  

 Tijdens de verslagperiode kwam het College drie maal bijeen.  
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III. Regelgeving 

Herregistratie 

Zoals reeds in het vorig jaarverslag vermeld trad op 1 april 2007 het Besluit herregistratie-eisen 

gezondheidszorgpsycholoog-specialisten in werking. Dit ging gepaard met een informatiecampagne in 

de richting van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten en de opening van een website waar men on-

line het eigen herregistratiedossier kan bijhouden en raadplegen. Voor nadere informatie hierover 

verwijzen wij naar het jaarverslag van de Registratiecommissie. 

 

Specialisme klinische neuropsychologie 

Op basis van in eerdere jaren verricht voorbereidend werk konden op 25 januari 2007 de tekst van 

het Besluit specialisme klinische neuropsychologie en het Besluit erkenningseisen opleiding klinisch 

neuropsycholoog definitief worden vastgesteld. Aansluitend werd overleg gestart met het Ministerie 

van VWS over goedkeuring van het specialisme. Naast de inhoudelijke wenselijkheid van het 

specialisme stond dit overleg voor een belangrijk deel in het teken van de op 15 december 2006 van 

kracht geworden wijziging van de artikelen 14-17 wet-BIG. Kern van deze wetswijziging is dat 

instelling en erkenning van een specialisme niet meer onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: 

enerzijds hebben Colleges de mogelijkheid gekregen specialismen in te stellen zonder dat daarvoor 

ministeriële toestemming vereist is, anderzijds is aan instelling van een specialisme niet meer 

automatisch wettelijke bescherming van de betreffende specialistentitel verbonden. 

 Bij de besluitvorming over de klinisch neuropsycholoog is het College er altijd van uitgegaan dat 

instelling van het specialisme gepaard zou moeten gaan met wettelijke erkenning van de specia-

listentitel. Om die reden is besloten eerst nader uitsluitsel te krijgen over de titelbescherming, 

alvorens de vastgestelde besluiten te effectueren. 

 Als algemeen criterium voor de erkenning van specialistentitels stelt de wet-BIG dat dit wenselijk 

dient te zijn ter bevordering van de goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Begin juli 

verscheen een circulaire van het Ministerie van VWS waarin dit criterium wordt uitgewerkt tot een 

toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen tot titelerkenning. Op basis hiervan is het overleg 

tussen College en de betreffende afdeling van het Ministerie in september hervat. Naar verwachting 

zal dit begin 2008 resulteren in een definitief verzoek tot wettelijke erkenning van de titel ‘klinisch 

neuropsycholoog’. Mocht deze erkenning verkregen worden, dan zal het register eind 2008 of begin 

2009 definitief kunnen worden opengesteld.  

 

Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten 

In 2005 is een nieuwe Europese Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties van 

kracht geworden. Hierin werd bepaald dat de Nationale overheden en andere regelgevende organen 

van de lidstaten uiterlijk op 20 oktober 2007 hun regelgeving dienden te hebben aangepast aan de 

nieuwe richtlijn.  

 Naar aanleiding hiervan heeft het College op in 2007 regels ontwikkeld over de inschrijving van 

buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Deze regels zijn vastgelegd in 

het Besluit buitenslands gediplomeerde gezondheidszorgpsycholoog-specialisten. Dit besluit is op 1 

november door de Minister goedgekeurd en met terugwerkende kracht per 20 oktober 2007 in 

werking getreden.  

 

Toetsingskader instelling specialismen 

De in 2005 gestarte discussie over de herijking van het toetsingskader voor de beoordeling van 

voorstellen tot instelling van nieuwe specialismen werd in 2006 opgeschort, in afwachting van 

relevante externe ontwikkelingen, waaronder het bovengenoemde toetsingskader van VWS inzake de 

wettelijke erkenning van specialistentitels. Nu dit toetsingskader bekend is, zal het College op korte 
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termijn de discussie over het toetsingskader voor de instelling van specialismen op het gebied van de 

gezondheidszorgpsychologie hervatten. 

 

Aanpassing specialismenregeling 

De wijziging van de wet-BIG waaraan hierboven gerefereerd werd heeft ook gevolgen voor de eisen 

die gesteld worden aan de inrichting van de besluitvorming inzake specialismen. Dit noopt tot 

aanpassing van de Specialismenregeling. Eind 2007 is hiermee een aanvang gemaakt. Definitieve 

vaststelling van de nieuwe regeling zal naar verwachting in de eerste helft van 2008 kunnen 

plaatsvinden. 

 

 

IV. Overige activiteiten 

Versterking intern/extern functioneren College 

In 2007 werd met name veel aandacht besteed aan de samenwerking van het College met diverse 

belendende organisaties en organen. 

