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REGISTRATIECOMMISSIE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG (RSG) 

 

Verslag van de werkzaamheden 2007  

 

1 Inleiding 

Krachtens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog is de Registratiecommissie 

Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) verantwoordelijk voor de instelling van registers 

van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten Wet BIG, het inschrijven van personen in deze 

registers, 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 de erkende opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders. Op dit moment bestaat er één specialistenregister, het register van klinisch 

psychologen.  

 

De RSG is eind 2003 met haar werkzaamheden van start gegaan. Het jaar 2007 was het vijfde jaar 

in haar bestaan. De belangrijkste activiteit in 2007 was de introductie op 1 april 2007 van de 

verplichte herregistratie voor klinisch psychologen. In dit verslag staan voorts de overige 

activiteiten uit 2007 beschreven, zoals de afhandeling van bezwaarschriften in het kader van de 

overgangsregeling klinisch psychologen en de erkenningen van en het toezicht op de 

opleidingsinstellingen om de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog te mogen verzorgen. 

 

2 Samenstelling, uitvoeringscommissies en bijeenkomsten 

2.1 Samenstelling RSG 

De RSG is één van de organen van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP). 

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 adviserend 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). 

 

In het verslagjaar werden tot plaatsvervangend lid benoemd: mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van 

Evert (plaatsvervangend lid van de heer drs. L.A.M. Schipperheijn) en mevrouw drs. L.G. Bandsma 

(plaatsvervangend lid van mevrouw drs. M.J.A.J. Lempens). Aangezien mevrouw Lempens een 

studieadvies uit de overgangsregeling had gekregen, heeft het bestuur van de FGzP in 2007 

besloten om haar lidmaatschap in elk geval tot 1 januari 2008 te beëindigen en om mevrouw 
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Bandsma te verzoeken om tot 1 januari 2008 als plaatsvervangend lid bij de vergaderingen van de 

RSG aanwezig te zijn. Mevrouw Bandsma heeft zich hiertoe bereid verklaard. Tot plaatsvervangend 

lid zijn tevens benoemd de heer dr. J. Egger (plaatsvervangend lid van de heer dr. R.W.H.M. 

Ponds), de heer dr. M. Hendriks (plaatsvervangend lid van de heer dr. R.P.C. Kessels) en mevrouw 

drs. M. El Bouschy (plaatsvervangend lid van mevrouw drs. E.M.J. Graafsma). Het 

plaatsvervangend lidmaatschap van de heer drs. E.H.F. van der Leeuw is in 2007 op zijn eigen 

verzoek beëindigd. Het adviserend lid namens de praktijkopleiders, de heer dr. M.J.P.M. Verbraak, 

is gestopt als adviserend lid en benoemd tot plaatsvervangend lid van de heer dr. W.J. de Waal. In 

zijn plaats is in 2007 de heer drs. M. Cox benoemd tot adviserend lid namens de praktijkopleiders. 

 

Tot ontsteltenis van de RSG is haar voorzitter, de heer drs. W.J.Chr. Manniën, op 28 oktober 2007 

geheel onverwacht overleden tijdens een vakantie naar Vietnam. De heer Manniën heeft zich van 

2003 tot zijn overlijden ingezet voor de werkzaamheden van de RSG. Zijn plotselinge dood wordt 

als een groot verlies ervaren.  

 

De vice-voorzitter, de heer drs. L.A.M. Schipperheijn, fungeerde nadien als voorzitter ad interim.  

 

Bijlage I bevat een overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden per 31 

december 2007.  

 

Net als in de voorgaande jaren trad mevrouw mr. J. Siemons op als secretaris van de RSG. 

 

2.2 Uitvoeringscommissies 

De RSG heeft op basis van artikel 27 van de Specialismenregeling Gezondheidszorg-psycholoog de 

mogelijkheid om uitvoeringscommissies in het leven te roepen.  

