COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

EN

PSYCHOTHERAPEUT

Besluit van 23 november 2021 strekkende tot wijziging van het Besluit
specialisme klinische psychologie en het Besluit specialisme klinische
neuropsychologie

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg en artikel 15 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en
psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten;

gelet op de adviezen van de Commissie Registratie en Toezicht, de Federatie van
Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten, het Hoofdopleiders-Coördinatoren
Overleg gz-psychologen, het Hoofdopleiders-Coördinatoren Overleg klinisch psycholoog, het
Hoofdopleiders Coördinatoren Overleg klinisch neuropsycholoog, het HoofdopleidersCoördinatoren Overleg psychotherapeut, de Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIGberoepen, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie, de Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en
groepspsychotherapie, de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP),
de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en
Gezinstherapie, de Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg
Opleidingsinstellingen, de Vereniging voor Schematherapie

BESLUIT:

In de Staatscourant van (datum en nummer) is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit
door het CSGP en van de instemming van de Minister voor Medische Zorg met dat besluit. Het besluit
treedt in werking op 1 juli 2022

I

Het Besluit specialisme klinische psychologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In het Besluit wordt de term ‘gios’ vervangen door ‘opleideling’ en de term
‘giossen’ door ‘opleidelingen’.

B.

In het Besluit worden de termen ‘uur supervisie’, ‘uren supervisie’ en
‘supervisie-uren’ vervangen door ‘supervisiesessies’.

C.

In artikel A.1. komen de begrippen ‘gios’ en ‘specialistische
psychotherapievereniging (SPV)’ te vervallen.

D.

Aan artikel A.1. wordt tussen ‘onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd’ en ‘opleiding’
het begrip ‘opleideling’ toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog;

E.

Aan artikel A.1. wordt tussen ‘psychotherapeut’ en ‘Regeling’ het begrip
‘psychotherapievereniging in het kader van supervisie vereisten’ toegevoegd, dit
komt als volgt te luiden:
een door de CRT als zodanig aangewezen vereniging op het gebied van de
psychotherapie;

F.

In artikel B.7, derde lid onder a en vierde lid, onderdeel b, onder i. wordt ‘uur’
vervangen door ‘supervisiesessies’

G.

In artikel B.8, derde lid, onder b. wordt ‘specialistische
psychotherapievereniging’ vervangen door ‘psychotherapievereniging in het
kader van supervisie vereisten’.

H.

Er wordt een artikel B.11. toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
B.11.

Erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten

1. De CRT bepaalt welke verenigingen onder dit besluit als erkende
psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten worden
beschouwd.
2. Een vereniging als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende eisen:
a. Er is sprake van een vereniging (of andere rechtspersoon) of afdeling van een
vereniging die zich richt op een welomschreven gebied of methodiek binnen het
veld van de psychotherapie met een substantieel aantal leden
b. De vereniging dient een samenhangende visie gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten te hanteren met betrekking tot:
i. Een verklaringsmodel voor psychische stoornissen (psychopathologie),
ii. Een visie op indicatie en contra-indicatie voor behandeling,
iii. i en ii zijn geïntegreerd in een systematische behandelmethodiek waarvoor
substantiële wetenschappelijke ondersteuning bestaat en/of de methode is
opgenomen in een zorgstandaard of richtlijn;
iv. Daarnaast dient de rechtspersoon een uitgewerkt opleidingsprogramma te
hebben met daarin eisen op het gebied van doelstellingen en omvang van
theoretisch onderwijs, van supervisie en van praktijkuren onder supervisie.
I.

Aan artikel B.11. wordt een toelichting toegevoegd, deze komt als volgt te
luiden:
Artikel B.11. Erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten
Als erkende psychotherapieverenigingen in het kader van supervisie vereisten worden in
elk geval beschouwd:
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• Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)
• TFP Nederland (transference focused psychotherapy)
• Vereniging EMDR Nederland
• Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
• Vereniging IPT Nederland
• Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie (VKJP)
• Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPEP)
• Vereniging voor psychoanalytische psychotherapie (NVPP) waaronder DIT-register,
register AFP, register TFP
• Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
• Vereniging voor relatie en gezinstherapie (NVRG)
• Vereniging voor Schematherapie (VSt)
Met het een erkende psychotherapievereniging in het kader van supervisie vereisten
worden de volgende registers gelijkgesteld:
-

EFT register (emotion focused therapy)

-

Register MBT (mentalisation based therapy)

Tweede lid, onderdeel a: Het CSGP adviseert om als uitgangspunt te hanteren dat er ten
minste vijftig leden zijn.
J.

