C O L L E G E S P E C I A L I SM E N G E Z O N D H E I D SZ O R G P SY C H O L O O G E N P S Y C H O T H E R AP E U T
Besluit van (datum) inzake maatregelen COVID-19·1
(Besluit maatregelen COVID-19)

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,
Gelet op artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 15,
vierde lid van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapie, basisberoep en
specialismen;
Gezien de adviezen van P.M.;

Besluit:

•

In de Staatscourant van (datum) (nr) is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de instemming van de

Minister van VWS met dit besluit. Het besluit treedt op 1 september 2020 in werking.
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Hoofdstuk A. Algemene bepalingen
A.1.

Herregistratie

1.

In afwijking van artikel D.1. van het Besluit specialisme klinische psychologie en artikel
D.1. van het Besluit specialisme klinische neuropsychologie verlengt de Commissie
Registratie en Toezicht de inschrijving van de klinisch psycholoog of klinisch
neuropsycholoog die op 1 september 2020 in het desbetreffende specialistenregister staat
met zes maanden.

2.

De in het eerste lid genoemde verlenging gaat in op de dag waarop de vigerende
registratietermijn expireert. Artikel 37, tweede lid van de Regeling
Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen is van
overeenkomstige toepassing.

3.

In afwijking van artikel D.1. van het Besluit specialisme klinische psychologie en artikel
D.1. van het Besluit specialisme klinische neuropsychologie wordt een aanvraag tot
herregistratie, gedaan na 1 september 2020 door de specialist, bedoeld in het eerste lid,
eenmalig ingewilligd indien de specialist in de vijf en een half jaar voorafgaand aan de op
grond van het eerste en tweede lid vastgestelde expiratiedatum voldoet aan de eisen voor
herregistratie, bedoeld in het Besluit specialisme klinische psychologie respectievelijk het
Besluit specialisme klinische neuropsychologie

4.

De overige bepalingen van hoofdstuk D. van het Besluit specialisme klinische psychologie
en het Besluit specialisme klinische neuropsychologie zijn onverminderd van toepassing.

Hoofdstuk B. Slotbepalingen

B.1. Bekendmaking
1. De vaststelling of wijziging van dit besluit behoeft instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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 van het besluit en de datum van inwerkingtreding ervan.
4. De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de FGzPt geplaatst.
B.2. Inwerkingtreding
1.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

2.

Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit,
bedoeld in artikel B.1, eerste lid worden geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2020,
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 september 2020.

3.

Dit besluit treedt niet eerder in werking dan nadat
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B.3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatregelen COVID-19.

Prof. dr. M.J.H. Huibers

A. Jannink

Voorzitter

Secretaris

Toelichting algemeen

De maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben
effecten op de mogelijkheid voor de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om aan de
herregistratie-vereisten te voldoen. Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport heeft het College gekeken hoe het deze specialisten tegemoet kon komen. Gelet op de
uitzonderlijke aard en duur van de nationale crisissituatie, heeft het College ervoor gekozen om
van alle specialisten die op 1 september 2020 als zodanig zijn geregistreerd, de expiratiedatum van
hun registratie zes maanden te verleggen.
De belangrijkste reden hiervoor is dat dit helder en overzichtelijk is voor alle betrokkenen en het
meeste recht doet aan de huidige situatie. Het gaat hierbij om rechtsgelijkheid, omdat alle
specialisten dezelfde verlenging krijgen. Daarnaast is ook een praktisch element van belang. Het
College wil net als het ministerie van VWS dat de specialisten nu niet lastig gevallen worden met
administratieve zaken. Omdat er voor de herregistratie normaliter vijf jaar terug wordt gekeken
doet het opschorten voor alleen een beperkte groep specialisten die dit jaar zou moeten
herregistreren, geen recht aan de grote groep overige specialisten die ook hinder ondervinden van
de huidige crisis. Het niet verleggen van de expiratiedatum zou betekenen dat het overgrote deel
van de specialisten een kortere periode heeft om aan dezelfde eisen te voldoen als degene die nu
opgeschort worden. Het College is uitgegaan van een verlenging van een half jaar, omdat het zo
rekening houdt met een aantal maanden waarin alles stilstaat en nog een periode die nodig is om
alles weer op te starten. Het niet meewegen van de huidige moeilijkheden voor dat overgrote deel
van de specialisten zou tot veel bezwaren kunnen leiden en het beoordelen per geval zou niet
alleen een grote hoeveelheid extra werk voor de Commissie Registratie en Toezicht met zich
meebrengen maar ook tot willekeur kunnen leiden. Het gaat in deze crisis wat het College betreft
om een uitzonderlijke overmachtssituatie die alle specialisten raakt en waarbij een maatregel past
die voor alle specialisten gelijk is.
Artikelsgewijs

A.1. Herregistratie
Eerste lid: In dit lid is de algemene maatregel opgenomen dat de registratietermijn van elke specialist
die op 1 september 2020 in een specialistenregister stond met zes maanden verlengd wordt.
Tweede lid: De zes maanden termijn wordt berekend vanaf het moment dat de vigerende registratie
expireert.
Derde lid: Er is voor gekozen om de referteperiode eenmalig van vijf jaar naar vijf en een half jaar
te verlengen. De herregistratie-eisen blijven gelijk met dien verstande dat wel voldaan moet zijn aan
de minimumeisen zoals opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Dat houdt in dat er een absoluut minimum geldt van gemiddeld 8 uur per week werken in het eigen
specialisme.
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