 

In 2007 hebben de volgende al bestaande uitvoeringscommissies hun werkzaamheden vervolgd: 

- de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK); 

- de Commissie van Uitvoering Erkenningsprocedure (CUE); 

- de Accreditatiecommissie. 

 

Een vierde uitvoeringscommissie, de Commissie van Uitvoering Overgangsregeling (CUO), is per 1 

september 2007 ontbonden. De CUO had tot taak om het Besluit Overgangsregeling klinisch 

psycholoog te vertalen in concrete toetsingscriteria. Dit is gebeurd: er is een set van beleidsregels 

ontwikkeld die de medewerkers van het Bureau FGzP hebben gehanteerd bij de uitvoering van de 

overgangsregeling. Aangezien alle dossiers uit de overgangsregeling per 1 september 2007 aan de 

hand van deze beleidsregels zijn beoordeeld, bestond er geen noodzaak meer om de CUO nog 

langer te handhaven. 

 

In de vergadering van de RSG van 13 juli 2007 is besloten om een nieuwe uitvoeringscommissie in 

het leven te roepen: de Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsychologen (CURN). 

De CURN heeft tot taak de voorbereiding van de openstelling van het register van klinisch 

neuropsychologen, het tweede specialisme voor gezondheidszorpgyschologen, en het inhoudelijk 

besluiten op verzoeken tot registratie als klinisch neuropsycholoog op basis van de 

overgangsregeling.  

 

De werkzaamheden van de CURK, de CURN, de CUE en de Accreditatiecommissie in het verslagjaar 

worden hierna besproken. Voor een volledig overzicht van de taken en samenstelling van de  

uitvoeringscommissies wordt voorts verwezen naar bijlage II. 

 

2.3 Bijeenkomsten 

In het verslagjaar 2007 kwam de RSG in totaal viermaal bijeen: op 12 januari, 27 april, 13 juli en 

12 oktober.  
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3 Registratie klinisch psycholoog 

Op 1 januari 2006 is de wettelijke bescherming van de titel klinisch psycholoog ingegaan. De 

klinische psychologie is per die datum een wettelijk erkend specialisme binnen de 

gezondheidszorgpsychologie volgens de Wet BIG. Het specialistenregister van klinisch psychologen 

wordt gehouden door de RSG.  

3.1 De overgangsregeling 

3.1.1 Algemeen 

In 2007 is de uitvoering van de overgangsregeling afgerond. Uiteindelijk hebben 2.711 mensen 

een beroep gedaan op deze regeling. Aangezien op 31 december 2007 nog 19 bezwaarprocedures 

en 2 beroepsprocedures liepen, is de voorlopige uitkomst van de overgangsregeling per 31 

december 2007 als volgt: 2.154 onvoorwaardelijk geregistreerde klinisch psychologen, 403 klinisch 

psychologen met een studieadvies en 154 afgewezen aanvragers. 

 

Begin 2007 heeft de RSG beleid vastgesteld voor aanmeldingen voor de overgangsregeling die zijn 

ontvangen na de sluiting van de overgangsregeling op 22 september 2006. Samengevat komt dit 

beleid erop neer dat alleen fysieke of psychische redenen als verschoonbare omstandigheden 

kunnen worden aangemerkt voor een te late aanmelding. Dit dient te worden aangetoond met een 

doktersverklaring dat betrokkene in de periode voorafgaand aan zijn aanmelding geestelijk of 

lichamelijk niet in staat was verzoek tot inschrijving in te dienen. 

 

3.1.2 De CURK 

De RSG heeft de besluitvorming ten aanzien van aanvragen om inschrijving volgens de 

overgangsregeling gemandateerd aan een uitvoeringscommissie, de CURK (zie ook hierboven 

onder 2). De eindverantwoordelijkheid blijft echter altijd bij de RSG liggen. In 2007 is de CURK  

negenmaal bijeen gekomen. De voorbereiding van de besluitvorming door de CURK lag bij het 

Bureau FGzP. Dit is een administratieve eenheid gehuisvest aan de Osdorper Ban 27 A te 

Amsterdam. Bij het Bureau FGzP zijn ook de fysieke dossiers van de klinisch psychologen 

ondergebracht. 

