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Geachte heer Kuipers,
In de brief van 4 december 2019 heeft uw ministerie het Zorginstituut gevraagd
het verzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) te beoordelen en
een advies uit te brengen over opname van de kinder- en jeugdpsycholoog NIP in
artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Het Zorginstituut heeft het verzoek getoetst aan de beleidslijn van VWS uit 2014
(TK 29 282: Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector). Uitgangspunt hierbij
is het ‘nee, tenzij’ principe: beroepen worden niet opgenomen in de wet, tenzij
regulering noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen
onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen. Het gaat daarbij om de
noodzakelijkheid ten behoeve van de patiëntveiligheid.
Op basis van deze beleidslijn moet worden voldaan aan ten minste drie criteria
voor het wettelijk reguleren van beroepen, te weten:
1. Is de beroepsuitoefening gericht op de individuele gezondheidszorg?
2. Is het beroep een basisberoep en is het voldoende onderscheidend?
3. Is wettelijke regulering noodzakelijk om patiënten adequaat te
beschermen?
De kinder- en jeugdpsycholoog NIP levert een belangrijke bijdrage aan
psychologische zorg aan jeugdigen en jongvolwassenen in Nederland. Het verzoek
voldoet aan het eerste criterium, de beroepsuitoefening is gericht op individuele
gezondheidszorg, maar niet aan het tweede en derde criterium. De kinder- en
jeugdpsycholoog NIP is geen basisberoep, noch is het voldoende onderscheidend.
Wettelijke regulering is niet noodzakelijk om patiënten adequaat te beschermen.
Het Zorginstituut concludeert dat de kinder- en jeugdpsycholoog NIP niet aan alle
criteria voldoet. Het Zorginstituut adviseert u daarom, de kinder- en
jeugdpsycholoog NIP niet op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG. In bijgevoegd
adviesrapport vindt u een nadere toelichting.
U neemt het uiteindelijke besluit over opname. Het Zorginstituut gaat ervan uit
dat de communicatie naar de verzoeker en stakeholders over deze besluitvorming
en ook het onderliggende advies door uw departement plaatsvindt.
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Het Zorginstituut realiseert zich dat dit adviesrapport op een moment komt dat
VWS een toekomstvisie ontwikkelt op de Wet BIG en er veel aandacht is voor de
erkenning van zorgprofessionals en personeelstekorten in de zorg (o.a. door
COVID-19). Het Zorginstituut vindt het belangrijk te benadrukken dat
overeenkomstig eerder gemaakte afspraken met uw departement, een verzoek
getoetst wordt aan de beleidslijn uit 2014.
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Uiteraard is het Zorginstituut altijd bereid een mondelinge toelichting te geven op
het voorliggende advies.
Hoogachtend,

Sjaak Wijma
Voorzitter Raad van Bestuur
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Zorginstituut Nederland en advisering Wet BIG
“Van goede zorg verzekerd: niet meer dan nodig en niet minder dan
noodzakelijk”, dat is het motto van Zorginstituut Nederland. Elke burger moet
erop kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt.
Het Zorginstituut adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over het opnemen van beroepen, en het erkennen van specialistentitels, in de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG
is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten, maar laat de beroepsmatige
uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij. Het
uitgangspunt van de Wet BIG is dat beroepen niet worden opgenomen in de
wet, tenzij dit noodzakelijk is om patiënten te beschermen tegen onzorgvuldig
of ondeskundig handelen.
Op verzoek van de minister buigt het Zorginstituut zich over een door een
beroepsvereniging gedaan verzoek voor opname of erkenning. Het Zorginstituut
toetst het verzoek aan de criteria en geeft hierover een advies aan de minister.
Meer informatie over het Zorginstituut en advisering Wet BIG vindt u op:
www.zorginstituutnederland.nl

Pagina 1 van 51

DEFINITIEF ADVIESRAPPORT | De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG? | 9 maart 2022

Pagina 2 van 51

DEFINITIEF ADVIESRAPPORT | De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG? | 9 maart 2022

Inhoud

Samenvatting—5
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Inleiding—7
Leeswijzer—7
Aanleiding—7
Achtergrondinformatie NIP en K&J-psycholoog NIP—7
Registraties—8

2
2.1
2.2
2.3

Criteria voor opname van beroepen in de Wet BIG—11
De Wet BIG—11
De criteria—12
Werkwijze—13

