COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

EN

PSYCHOTHERAPEUT

Besluit van 24 oktober 2017 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 Nederlands Instituut van
Psychologen, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, de Vereniging Landelijk Overleg
Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen;

BESLUIT:



In de Staatscourant van 25 januari 2018, nr. 3787, is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de

instemming van de minister van VWS met dit besluit d.d. 12 januari 2018. Het besluit treedt 26 januari 2018 in werking
en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

I

Het Besluit specialisme klinische psychologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.1. wordt na "supervisie" en voor "supervisor" het begrip
"supervisiesessie" toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
"supervisiesessie
contact tussen een gios en een door de opleidingsinstelling
aangewezen supervisor, over de door eerstbedoelde persoon verrichte diagnostiek,
indicatiestelling en behandeling, alsmede over andere door die persoon verrichte taken
op het gebied van de klinische psychologie; "

B.

Artikel A.3., eerste lid, aanhef en onder a. komt als volgt te luiden:
1. Voor erkenning van de beroepskwalificatie van klinisch psycholoog komt in
aanmerking:
a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een Nederlandse
opleidingstitel tot klinisch psycholoog en die zowel bij de start van zijn opleiding
als daarna gedurende zijn gehele opleiding ingeschreven is geweest in het
opleidingsregister;

C.

In artikel B.6., onderdelen a. en b. vervalt telkens "uur" en wordt "supervisie"
vervangen door "supervisiesessies".

D.

Aan artikel B.6., wordt een onderdeel d. toegevoegd dit komt als volgt te luiden:
d. De duur van een supervisiesessie als bedoeld onder a. en b. is afhankelijk van het
aantal deelnemers, waarbij geldt:
i. In geval van een supervisie van één gios is de duur van een sessie 45 minuten;
ii. In geval van een supervisie van twee giossen is de duur van een sessie 1 uur;
iii. In geval van een supervisie van drie of ten hoogste vier giossen is de duur van een
sessie 90 minuten.

E.

In artikel B.7., derde lid, onderdeel b. vervalt "of psychiater".

F.

In artikel B.8., onderdeel d. vervalt "tegelijkertijd ".

G.

Aan artikel C.6., vierde lid wordt een onderdeel d. toegevoegd dit komt als
volgt te luiden:
"d. de inhoudelijke selectie van kandidaten voor de opleidingsplaatsen als bedoeld in het
zesde lid, onderdeel f. indien er geen P-opleider aanwezig is.

H.

Artikel D.4., tweede lid, onderdeel c. komt als volgt te luiden:
"c. als er sprake is van intervisie is ten minste één andere deelnemer dan aanvrager
geregistreerd klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, geneeskundig specialist of
verpleegkundig specialist als bedoeld in artikel 14 van de Wet-BIG."

I.

In artikel E.1., vijfde lid, wordt "1 september 2019" vervangen door "1 april
2019".

J.

In de toelichting op artikel B.6. tot en met B.9., wordt na "vereiste
kwalificaties." en voor "Conform de erkenningseisen" toegevoegd:
"De supervisor als bedoeld in B.7., derde lid, onderdeel b. kan een psychiater zijn mits
deze psychotherapeut is."

II

Het Besluit specialisme klinische neuropsychologie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel A.1. wordt na "supervisie" en voor "supervisor" het begrip
"supervisiesessie" toegevoegd, dit komt als volgt te luiden:
"supervisiesessie:
contact tussen een gios en een door de opleidingsinstelling
aangewezen supervisor, over de door eerstbedoelde persoon verrichte diagnostiek,
indicatiestelling en behandeling, alsmede over andere door die persoon verrichte taken
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op het gebied van de klinische neuropsychologie; "
B.

Artikel A.3., eerste lid, aanhef en onder a. komt als volgt te luiden:
1. Voor erkenning van de beroepskwalificatie van klinisch neuropsycholoog komt in
aanmerking:
a. een gezondheidszorgpsycholoog die in het bezit is van een Nederlandse
opleidingstitel tot klinisch neuropsycholoog en die zowel bij de start van zijn
opleiding als daarna gedurende zijn gehele opleiding ingeschreven is geweest in het
opleidingsregister;

C.

In artikel B.12., derde lid, vervalt "of psychiater".

D.

Aan artikel C.6., vierde lid wordt een onderdeel d. toegevoegd dit komt als
volgt te luiden:
"d. de inhoudelijke selectie van kandidaten voor de opleidingsplaatsen als bedoeld in het
zesde lid, onderdeel f. indien er geen P-opleider aanwezig is.

E.

Artikel D.4., tweede lid, onderdeel c. komt als volgt te luiden:
"c. als er sprake is van intervisie is ten minste één andere deelnemer dan aanvrager
geregistreerd klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, geneeskundig specialist of
verpleegkundig specialist als bedoeld in artikel 14 van de Wet-BIG."

F.

In artikel E.1., vijfde lid, wordt "1 september 2019" vervangen door "1 april
2019".

III

Bekendmaking

1. De vaststelling of wijziging van dit besluit behoeft instemming van de Minister voor
Medische Zorg.
2. 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).
3. De mededeling op de website genoemd in het tweede lid bevat ten minste de titel van het
besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding ervan.
4. De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.
IV

Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.
2. Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit,
bedoeld in artikel 16, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2018, 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 januari 2018.
Utrecht, 27 oktober 2017

Prof. dr. M.J.H. Huibers

mr. A. Jannink

Voorzitter

Secretaris
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Toelichting
Mede vanwege de kwaliteitsbewaking van de regelgeving vraagt het CSGP vanaf 2017 jaarlijks
aan diverse partijen of zij nog wijzigingsvoorstellen hebben betreffende de regelgeving van het
CSGP. Deze verzoeken zijn geïnventariseerd en gewogen door het CSGP. De overgenomen
voorstellen die tot wijziging van de diverse besluiten van het CSGP leiden zijn gebundeld en
opgenomen in dit besluit.
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