 

3.1.3 Studieadviezen 

De overgangsregeling klinisch psycholoog kent een toelatingstoets en een toetsing van de 

vakbekwaamheid. Aanvragers die voldoen aan de toelatingseisen maar niet aan de eisen op het 

gebied van de vakbekwaamheid krijgen een studieadvies. De ontvanger van een studieadvies heeft 

vijf jaar de tijd om aan het advies te voldoen. Pas daarna kan inschrijving in het register volgen. 

 

Alleen door de RSG geaccrediteerd onderwijs telt mee voor het studieadvies. Toetsing van ter 

accreditatie aangeboden onderwijs vindt plaats door de accreditatiecommissie van de RSG (zie ook 

hierboven onder 2) aan de hand van een Kaderregeling accreditatie overgangsregeling klinisch 

psycholoog. In beginsel kunnen alleen aanbieders van onderwijs (en niet de ontvangers van een 

studieadvies) om accreditatie verzoeken. Op 31 december 2007 waren 93 aanvragen om 

accreditatie van onderwijs ontvangen voor mensen met een studieadvies. De lijst met het 

geaccrediteerde aanbod is te raadplegen via de website www.fgzp.nl. 

 

3.2 Reguliere klinisch psychologen 

Op 31 december 2007 waren 68 regulier opgeleide klinisch psychologen geregistreerd als klinisch 

psycholoog specialist. Deze mensen hebben de opleiding tot klinisch psycholoog afgerond bij een 

door de RSG erkende opleidingsinstelling en hoofdopleider.  
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4 Bezwaar en beroep 

De Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog biedt de mogelijkheid om tegen besluiten 

van de RSG bezwaar te maken. Volgens de Specialismenregeling worden dergelijke bezwaren 

behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie heeft in 2007 62 

bezwaarschriften ontvangen. Dit brengt het totaal aantal bezwaarschriften op 84 (in 2006 waren 

22 bezwaarschriften ontvangen). Daarvan hadden 83 betrekking op besluiten van de RSG in het 

kader van de overgangsregeling klinisch psycholoog en één op het besluit van de RSG om een 

drietal cursussen bestemd voor mensen met een studieadvies niet te accrediteren. Op 31 

december 2007 waren nog 19 bezwaarschriften in behandeling. 

 

Bezwaarden krijgen de gelegenheid om in een hoorzitting hun bezwaren toe te lichten. In 2007 

vonden 26 hoorzittingen plaats. De RSG werd bij de hoorzittingen vertegenwoordigd door de 

secretaris van de RSG. Na afloop adviseerde de adviescommissie de RSG over de afdoening van 

het bezwaar. De RSG is niet verplicht om de adviezen van de adviescommissie over te nemen 

maar dient een afwijkende beslissing wel te motiveren. In 2007 ontving de RSG 16 adviezen: 

driemaal om het bezwaarschrift gegrond te verklaren, 12 maal om het bezwaarschrift ongegrond 

te verklaren en eenmaal om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. De RSG heeft in 

2007 éénmaal besloten om af te wijken van een advies van de adviescommissie; het betrof een 

advies om het bezwaar gegrond te verklaren. De overige adviezen zijn opgevolgd. 

 

In twee gevallen hebben belanghebbenden beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen de 

beslissing op bezwaar van de RSG. Beide beroepsprocedures waren op 31 december 2007 nog niet 

afgerond. 

 

5 Herregistratie 

De inschrijving in een register van psychologisch specialisten is vijf jaar geldig. Ter borging van de 

vakbekwaamheid van de beroepsgroep moet een specialist zich daarna opnieuw laten registreren: 

de herregistratie. Het besluit Herregistratie van het CSG is op 1 april 2007 in werking getreden. 

Vanaf die datum zijn specialisten gezondheidszorgpsycholoog verplicht om zich elke vijf jaar te 

laten herregistreren als ze in het specialistenregister willen blijven staan. Zij moeten dan voldoen 

aan specifieke eisen op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering. 