3
3.1
3.2
3.3

Bevindingen—14
Individuele gezondheidszorg—14
Basisberoep en onderscheidenheid—16
Noodzaak tot wettelijke regulering—20

4

Consultatie—23

5

Advies—26

Bijlage 1: Verzoek—27
Bijlage 2: Lijst met bevraagde organisaties—48
Bijlage 3: Consultatie e-mail—49
Bijlage 4: Consultatie – Reacties op conceptadvies—51

Pagina 3 van 51

DEFINITIEF ADVIESRAPPORT | De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG? | 9 maart 2022

Samenvatting

Dit adviesrapport beschrijft de beoordeling en het daaruit voortvloeiend advies over
het verzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) om de kinder- en
jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) op te nemen in artikel 3 van de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Zorginstituut Nederland
(het Zorginstituut) is gevraagd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport het verzoek te beoordelen en hierover te adviseren. Het Zorginstituut vindt
dat het verzoek niet voldoet aan alle criteria voor opname in de Wet BIG en
adviseert de minister de K&J-psycholoog NIP niet op te nemen in de Wet BIG. Dit
neemt niet weg dat de K&J-psycholoog NIP een belangrijke bijdrage levert aan
psychologische zorg aan jeugdigen en jongvolwassenen in Nederland.
Werkwijze
Voor opname van een beroep in de Wet BIG spelen een aantal overwegingen een
rol. De drie belangrijkste criteria zijn neergelegd in de beleidsreactie van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de Tweede Evaluatie van de
Wet BIG.
De criteria zijn als volgt:
1. Is het beroep gericht op de individuele gezondheidszorg?
2. Is het beroep een basisberoep en is het voldoende onderscheidend?
3. Is wettelijke regulering van het beroep noodzakelijk om patiënten adequaat
te beschermen?
Voldoet een beroep aan deze criteria, dan vindt daarna een afweging plaats of het
beroep in aanmerking komt voor het ‘lichte’ (artikel 34) of het ‘zware’ regime
(artikel 3).
Het Zorginstituut beoordeelt een verzoek aan de hand van deze criteria. In
voorbereiding op het advies bestudeert het Zorginstituut het verzoek en doet
aanvullend onderzoek. Bijvoorbeeld het spreken met vertegenwoordigers van
aanpalende organisaties. Ook wordt een concept adviesrapport ter consultatie
voorgelegd aan partijen.

Criterium 1: Individuele gezondheidszorg
Artikel 1 Wet BIG
Direct patiëntcontact
Reguliere zorg
Criterium 2: Basisberoep en onderscheidenheid
Breed basisberoep
Deskundigheidsgebied voldoende uitontwikkeld en onderscheidend
Eenduidige brede Nederlandse opleiding
Kwaliteit opleiding afdoende en onafhankelijk geborgd
Voldoende omvang
Criterium 3: Noodzaak tot wettelijke regulering
Borging kwaliteit en substantiële risico`s
Vrij toegankelijk

✔
✔
✔
✔

✖
✖
✖
✖

-

✔

✖
✖

✔
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Het verzoek voldoet aan het eerste criterium. Het merendeel van de
werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP is gericht op individuele
gezondheidszorg, hoewel de K&J-psycholoog NIP ook werkzaamheden kan uitvoeren
die niet te definiëren zijn als individuele gezondheidszorg. Er wordt reguliere zorg
verleend. Ook is er sprake van regelmatig direct patiëntcontact. Het verzoek voldoet
niet aan het tweede criterium. Er is namelijk geen sprake van een breed
basisberoep zoals bedoeld in de Wet BIG. Noch is er sprake van een eenduidige
opleiding. Wel is de beroepsgroep van voldoende omvang. Het verzoek voldoet niet
aan het derde criterium. De werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP bevatten
weliswaar substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid, maar de kwaliteit van de
beroepsuitoefening wordt op andere wijze voldoende geborgd waardoor wettelijke
regulering niet noodzakelijk is. Wel is de K&J-psycholoog NIP vrij toegankelijk voor
patiënten. Het verzoek om de K&J-psycholoog NIP op te nemen in de Wet BIG
voldoet niet aan alle drie criteria.
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1

Inleiding

1.1

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bespreekt de aanleiding voor dit adviesrapport en beschrijft de
achtergrond van de kinder- en jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP).
Hoofdstuk 2 gaat in op de criteria voor opname van een beroep in de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en beschrijft de werkwijze
van het Zorginstituut. Hoofdstuk 3 beschrijft de bevindingen van het Zorginstituut.
In hoofdstuk 4 is de consultatie verwerkt. Hoofdstuk 5 presenteert het advies van
het Zorginstituut.