♦ Ministerie van VWS: op 29 januari vond een eerste periodiek overleg plaats met vertegenwoor-

digers van het Ministerie van VWS. Hierin kwamen diverse onderwerpen aan de orde die van 

belang zijn voor het functioneren van het College en de relatie met het Ministerie. Besloten werd 

te streven naar een jaarlijkse herhaling van het overleg, en daarbij ook de Kamer Gezondheids-

zorgpsycholoog te betrekken, als orgaan dat verantwoordelijk is voor het basisberoep en de 

opleiding daartoe. 

♦ CBOG. Op 29 oktober participeerde het College in een kennismakingsoverleg tussen 

vertegenwoordigers van de beroepsgroep van gezondheidspsychologen en het begin 2007 op-

gerichte College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG). In dit overleg 

kwamen onder andere het opleidingsfonds en de modernisering van de opleiding aan de orde. 

Afgesproken is te streven naar verdere uitbouw van samenwerking en overleg, zowel op bureau- 

en als bestuurlijk niveau.  

♦ Kamer Psychotherapeut. Er vond enkele malen overleg plaats met de Kamer Psychotherapeut. Dit 

heeft onder andere geleid tot de totstandkoming van een doelmatige doorstroomregeling tussen 

beide opleidingen, c.q. registers (zie hieronder).  

♦ Beroepsverenigingen. In de loop van het jaar werd enkele malen overlegd met de beroepsvereni-

gingen, onder andere over de relatie tussen het basisberoep gz-psycholoog en de specialismen 

enerzijds, en de vigerende verenigingskwalificaties anderzijds. 

♦ FGzP. Op 11 juni vond overleg plaats tussen de voorzitters en secretarissen van de drie belang-

rijkste organen van de FGzP: Bestuur, College en Registratiecommissie. Aan de orde kwamen 

onder de samenwerking tussen College en RSG, het werkprogramma van College en RSG voor de 

komende jaren en de maatschappelijke positionering van de specialismen. Dit heeft geleid tot het 

voornemen om de contacten tussen de verschillende organen van de FGzP te intensiveren. Als 

eerste stap hiertoe is in februari 2008 een gezamenlijke bijeenkomst voor de leden van alle orga-

nen van de FGzP. 

 

Opleidingsfonds 

In het verslagjaar werden de voorbereidingen getroffen voor de overheveling van de bekostiging van 

de opleiding tot klinisch psycholoog uit het opleidingsfonds. Het College heeft zich, in samenwerking 

met de Kamer en de sector gezondheidszorg van het NIP, ingezet voor een adequate regeling voor de 

opleiding tot klinisch psycholoog in het fonds, zowel wat betreft de opleidingscapaciteit als de 

vergoede kosten van de opleiding. 
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Vrijstellingsregeling psychotherapeuten 

Er bestaat een aanzienlijke mate van overlap tussen de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog 

en klinisch psycholoog enerzijds en die tot psychotherapeut anderzijds. Veel beroepsbeoefenaren 

ambiëren ook een kwalificatie in beide beroepen: er zijn naar schatting ongeveer 3.500 gz-psycho-

logen en ongeveer 2.500 klinisch psychologen die tevens geregistreerd zijn als psychotherapeut.  

 Om een goede doorstroming tussen de verschillende opleidingen en registers mogelijk te maken, 

zonder overbodige herhaling van opleidingen, zijn de Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, de Kamer 

Psychotherapeut en het College in 2005 overeengekomen om te streven naar vrijstellingsregelingen 

voor de drie opleidingen, die recht doen aan de reeds verworven competenties van beroepsbeoefe-

naren die een van de andere opleidingen hebben gevolgd. In 2006 kwam reeds een wederzijdse 

vrijstellingsregeling tot stand voor de doorstroming van afgestudeerde gz-psychologen naar de 

opleiding tot psychotherapeut en vice versa. Daarop voorbouwend hebben College en Kamer 

Psychotherapeut in 2007 overeenstemming bereikt over een wederzijds vrijstellingsregeling voor de 

doorstroming van gz-psychologen die beschikken over het diploma psychotherapeut naar de opleiding 

tot klinisch psycholoog en de kwalificatie van klinisch psychologen als psychotherapeut. Voor gz-

psychologen/psychotherapeuten houdt de regeling in dat zij vrijstelling krijgen van dat deel van de 

opleiding tot klinisch psycholoog dat betrekking heeft op de psychotherapie. Voor klinisch psycho-

logen die beschikken over het diploma van de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog geldt, 

dat zij volledige vrijstelling kunnen krijgen van de psychotherapieopleiding, en zich dus op basis van 

het diploma van die opleiding zonder meer kunnen inschrijven in het betreffende BIG-register. Voor 

klinisch psychologen die niet beschikken over het genoemde diploma is een individuele overgangs-

regeling getroffen.   