 

Begin 2007 zijn de voorbereidingen van een digitaal systeem voor herregistratie afgerond en op  

1 april 2007 was voor elke geregistreerde klinisch psycholoog een digitaal ‘persoonlijk 

herregistratiedossier’ beschikbaar. Dit is te bereiken via de website. De specialisten kunnen in hun 

persoonlijk herregistratiedossier hun gegevens over werkervaring en deskundigheidsbevordering 

zelf bijhouden. Zij ontvingen hiervoor per post een inlognaam en een wachtwoord. De RSG biedt 

via het digitale dossier ondersteuning bij het invullen en bijhouden van de gegevens. Het Bureau 

FGzP kan via een digitale administratieve backoffice de ingevoerde informatie bijhouden en met 

zoekopdrachten raadplegen. Voorts kan via een mailfunctie in het systeem direct met de 

specialisten worden gecommuniceerd. 

 

Bij de uitvoering van het besluit Herregistratie is gebleken dat de RSG op een aantal punten nader 

beleid moest ontwikkelen. Een aantal beleidsregels is begin 2007 vastgesteld. Voorts heeft de RSG 

op 13 juli 2007 besloten om het takenpakket van de CURK (zie hierboven onder 2) uit te breiden 

met het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot herregistratie en daaraan ten grondslag liggende 

verzoeken.  

 

De introductie van de herregistratie is breed gecommuniceerd. Er is een brochure gemaakt, een 

persbericht verspreid, de website is vernieuwd en alle specialisten klinisch psycholoog zijn 

tweemaal persoonlijk aangeschreven. Via het 0900-nummer kon telefonisch informatie worden 

ingewonnen. 
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Op 31 december 2007 hadden 1.051 geregistreerde klinisch psychologen hun persoonlijk 

herregistratiedossier tenminste eenmaal bekeken. In de laatste maand van 2007 waren 425 

geregistreerden actief in hun dossier. 

 

6 Accreditatie in het kader van herregistratie 

Specialisten die voor herregistratie in aanmerking willen komen, moeten vanaf 1 april 2007 

gemiddeld 16 uur per jaar geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Voor de accreditatie van deze 

bij- en nascholing heeft het bestuur FGzP in 2007 een Accreditatiecommissie herregistratie 

ingesteld. Dit is een van de RSG onafhankelijke commissie die bestaat uit vijf leden en direct onder 

het bestuur FGzP ressorteert. De commissie toetst aanvragen aan de Kaderregeling accreditatie 

herregistratie die het Bestuur van de FGzP op 6 februari 2007 heeft vastgesteld na hierover advies 

te hebben ingewonnen van de RSG. In beginsel kunnen alleen aanbieders van cursussen, 

workshops en seminars om accreditatie verzoeken. Zij moeten hiervoor gebruik maken van een 

digitaal systeem van accreditatie dat op 1 april 2007 operationeel is geworden. Het systeem is een 

bestaand systeem dat ook wordt gebruikt door de KNMG. Op 1 april 2007 is het  

accreditatiesysteem operationeel geworden. Specialisten kunnen via de website het 

geaccrediteerde aanbod van bij- en nascholing raadplegen. 

 

De introductie van het accreditatiesysteem is gepaard gegaan met een uitgebreide 

communicatiecampagne waarbij een brochure is verspreid onder alle bij de RSG bekende 

aanbieders van bij- en nascholing. Een aantal grote aanbieders is voorts telefonisch benaderd over 

de aanvang van de accreditatie op 1 april 2007. Via een speciaal telefoonnummer kunnen 

aanbieders van bij- en nascholing vanaf 1 april 2007 telefonisch informatie inwinnen. 

 

In 2007 zijn ruim 250 verzoeken om accreditatie ingediend.  