1.2

Aanleiding
In juni 2015 heeft het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) een verzoek
ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de K&Jpsycholoog NIP op te nemen in artikel 3 van de Wet BIG. In de periode tussen juni
2015 en december 2019 is meermaals overleg geweest tussen het NIP en het
ministerie over het verzoek en een eventuele rol van de K&J-psycholoog NIP in het
kader van de Wet zorg en dwang (Wzd).
Op 4 december 2019 heeft het ministerie het Zorginstituut gevraagd het verzoek
van het NIP te beoordelen en advies uit te brengen over opname van de K&Jpsycholoog NIP in de Wet BIG. Gezien de lange voorgeschiedenis heeft er een
uitgebreide overdracht plaatsgevonden tussen het ministerie, NIP en het
Zorginstituut. Hierbij is het Zorginstituut geïnformeerd over de voorgeschiedenis en
is alle beschikbare documentatie aan het Zorginstituut toegestuurd. In bijlage 1 is
een lijst opgenomen van documenten die onderdeel uitmaken van het verzoek.
Met het ministerie is afgesproken dat het Zorginstituut bij de advisering toetst aan
de criteria die zijn opgenomen in de beleidsreactie aan de Tweede Kamer op de
evaluatie van de Wet BIG 1. Het NIP heeft in haar verzoek toegelicht waarom het van
mening is dat de K&J-psycholoog NIP aan de criteria van de beleidslijn voldoet. Het
NIP heeft ook andere argumenten voor opname in de Wet BIG aangedragen.
Bijvoorbeeld de noodzaak om als gedragsdeskundige in het kader van de Wzd als
Wzd-functionaris te kunnen optreden; de noodzaak om 18+ (volwassenen) (verder)
te kunnen behandelen en zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar;
het inkorten van de wachtlijsten in de jeugdzorg; en de noodzaak om als
regiebehandelaar te kunnen fungeren 2. Deze argumenten vallen niet onder de
criteria van de beleidslijn. Het Zorginstituut doet daarom geen inhoudelijke toetsing
van deze redenen in dit adviesrapport.

1.3

Achtergrondinformatie NIP en K&J-psycholoog NIP
Het NIP is met 13.000 leden de grootste vereniging van psychologen in Nederland.
Het NIP vertegenwoordigt psychologen in het brede vakgebied. Van
gezondheidszorg tot arbeid & organisatie en van kinder- en jeugd psychologie tot
sociaal-economische psychologie.
De K&J-psycholoog NIP is een zorgprofessional die zich bezighoudt met het geven
van psychologische zorg in alle secties van de samenleving welke zich bezighouden
met baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jong volwassenen (tot +/- 23 jaar). Denk
1 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2 december 2014). Tweede Kamer, vergaderjaar
2014/15, 29 282, nr. 211.
2 Kwaliteitsstatuut GGZ.
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aan voorzieningen voor ouders en kinderen in de voorschoolse periode, het
onderwijs, de algemene gezondheidszorg, brede jeugdhulp inclusief de
jeugdgezondheidszorg (jeugd-GGZ), gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming, en de
zorg voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Binnen deze
werkvelden en domeinen kan de K&J-psycholoog NIP uiteenlopende rollen en
functies vervullen.
De K&J-psycholoog NIP is deskundig op het terrein van diagnostiek, advisering,
begeleiding en behandeling (en de samenhang daartussen). Hij ∗ kan (mede)
bepalen wat er met het kind aan de hand is en hoe dat komt, om zo te komen tot
één plan - voor dit kind, op deze school, in dit gezin en in deze woonomgeving (=
handelingsgericht werken). De K&J-psycholoog NIP heeft kennis van de reguliere
ontwikkelingspsychologie, maar ook van de ontwikkelingspsychopathologie en
diagnostische besluitvormingsmodellen (zowel het uitvoeren ervan als het
interpreteren van de resultaten). Ook is hij in staat indicaties en contra-indicaties
van behandelmethoden te overzien, en informatie en data vanuit verschillende
bronnen en betrokkenen te integreren. Naast deze vakinhoudelijke expertise is de
K&J-psycholoog NIP in staat bij te dragen aan de visievorming over organisatie,
doelmatigheid en kwaliteit van zorg 3. De K&J-psycholoog NIP levert daarmee een
belangrijke bijdrage aan psychologische zorg aan jeugdigen en jongvolwassenen in
Nederland.
Psychologische zorg aan kinderen, jeugd en jongvolwassenen wordt ook door andere
professionals dan de K&J-psycholoog NIP gegeven. Denk aan de gezondheidszorg
psycholoog (GZ-psycholoog), de psychotherapeut, de klinisch psycholoog (KP), de
klinisch neuropsycholoog (KNP) en de orthopedagoog-generalist (OG).
1.4