 

Brochure Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding  

In de afgelopen jaren bleek herhaaldelijk dat onder opleidelingen en opleiders onduidelijkheid bestaat 

over de taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen bij de opleiding en hun aansprakelijkheid, 

zowel tuchtrechtelijk als anderszins. Dit was voor de Kamer Gz-psycholoog en het College aanleiding 

hierover een brochure samen te stellen, waarin de bestaande regelgeving op dit gebied wordt 

samengevat en uitgelegd. Als voorbeeld hiervoor fungeerde de Modelinstructie arts al dan niet in 

opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen (2006).  

Naar verwachting zal de brochure begin 2008 definitief worden vastgesteld door Kamer en 

College. Vervolgens zal zij via de opleidingsinstellingen worden verspreid onder opleidelingen en 

opleiders van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-

specialist. 

 

Voorbereiding Jubileum Tien jaar gz-psycholoog 

In het kader van de positionering van de specialismen participeerde het College in de voorbereiding 

van de viering van het tienjarig bestaan van de gz-psycholoog in 2008. Dit jubileum zal gevierd 

worden in de vorm van een jubileumcongres, te houden op 26 juni 2008 in het Tropenmuseum in 

Amsterdam.  
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Bijlage: Overzicht leden College 

I. Leden  1 januari 2007 31 december 2007 

Namens Naam 

 (Plaatsvervanger) 

Naam 

 (Plaatsvervanger) 

NIP  Deelman, prof.dr. B.G. 

 (Scherder, prof.dr. E.J.A.) 

Deelman, prof.dr. B.G. 

 (Scherder, prof.dr. E.J.A.) 

NIP  Geertjens, mw. drs. L.J.J.M. 

 (Couturier, drs. G.L.G) 

Geertjens, mw. drs. L.J.J.M. 

 (Couturier, drs. G.L.G) 

NIP  Hoogwegt, drs. F.M. 

 (Dingemans, dr. P.M.A.J.) 

Hoogwegt, drs. F.M. 

 (Dingemans, dr. P.M.A.J.) 

NIP  Rossum, drs. G. van 

 (vacature) 

Rossum, drs. G. van 

 (vacature) 

NIP  Veen, drs. H.H.W. (vice-voorzitter) 

 (Derix, mw. dr. M.M.A. ) 

Veen, drs. H.H.W. (voorzitter) 

 (Derix, mw. dr. M.M.A. ) 

NVO Laarhoven-Aarts, mw. drs. C.M.A. van  

 (vacature) 

Laarhoven-Aarts, mw. drs. C.M.A. van  

 (vacature) 

NVO Zoutendijk-de Boer, mw. drs. J.F. 

 (vacature) 

Zoutendijk-de Boer, mw. drs. J.F. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M. 

 (Goudena, prof.dr. P.P.) 

Zetel vervallen 

opleidingsinstellingen Son, prof.dr. M.J.M. van (voorzitter)  

 (vacature) 

Son, prof.dr. M.J.M. van  

 (Eurelings-Bontekoe, mw. dr. E.H.M.) 

opleidingsinstellingen Staak, prof.dr. C.P.F. van der 

 (Arntz, prof.dr. A.R.) 

Staak, prof.dr. C.P.F. van der 

 (Arntz, prof.dr. A.R.) 

opleidingsinstellingen Swaab-Barneveld, mw. prof.dr. J.T. 

 (vacature) 

Swaab-Barneveld, mw. prof.dr. J.T. 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen Takens, dr. R.J. 

 (Schaap, prof.dr. C.P.D.R.) 

Takens, dr. R.J. 

 (Schaap, prof.dr. C.P.D.R.) 

   

II. Adviserend leden   

Registratiecommissie Siemons, mw. mr. J. Siemons, mw. mr. J. 

Arcares Stienen, drs. J.H.W.P.  Vacature  

EDventure Ingh, drs. J.G.N.W. van den  Vacature 

GGZ Nederland Anbeek, M.A. Anbeek, M.A. 

Mogroep Kalkman, mw. J. Vacature 

NVZ Vacature Vacature 

VAZ Vacature Vacature 

VGN Vacature Vacature 

Revalidatie Nederland Limbeek, dr. J. van Limbeek, dr. J. van 

Kamer Gz-psycholoog Vacature Vacature 

Specialisten in opl.  Vacature Vacature 

Land. P-opleiders 

Overleg  

Snellen, drs. W.M. Snellen, drs. W.M. 

Coördinatoren opleiding 

tot specialist 

Griffioen, mw. drs. C.E. Griffioen, mw. drs. C.E. 

 