 

7 Erkenning opleidingsinstellingen en hoofdopleiders 

7.1 De erkenningsprocedure  

De voorwaarden voor de erkenning van de opleidingsinstellingen en de hoofdopleiders om de 

opleiding tot specialist klinisch psycholoog te verzorgen, staan in het Besluit erkenningseisen 

opleiding klinisch psychologen (BEOKP). De CUE, een uitvoeringscommissie van de RSG (zie ook 

hierboven onder 2), is door de RSG gemandateerd om de erkenning van de opleidingsinstellingen 

en de hoofdopleiders uit te voeren.  

 

Van de volgende opleidingsinstellingen en hoofdopleiders heeft de RSG in 2005 een aanvraag tot 

erkenning ontvangen: 

1. de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam; mevrouw dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe; 

2. de stichting PDO-GGZ Utrecht; de heer prof. dr. M.J.M. van Son; 

3. het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting praktijk-instellingen 

PDO-GGZ, regio Oost-Nederland; de heer prof. dr. C.P.F. van der Staak; 

4. de stichting RINO Zuid-Nederland; de heer prof. dr. A.R. Arntz;  

5. het samenwerkingsverband RUG en de stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-

Noord-Nederland; de heer prof. dr. C.P.D.R. Schaap;  

6. de stichting PDO-GGZ Amsterdam; de heer dr. R.J. Takens. 

 

De procedure heeft in 2006 geleid tot de onvoorwaardelijke erkenning van vier 

opleidingsinstellingen (de stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en de stichting PDO-GGZ Utrecht 

om de opleiding Volwassenen & Ouderen gezamenlijk te verzorgen, de stichting PDO-GGZ 

Amsterdam én het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting 
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praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-Nederland, differentiatie Kindertijd & Jeugd). Twee 

opleidingsinstellingen (het samenwerkingsverband RUG/stichting Praktijkinstellingen PDO-GGZ, 

regio Oost-Noord-Nederland en de stichting RINO Zuid-Nederland) waren in 2006 voorwaardelijk 

erkend. Hetzelfde gold voor het samenwerkingsverband Radboud Universiteit Nijmegen/stichting 

praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-Nederland om de opleiding Volwassenen & Ouderen te 

verzorgen. Daarnaast waren alle hoofdopleiders voorwaardelijk erkend. 

Uiterlijk op 1 januari 2007 dienden de instellingen en hoofdopleiders aan de RSG te berichten op 

welke wijze zij aan de voorwaarden hadden voldaan. Alle instellingen en hoofdopleiders hebben de 

gevraagde informatie geleverd. Op basis van de verstrekte informatie heeft de RSG in 2007 

besloten om alle bovengenoemde instellingen en hoofdopleiders voor onbepaalde tijd te erkennen.  

 

7.2 Landelijke opleiding klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd (K&J) 

Bij de uitvoering van de erkenningsprocedure is de RSG gebleken dat de verzorging van de 

landelijke opleiding tot klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd per 1 januari 2006 is overgenomen 

door de stichting PDO-GGZ Utrecht van het samenwerkingsverband Radboud Universiteit 

Nijmegen/stichting praktijkinstellingen PDO-GGZ, regio Oost-Nederland met de heer prof. dr. 

C.P.F. Van der Staak als hoofdopleider. Deze stichting heeft ook een andere hoofdopleider 

benoemd: de heer prof. dr. P.P. Goudena. De stichting PDO-GGZ was echter niet erkend om de 

opleiding klinisch psycholoog Kindertijd & Jeugd te verzorgen. De RSG heeft daarop besloten om 

ook voor deze opleiding een erkenningsprocedure te volgen. De procedure is in 2007 afgerond. 

Besloten is om de stichting PDO-GGZ Utrecht en de heer Goudena voor onbepaalde tijd te 

erkennen zonder aanvullende voorwaarden vanaf 1 januari 2007. 