Registraties
In de psychologische hulpverlening bestaan er verschillende registers: het BIGregister; het register van het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);en het register
van de beroepsvereniging NIP.
Het BIG-register is een wettelijk openbaar register en verleent aan 13 beroepen een
wettelijk beschermde beroepstitel 4.
In het jeugddomein bestaat het SKJ. Psychologen die ‘jeugdhulp’ verlenen zoals
gedefinieerd in de Jeugdwet moeten geregistreerd zijn in het SKJ of het BIGregister. Het SKJ is als onafhankelijke registerstichting door het NIP, de Nederlandse
Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging
van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) in 2014 opgericht, omdat de wetgever het
onwenselijk vond de verplichting tot beroepsregistratie te koppelen aan het
lidmaatschap van een van de beroepsverenigingen.
Er zijn vier manieren op basis waarvan registratie als ‘kinder- en jeugdpsycholoog
SKJ’ mogelijk is 5:
• Een registratie als K&J-psycholoog NIP en werkzaam als kinder- en
jeugdpsycholoog.
• Een registratie als GZ-psycholoog (in het BIG-register) en werkervaring in het
* Omwille van de leesbaarheid is steeds “zijn” of “hij” gebruikt in de tekst. Waar “zijn” of “hij” staat kan uiteraard
ook “haar” of “zij” worden gelezen.
3 Beroepsprofiel K&J NIP, NIP 2012.
4 Apotheker, arts, bachelor medisch hulpverlener (36a), fysiotherapeut, geregistreerd-mondhygiënist (36a),

gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut,
tandarts, verpleegkundige en verloskundige.

5 Bijlage III bij het registratiereglement SKJ (2017) voor de kamer psychologen.

Pagina 8 van 51

DEFINITIEF ADVIESRAPPORT | De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG? | 9 maart 2022

jeugddomein.
• Een afgeronde postmasteropleiding tot schoolpsycholoog en werkervaring in het
jeugddomein.
• Een afgerond individueel registratietraject via het NIP.
Het NIP heeft verschillende registraties en kwalificaties ontwikkeld 6, waaronder de
registratie als K&J-psycholoog NIP. Met deze registraties en kwalificaties bewaakt en
borgt het NIP de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de psycholoog. Bij het NIP
ingeschreven psychologen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria van het NIP.
De K&J-psycholoog NIP 7 is een postuniversitaire opgeleide professional die zich
tijdens en na de masteropleiding psychologie of pedagogische wetenschappen heeft
bekwaamd in het werken met kinderen en jongeren en het ‘systeem’ om hen heen.
Er zijn drie manieren op basis waarvan registratie in het beroepsregister van het NIP
als K&J-psycholoog NIP mogelijk is 8:
• Na het met goed gevolg afronden van een tweejarige postmasteropleiding tot
schoolpsycholoog of GZ-psycholoog.
• Een gelijkwaardige registratie als ‘K&J-psycholoog SKJ’ of ‘BIG geregistreerde GZpsycholoog’, mits er sprake is van aantoonbare werkervaring in het
jeugddomein, zowel binnen het opleidingstraject als op het moment van
aanvragen.
• Na het met goed gevolg afronden van een ‘individueel traject’ van minimaal twee
en maximaal vijf jaren en dat bestaat uit relevante werkervaring met een
minimale duur, supervisie, scholing, literatuurstudie en casusverslagen.
Uit het bovenstaande blijkt dat het NIP en SKJ elkaars registratie als kinder- en
jeugdpsycholoog erkennen voor registratie in het eigen register. Tevens erkennen
zowel het NIP als SKJ de registratie als GZ-psycholoog in het BIG-register voor een
registratie als K&J-psycholoog NIP, respectievelijk K&J-psycholoog SKJ. Er kunnen
dus dubbele registraties bestaan. Aangezien de registratiesystemen van het NIP,
SKJ en het BIG-register niet gekoppeld zijn, zijn precieze aantallen (dubbelingen)
hierover niet bekend.
Bij het NIP zijn 1326 postmaster professionals geregistreerd als K&J-psycholoog
NIP 9. Bij het SKJ zijn 338 ‘kinder- en jeugdpsychologen SKJ’ op postmasterniveau
geregistreerd. 3349 personen zijn bij het SKJ geregistreerd als ‘master psycholoog
SKJ’ 10. Een groot deel van de K&J-psycholoog NIP geregistreerden zijn ook BIGgeregistreerd als GZ-psycholoog. Het NIP schat dat ongeveer 70% van de K&Jpsycholoog NIP geregistreerden tevens BIG-geregistreerd GZ-psycholoog is. De
overige 30% van de K&J NIP geregistreerden (338) is waarschijnlijk geen GZpsycholoog, maar wel (tevens) bij het SKJ geregistreerd als ‘K&J-psycholoog SKJ’.