In artikel D.4, derde lid, onder a, wordt ‘specialistische
psychotherapievereniging’ vervangen door ‘psychotherapievereniging in het
kader van supervisie vereisten’

K.

In artikel D.4, derde lid, onder d, vervalt ‘uren’ en wordt ‘supervisie’ vervangen
door ‘supervisiesessies’

L.

Aan artikel D.4, derde lid, wordt een onderdeel f. toegevoegd, dat komt als volgt
te luiden:
f. artikel B.7, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

II

Het Besluit specialisme klinische neuropsychologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In het Besluit wordt de term ‘gios’ vervangen door ‘opleideling’ en de term
‘giossen’ door ‘opleidelingen’.

B.

In het Besluit worden de termen ‘uur supervisie’, ‘uren supervisie’ en
‘supervisie-uren’ vervangen door ‘supervisiesessies’.

C.

In artikel A.1. komt het begrip ‘gios ‘ te vervallen.

D.

Aan artikel A.1. wordt tussen ‘onvoorwaardelijk BIG-geregistreerd’ en ‘opleiding’
het begrip ‘opleideling’ toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog;

F.

Artikel B.5, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 260 uur, waarvan 120
cursusuren en 140 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten.

F.

Artikel B.6, tweede lid, komt als volgt te luiden:
De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1441 uren, waarvan 156
cursusuren, 205 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 1000 uren werkervaring en
80 supervisiesessies
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G.

Artikel B.7, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 1441 uren, waarvan 156
cursusuren, 205 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 1000 uren werkervaring en
80 uren supervisie.

H.

Artikel B.8, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 973 uren, waarvan 108
cursusuren, 135 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 650 uren werkervaring en 80
supervisiesessies.

I.

Artikel B.9, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. De opleiding op dit gebied heeft een omvang van ten minste 745 uren, waarvan 60
cursusuren, 75 uren literatuurstudie en praktijkopdrachten, 590 uren werkervaring en 20
supervisiesessies.

J.

In artikel C.6, derde lid, onderdeel b. wordt ‘supervisie-uren’ vervangen door
‘supervisiesessie’.

K.

Aan artikel D.4, derde lid wordt een onderdeel f. toegevoegd, dat komt als volgt
te luiden:

f. De duur van een supervisiesessie is afhankelijk van het aantal deelnemers, waarbij
geldt:
i. In geval van een supervisie van één deelnemer is de duur van een sessie 45 minuten;
ii. In geval van een supervisie van twee deelnemers is de duur van een sessie 1 uur;
iii. In geval van een supervisie van drie of ten hoogste vier deelnemers is de duur van een
sessie 90 minuten.

III.

Overgangsregeling

1.

Dit besluit is van toepassing op de gios die op of na 1 juli 2022 de opleiding tot
klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog start.
De praktijkopleidingsinstelling die op 1 juli 2022 over een erkenning door de CRT als
praktijkopleidingsinstelling beschikt, behoudt deze voor de resterende duur van de
erkenning.

2.

IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.

Bekendmaking
De vaststelling of wijziging van dit besluit behoeft instemming van de Minister voor
Medische Zorg.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijzigingen van
dit besluit. Daarnaast wordt mededeling gedaan op de website van de FGzPt
(www.fgzpt.nl).
De mededeling op de website genoemd in het tweede lid bevat ten minste de titel van
het besluit of wijziging van het besluit en de datum van inwerkingtreding ervan.
De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2022.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het
instemmingsbesluit, bedoeld in artikel III, eerste lid, worden geplaatst, wordt
uitgegeven na 30 juni 2022, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en werkt zij
terug tot en met 1 juli 2022.

Utrecht, 23 november 2021
Prof. dr. M.J.H. Huibers

mr. A. Jannink
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Voorzitter

Secretaris

Toelichting
Algemeen
Tijdens de adviesronde van de vier besluiten kwamen verschillende aspecten naar voren die
eveneens wijziging behoeven in de huidige besluiten. Omdat deze wijzigingen eerst nog door
een adviesronde moeten is het voorstel deze separaat op te nemen in een nieuw
wijzigingsbesluit dat ter advisering voorgelegd kan worden. Daarnaast werd in de vorige
vergadering besloten dat het College nadere regelgeving zou opnemen op het gebied van de
specialistische psychotherapie verenigingen. Een aparte werkgroep van het College richtte zich
op dit onderwerp en doet diverse voorstellen tot wijziging van de regelgeving hierover. Deze
zijn eveneens opgenomen in dit besluit.
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