 

7.3 Jaarlijkse informatieronde 

Volgens de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog heeft de RSG tot taak het houden 

van toezicht op de naleving van besluiten van het CSG door de erkende opleidingsinstellingen en 

hoofdopleiders. De RSG heeft besloten dit toezicht vorm te geven in een jaarlijkse schriftelijke 

informatieronde bij de instellingen en hoofdopleiders. In 2007 is hiermee aangevangen. Aan de 

instellingen is gevraagd om informatie te leveren over het kalenderjaar 2006. De vragen hadden 

betrekking op wijzigingen in het onderwijsprogramma, op de omvang van de bestaande en nieuwe 

cursusgroepen en op het aantal afgestudeerde klinisch psychologen alsmede op de erkenningen 

van praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders. Begin 2008 hadden alle instellingen en 

hoofdopleiders de gevraagde informatie verstrekt. 

 

7.4 Handhaving Besluit supervisie en leertherapie klinisch psycholoog 

Aan alle instellingen en hoofdopleiders is in 2007 meegedeeld dat de RSG heeft besloten dat de 

opleidingen die op 1 januari 2007 zijn aangevangen, daadwerkelijk moeten voldoen aan de 

vereisten van het Besluit supervisie en leertherapie klinisch psycholoog van het CSG (datum 

inwerkingtreding 1 september 2006). De RSG treedt handhavend op wanneer hieraan niet wordt 

voldaan. De opleidingen die vóór 1 januari 2007 zijn gestart, moeten zoveel mogelijk voldoen aan 

de vereisten in dit besluit. Het niet of niet volledig voldoen heeft echter geen gevolgen voor de 

desbetreffende instelling en hoofdopleider. 

 

8. Overige activiteiten 

8.1 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 2007 heeft de RSG over de volgende voorgenomen besluiten van het CSG advies uitgebracht: 

- het besluit Specialisme klinische neuropsychologie; 

- het besluit Erkenningseisen opleiding klinisch neuropsycholoog; 
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- het besluit Buitenslands gediplomeerden en de daarmee samenhangende aanpassing van 

het besluit Specialisme klinische psychologie en het besluit Specialisme klinische 

neuropsychologie. 

 

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

desbetreffende besluiten.  

8.2 Het besluit Buitenslands gediplomeerden  

Op 20 oktober 2007 is het besluit Registratie buitenslands gediplomeerde 

gezondheidszorgpsycholoog-specialisten in werking getreden. Volgens deze regeling kunnen in het 

buitenland opgeleide specialisten bij de RSG verzoeken om registratie als specialist. De 

voorwaarden voor registratie staan opgenomen in het besluit. Eén van de voorwaarden is dat de 

aanvrager gezondheidszorgpsycholoog BIG moet zijn. Voorts moet hij aantoonbaar over diploma’s 

en/of werkervaring beschikken op specialistisch niveau.  

 

De RSG heeft op 13 juli 2007 besloten om de besluitvorming over aanvragen om registratie van 

buitenslands gediplomeerden te mandateren aan de CURK. Begin 2008 is de ontwikkeling van de 

aanvraagprocedure voor buitenslands gediplomeerden van start gegaan. 

 

8.3 Specialisme klinisch neuropsycholoog 

In 2007 ontstond meer duidelijkheid over de haalbaarheid van de instelling van een tweede 

specialisme met een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende 

wettelijke specialistentitel: het specialisme van klinisch neuropsycholoog. 

 

De RSG heeft daarop besloten om een voorzichtige start te maken met de voorbereiding van de 

overgangsregeling voor klinisch neuropsychologen. De overgangsregeling omvat een 

toelatingstoets tot het mogen afleggen van een schriftelijk examen op het gebied van de klinische 

neuropsychologie én het examen zelf. Voor de voorbereiding van de overgangsregeling heeft de 

RSG een uitvoeringscommissie in het leven geroepen, de CURN. Eind 2007 is deze commissie 

begonnen met de ontwikkeling van beleidsregels in het kader van de overgangsregeling.   