6 Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP; Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP; (Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist

NIP); Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP; Eerstelijnspsychologie NIP; Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP;
Psycholoog Mediator NIP.

7 De officiële titel is Registerpsycholoog NIP, al dan niet aangevuld met de werkveldaanduiding Kinder

& Jeugd. Deze is als dienstmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. In dit advies is omwille van de
leesbaarheid gekozen voor de afkorting K&J-psycholoog NIP.

8 Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.
9 Gegevens NIP voorjaar 2021.
10 Gegevens SKJ peildatum 31-12-2020.
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Aantal K&J-psycholoog NIP (1326)
Tevens geregistreerd in BIG-register als GZ-psycholoog
Tevens geregistreerd in SKJ als kinder- en jeugdpsycholoog SKJ

+/-30%

+/- 70%
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2

Criteria voor opname van beroepen in de Wet BIG

2.1

De Wet BIG
De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van patiënten. De doelstelling van
de wet is tweeledig: 1) het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de
beroepsuitoefening, en 2) het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en/of
onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg.
De Wet BIG laat de uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij
voor iedereen. Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat beroepen niet worden
opgenomen in de wet, tenzij regulering noodzakelijk is om patiënten adequaat te
beschermen tegen onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen. Dit is het zogenaamde
“nee, tenzij”-principe. De meeste beroepen in de individuele gezondheidszorg zijn
niet opgenomen in de Wet BIG.
Een beroep kan op twee manieren wettelijk worden gereguleerd. Er is een
zogenaamd ‘zwaar regime’ (artikel 3 van de Wet BIG) en een ‘licht regime’ (artikel
34 van de Wet BIG). Op grond van artikel 36a van de Wet BIG kunnen bij wijze van
experiment bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren bij Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) voor een bepaalde periode zelfstandig bevoegd worden verklaard
tot het indiceren en verrichten van in de maatregel aangewezen handelingen.
Voor beroepen in het ‘zware regime’ geldt een beschermde beroepstitel, is het
tuchtrecht van toepassing en is het mogelijk om een zelfstandige bevoegdheid voor
voorbehouden handelingen toe te kennen. Deze beroepsbeoefenaren zijn verplicht
zich te registreren in het BIG-register en elke vijf jaar te herregistreren. Voor
beroepen in het ‘lichte regime’ geldt alleen een beschermde opleidingstitel. Zie de
tabel hieronder.
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* Voor zover bij een AMvB geregeld.
2.2

De criteria
Voor opname van een beroep in de Wet BIG moet aan ten minste drie criteria
worden voldaan. Ieder criterium bestaat uit verschillende overwegingen die in
beginsel positief beantwoord moeten worden. De criteria en overwegingen zijn
beschreven in de beleidslijn van 2014 11. In opdracht van de minister toetst het
Zorginstituut uitsluitend aan deze beleidslijn. Status, erkenning of financieeleconomische motieven zijn geen reden om een beroep in de Wet BIG op te nemen.
De criteria en overwegingen zijn:
1. Individuele gezondheidszorg.
•
Begeeft de beroepsuitoefening zich in hoofdzaak op het terrein van de
individuele gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIG?
•
Is er direct patiëntcontact?
•
Wordt er reguliere zorg verleend?
2. Basisberoep en onderscheidenheid.
•
Is het een breed basisberoep?
•
Is het deskundigheidsgebied voldoende uitontwikkeld en
onderscheidend?
•
Is er een eenduidige brede Nederlandse opleiding, waarvan de kwaliteit
afdoende en onafhankelijk geborgd is?
•
Is de beroepsgroep van voldoende omvang?
3. Noodzaak tot wettelijke regulering.
•
Kan de kwaliteit van de beroepsuitoefening niet op een andere manier
worden geborgd en zijn er substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid?
•
Is de beroepsgroep vrij toegankelijk?

