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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 aandachtspunten voor het College in 2008 waren de realisatie van het specialisme 

klinische neuropsycholoog en de positionering van de klinisch psycholoog. Andere substantiële 

activiteiten waren de vaststelling van een besluit inzake de herintreding van gezondheidszorg-

psycholoog-specialisten en de herziening van het toetsingskader voor de aanwijzing van specialismen.  

 Zowel de besluitvorming en het overleg met het Ministerie over het specialisme klinische 

neuropsycholoog als de activiteiten met betrekking tot de positie van de klinisch psycholoog nam veel 

meer tijd in beslag dan verwacht. Om deze reden is een deel van de voor 2008 geplande activiteiten 

doorgeschoven naar 2009. 

 

 

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. 

 Eind 2008 trad prof.dr. C.P.F. van der Staak af als lid van het College, in verband met zijn vertrek 

als hoofdopleider van de specialistenopleiding tot klinisch psycholoog. Voor het overige deden zich in 

het verslagjaar geen mutaties voor in de samenstelling van het College. Zie bijlage I voor een 

overzicht van de leden, plaatsvervangend leden en adviserend leden. 

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

 Tijdens de verslagperiode kwam het College vier maal bijeen.  

 

III. Regelgeving 

3.1 Specialisme klinische neuropsychologie 

Na intensief ambtelijk overleg met het Ministerie van VWS kon op 11 maart het definitieve verzoek 

tot wettelijke erkenning van het specialisme klinische neuropsychologie aan de Minister worden 

voorgelegd. Op 3 juni tekende de Minister het betreffende besluit, waarmee de wettelijke erkenning 

van het specialisme een feit was.  

 Lopende het verzoek om erkenning werd door de Registratiecommissie gestart met de voorberei-

dingen voor de openstelling van het register. De daadwerkelijke openstelling vond plaats op 1 januari 

2009. Gz-psychologen die reeds werkzaam zijn als klinisch neuropsycholoog en voldoende gekwalifi-

ceerd zijn op dat gebied hebben tot 1 juli 2009 de gelegenheid zich aan te melden voor de over-

gangsregeling.  
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3.2 Herintreding gezondheidszorgpsycholoog-specialisten 

In het verlengde van het Besluit Herregistratie gezondheidszorgpsycholoog-specialisten werd een 

regeling geconcipieerd voor herintreding van gz-psychologen, die in het verleden ingeschreven waren 

in een der specialistenregisters. Dit resulteerde in het Besluit herintreding gezondheidszorgpsycho-

loog-specialisten, alsmede een aanpassing van het Besluit specialisme klinische psychologie en het 

Besluit specialisme klinische neuropsychologie. Deze besluiten werden op 11 december door het 

College vastgesteld en zijn begin 2009 ter goedkeuring aan de Minister voorgelegd.   

 

3.3 Toetsingskader instelling specialismen 

Naar aanleiding van de ervaringen met het beoordeling van de aanvrage voor het specialisme 

klinische neuropsychologie was in 2005 een begin gemaakt met de herziening van het toetsingskader 

voor de beoordeling van specialisme-aanvragen. Dit proces werd in 2006 opgeschort, in afwachting 

van de uitkomst van een aantal externe ontwikkelingen, waaronder de totstandkoming van een 

toetsingskader van VWS voor de wettelijke erkenning van specialistentitels.  

 Medio 2008 hervatte de betreffende commissie van het College zijn werk. In december bracht de 

Commissie rapport uit over haar activiteiten. Dit resulteerde in een voorgenomen besluit,  dat begin 

2009 voor advies is voorgelegd aan de beroepsverenigingen, de Registratiecommissie en het bestuur 

van de FGzP.  

 

3.4 Aanpassing specialismenregeling 

In 2007 is gestart met de aanpassing van de Specialismenregeling Gezondheidszorgpsycholoog aan 

de wijzingen die in 2006 van kracht werden in de wettelijke regelgeving van specialismen (wet BIG, 

art. 14-17). Werkendeweg bleek dat ook op andere punten bezinning gewenst was. Dit heeft geleid 

tot het voornemen tot een grondiger revisie, waarmee begin 2009 is begonnen. Vaststelling van de 

nieuwe regeling zal naar verwachting in de loop van 2009 plaatsvinden.  

 

 

IV. Overige activiteiten 

4.1 Versterking intern/extern functioneren College 

Op 8 februari vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats van College en Registratiecommissie. Ook 

een aantal vertegenwoordigers van andere organen van de Federatie was hierbij aanwezig. Doel van 

de bijeenkomst was een betere afstemming van de activiteiten van College en Registratiecommissie. 

Oud-Collegevoorzitter prof.dr. M.J.M. van Son gaf een presentatie over de eerste vijf jaar van het 

College, RSG-voorzitter drs. L. Schipperheijn gaf een lezing over het register klinisch psychologen en 

secretaris van het College drs. P. van Drunen blikte vooruit naar het werkprogramma voor College en 

RSG voor de komende jaren.  