 

8.4 Vrijstellingsregeling psychotherapeuten BIG 

Op verzoek van het CSG heeft de RSG in het verslagjaar haar mening gegeven over een 

vrijstellingsregeling voor psychotherapeuten/gezondheidszorgpsychologen (BIG) die de reguliere 

opleiding tot klinisch psycholoog volgen. De regeling betekent dat deze groep vrijstelling kan 

krijgen van het onderdeel psychotherapie/behandeling van de opleiding tot klinisch psycholoog. 

Naar de mening van de RSG is het treffen van vrijstellingsregelingen een bevoegdheid die is 

voorbehouden aan de afzonderlijke of gezamenlijke hoofdopleiders. De basis hiervoor ligt in artikel 

D.2 onder f. van het Besluit erkenningseisen opleiding klinisch psycholoog dat bepaalt dat de 

hoofdopleider mede verantwoordelijk is voor het verlenen van ontheffingen van onderdelen van de 

opleiding. 

 

Voorts heeft de RSG op verzoek van de Kamer Psychotherapeut een verklaring afgelegd over de 

mate van gelijkwaardigheid van de reguliere opleiding tot klinisch psycholoog BIG en de 

psychotherapie-opleiding BIG.  
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Bijlage I: Overzicht leden RSG per 31 december 2007 

 

I. Leden  

Namens Naam 

     (plaatsvervanger) 

NIP Vacature (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 

 (vacature) 

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

 (mevrouw drs. C.J. van Gendt-Van Evert) 

NVO Vacature 

 (mevrouw drs. L.G. Bandsma) 

opleidingsinstellingen de heer drs. E. Bergsma 

 (vacature) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.W.H.M. Ponds 

 (de heer dr. J. Egger) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. E.M.J. Graafsma 

 (mevrouw drs. M. El Boushy) 

opleidingsinstellingen de heer dr. W.J. de Waal 

 (de heer dr. M.J.P.M. Verbraak) 

opleidingsinstellingen mevrouw drs. F. Zwanepol 

 (mevrouw drs. A.H. Bovenhoff) 

opleidingsinstellingen de heer dr. R.P.C. Kessels 

 (de heer dr. M. Hendriks) 

  

II. Adviserend leden  

Namens Naam 

CSG de heer drs. P. van Drunen 

specialisten in opleiding vacature 

praktijkopleiders de heer drs. M. Cox 

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 2007 

 

I.  Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Psycholoog (CURK) 

 Taak: het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als specialist 

Klinisch Psycholoog volgens de Overgangsregeling. 

Per 1 augustus 2007 uitbreiding takenpakket met: 

- inhoudelijk besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch 

psycholoog en daaraan ten grondslag liggende verzoeken; 

- inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als klinisch 

psycholoog van buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-

psychologen. 

 

1. Vacature (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. 

(Ontbonden per 1 september 2007) 

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 

opleidingsinstellingen en hoofdopleiders om de opleiding tot klinisch 

psycholoog te verzorgen. 

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

2.  mevrouw drs. F. Zwanepol (lid) 

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

  

secretaris mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 
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IV. Accreditatiecommissie 

 Taak: het accrediteren van onderwijs in het kader van 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 

  

V. Commissie van Uitvoering Registratie Klinisch Neuropsycholoog 

 Taak: voorbereiding van de openstelling van het register van klinisch 

neuropsychologen, het inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie 

als specialist Klinisch Neuropsycholoog volgens de Overgangsregeling, 

inhoudelijk besluiten op verzoeken tot herregistratie klinisch 

neuropsycholoog en daaraan ten grondslag liggende verzoeken, 

inhoudelijk besluiten op verzoeken tot registratie als klinisch 

neuropsycholoog van buitenslands gediplomeerde gezondheidszorg-

psychologen. 

Ingesteld per 1 oktober 2007. 

1. de heer dr. R.P.C. Kessels (lid) 

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

3. de heer dr. R.W.H.M. Ponds (lid) 

  

Secretarissen mevrouw mr. J. Siemons, secretaris RSG 

mevrouw T. Pitstra, hoofd Bureau FGzP 

 