11

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2 december 2014). Tweede Kamer, vergaderjaar

2014/15, 29 282, nr. 211
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Voldoet het beroep aan deze criteria, dan vindt daarna een afweging plaats of het
beroep in aanmerking komt voor opname in het ‘lichte’ of het ‘zware regime’ van de
Wet BIG.
De criteria voor opname in artikel 34, het ‘lichte regime’ zijn:
•
Noodzaak tot publiekrechtelijke regeling van de opleiding; en/of
•
Noodzaak tot voor het publiek herkenbare titel; en/of,
•
Toekennen van functionele zelfstandige bevoegdheid aan het beroep.
De criteria voor opname in artikel 3, het ‘zware regime’ zijn:
•
Eén van de criteria voor toepassing van het ‘lichte regime’; en,
•
Toekennen van voorbehouden handelingen aan het beroep; en/of,
•
Noodzaak tot publiekrechtelijk tuchtrecht.

2.3

Werkwijze
Een verzoek tot opname van een beroep door een beroepsvereniging is schriftelijk
onderbouwd en voorzien van documenten, die het verzoek ondersteunen. In de
voorbereiding op het advies bestudeert het Zorginstituut de meegestuurde stukken
en doet zelfstandig (bureau)onderzoek. Het Zorginstituut bespreekt het verzoek met
de verzoekende beroepsvereniging. Ook andere aanpalende organisaties
(bijvoorbeeld beroepsverenigingen met aangrenzende kennisgebieden,
onderwijsorganisaties of (semi)overheidsinstanties) worden gevraagd informatie en
kennis te delen over de beroepsgroep, die het verzoek heeft gedaan. In bijlage 2 is
opgenomen welke organisaties het Zorginstituut heeft gesproken voor dit advies.
Het concept-adviesrapport wordt vervolgens ter consultatie aangeboden. In bijlage
3 is de e-mail aan de geconsulteerde partijen opgenomen. De reactie van het
Zorginstituut op de consultatie is verwerkt in hoofdstuk 4.
Op basis van de hierboven beschreven werkwijze beoordeelt het Zorginstituut of aan
de criteria voor opname in de Wet BIG is voldaan. Het definitieve adviesrapport
wordt uitgebracht aan de minister.
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3

Bevindingen

Het verzoek voldoet niet aan alle criteria voor opname in de Wet BIG. Dit hoofdstuk
beschrijft de bevindingen van het Zorginstituut per criterium.
3.1

Individuele gezondheidszorg
Gelet op de overwegingen hieronder, vindt het Zorginstituut dat het verzoek aan dit
criterium voldoet.
Criterium 1: Individuele gezondheidszorg
Artikel 1 Wet BIG
Direct patiëntcontact
Reguliere zorg