 Geconcludeerd werd dat een periodieke gezamenlijke bijeenkomst een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de versterking van het functioneren van College, RSG en Federatie.  

 

4.2 Brochure Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding  

In juni verscheen de publicatie ‘Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezond-

heidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog-specialist’, een gezamenlijke uitgave van Kamer 

Gz-psycholoog en College. Doel van deze publicatie is om opleiders, opleidelingen en opleidingsinstel-

lingen meer duidelijkheid te geven over de taakverdeling tussen de verschillende betrokkenen bij de 

opleiding en hun aansprakelijkheid, zowel tuchtrechtelijk als anderszins. Als voorbeeld hiervoor 

fungeerde de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in 

ziekenhuizen (2006). 

 De uitgave werd voorbereid door een commissie bestaande uit prof.dr. M.J.M. van Son en drs. 

L.J.J.M. Geertjens en ondersteund door de secretaris van het College. Zij is via de opleidingsinstel-
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lingen verspreid onder opleidelingen, begeleiders en praktijkinstellingen. Daarnaast is zij gepubliceerd 

op de website van de FGzP.  

 Inmiddels zijn met de Kamer Psychotherapeut afspraken gemaakt over incorporatie van de 

praktijkopleiding tot psychotherapeut in de volgende editie van de publicatie.  

 

4.3 Jubileum Tien jaar gz-psycholoog 

In het kader van de voorlichting over de specialismen participeerde het College in de organisatie van 

het jubileumcongres ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gz-psycholoog in 2008, 10 Jaar 

GZ-psycholoog. Tussen praktijk en wetenschap. Het congres vond plaats op 26 juni 2008 in het 

Tropenmuseum in Amsterdam. Het aantal deelnemers bedroeg ca. 450.  

 Op het congres vond onder auspiciën van het College een postersessie plaats over praktijkgericht 

onderzoek dat verricht wordt in het kader van de specialistenopleidingen. Verder werd door de 

voorzitter van het College een toast uitgebracht op de erkenning van de klinische neuropsychologie 

als tweede specialisme van de gz-psycholoog. 

 

4.4 Taakdifferentiaties 

Sinds enkele jaren wordt op initiatief van het CONO gewerkt aan de ontwikkeling van taakdifferen-

tiaties op het gebied van de GGZ-beroepen, waaronder de gz-psycholoog. Taakdifferentiaties zijn een 

aanvullende kwalificatie voor beroepsbeoefenaren die beschikken over de basisregistratie (gz-

psycholoog). Ze zijn vergelijkbaar met wat binnen de medische beroepsgroep wordt aangeduid als 

‘profielen’.   

 De ontwikkeling van taakdifferentiaties kan ook consequenties hebben voor de specialismen. Om 

die reden is in januari 2008 een gezamenlijke commissie ingesteld van Kamer Gz-Psycholoog, College 

en Registratiecommissie om te bezien hoe de ontwikkeling van taakdifferentiaties het beste geregeld 

kan worden, mede gelet op de afstemming op het basisberoep en de specialismen. Namens het 

College participeerder prof.dr. C.P.F. van der Staak in deze commissie.  

 In september verscheen het eindrapport van de commissie. Hierin werd onder andere een 

vergelijkend schema gepresenteerd van de competenties van gz-psycholoog, het taakdifferentiatie-

niveau en de specialismen. Daarnaast werd vastgesteld dat de regelgeving van taakdifferentiaties het 

beste kan geschieden door de Kamer, maar dat het College hier wel in adviserende zin bij betrokken 

moet blijven om de afstemming op de specialismen te bewaken. 

 

4.5 Positionering klinisch psycholoog 

In april werd door het College een Werkgroep positie klinisch psycholoog ingesteld. Opdracht van 

deze Werkgroep was een analyse maken van de maatschappelijke positie van de klinisch psycholoog, 

en voorstellen te doen voor versterking van deze positie. In de Werkgroep participeerden naast 

vertegenwoordigers van het College ook representanten van de beroepsverenigingen, de RSG, het 

bestuur van de FGzP en enkele jonge specialisten. De Werkgroep werd extern ondersteund door drs. 

P. van der Lugt van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde. 

 Door middel van een schriftelijke enquête onder circa 30 sleutelfiguren binnen het veld en een 

tweetal discussiebijeenkomsten heeft de Werkgroep een sterkte/zwakte-analyse gemaakt van de 

positie van de klinisch psycholoog en een programma opgesteld voor de versterking van deze positie. 

De resultaten hiervan zijn neergelegd in een rapport, dat eind december gereed kwam en begin 

januari is besproken door het College en aangeboden aan de beroepsverenigingen en het bestuur van 

de Federatie.  
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Bijlage: Overzicht leden College 

I. Leden  1 januari 2008 31 december 2008 

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

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

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.) 

Vacature 

 (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. 

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

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. 

 