✔
✔
✔
✔

Begeeft de beroepsuitoefening zich in hoofdzaak op het terrein van de individuele
gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIG?
De K&J-psycholoog NIP begeeft zich in hoofdzaak op het terrein van de individuele
gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIG.
Het begrip individuele gezondheidszorg staat beschreven in artikel 1 van de Wet BIG
en luidt als volgt: “zorg die rechtstreeks betrekking heeft op een persoon en ertoe
strekt diens gezondheid te bevorderen of te bewaken, het onderzoeken en het
geven van raad daaronder begrepen, waaronder geneeskunst”.
Bij individuele gezondheidszorg gaat het niet alleen om de directe curatieve zorg,
maar ook om activiteiten die gericht zijn op het voorkomen dat de gezondheid van
een individu wordt bedreigd of aangetast. Echter niet alle zorgactiviteiten
(bijvoorbeeld gezinsverzorging en dergelijke) vallen onder het begrip individuele
gezondheidszorg. De K&J-psycholoog NIP is in drie verschillende domeinen
werkzaam; in de jeugd-GGZ, in het onderwijs en in het sociaal domein. Het
werkveld is breed en de werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP kunnen heel
divers zijn.
De werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP in de jeugd-GGZ bestaan uit
diagnostiek, advisering, begeleiding en behandeling (en de samenhang daartussen)
van het kind of jeugdige en zijn of haar omgeving. Deze werkzaamheden hebben
rechtstreeks betrekking op een persoon en strekken ertoe de gezondheidstoestand
van de individuele patiënt te bevorderen of te bewaken. De werkzaamheden van de
K&J-psycholoog NIP in de jeugd-GGZ vallen onder de definitie van ‘individuele
gezondheidszorg’ zoals beschreven in artikel 1 van de Wet BIG.
In het onderwijs kan de K&J-psycholoog NIP werkzaam zijn als schoolpsycholoog.
De schoolpsycholoog is een expert op het gebied van mentale gezondheid, normale
en problematische ontwikkeling, leren en gedrag en het onderwijsveld. Het
werkterrein van de schoolpsycholoog strekt zich uit over de volle breedte van
individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschoolsbeleid. Een schoolpsycholoog kan psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren om uit te
zoeken welke ondersteuning en begeleiding een individuele leerling nodig heeft om
te groeien in zijn ontwikkeling en in het kader van mentale gezondheid. Onderdelen
van het takenpakket van de K&J-psycholoog NIP werkzaam als schoolpsycholoog
kunnen daarom rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken
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de gezondheidstoestand van de individuele patiënt te bevorderen of te bewaken.
Een schoolpsycholoog kan echter ook leraren coachen over didactisch en/of
pedagogisch handelen of scholen begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs. Niet alle werkzaamheden van een schoolpsycholoog zijn daarom te
definiëren als individuele gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet
BIG.
In het sociaal domein verleent de K&J-psycholoog NIP jeugdhulp. In de Jeugdwet is
jeugdhulp zeer ruim gedefinieerd en kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp in de
voorschoolse periode, de (gesloten) jeugdzorg, jeugdbescherming,
jeugdreclassering, de zorg voor jeugd en jongvolwassenen met een verstandelijke of
lichamelijke beperking en de jeugd-GGZ. Is de K&J-psycholoog NIP werkzaam in de
jeugd-GGZ, dan verleent hij zoals hierboven beschreven in het algemeen individuele
gezondheidszorg. De werkzaamheden van een K&J-psycholoog NIP op andere
terreinen van jeugdhulp (bv jeugdreclassering) zullen niet altijd rechtstreeks
betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken de gezondheidstoestand van
de individuele patiënt te bevorderen of te bewaken. In het sociaal domein zullen dus
niet alle werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP te definiëren zijn als
individuele gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIG.
In het sociaal en onderwijs domein kan de K&J-psycholoog NIP dus werkzaamheden
uitvoeren die te kwalificeren zijn als individuele gezondheidszorg, maar ook
werkzaamheden die dat niet zijn. Er zijn geen cijfers om dit te kwantificeren. Uit de
gesprekken met aanpalende organisaties en uit de schattingen weergegeven in
paragraaf 1.4 leidt het Zorginstituut af dat het merendeel van de K&J-psycholoog
NIP werkzaam is in de jeugd-ggz. Hierdoor is het Zorginstituut van mening dat het
merendeel van de beroepsgroep werkzaam is op het gebied van de individuele
gezondheidszorg en het merendeel van de werkzaamheden gericht is op individuele
gezondheidszorg.
Het Zorginstituut vindt dat de K&J-psycholoog NIP zich in hoofdzaak op het terrein
van de individuele gezondheidszorg begeeft. Bij het onderzoek of is voldaan aan de
overige criteria en overwegingen in de volgende paragrafen van dit rapport is enkel
gekeken naar de werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP op het terrein van de
individuele gezondheidszorg.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat de werkzaamheden van de K&J-psycholoog
NIP zich in hoofdzaak op het terrein van de individuele gezondheidzorg begeven,
zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet BIG.
Is er direct patiëntencontact?
De K&J-psycholoog NIP heeft regelmatig direct patiëntcontact.
Bij het bepalen van direct patiëntcontact, bekijkt het Zorginstituut drie aspecten.
Ten eerste doet de regelmaat van het directe patiëntencontact er toe. Ook kan de
mate van professionele zelfstandigheid van de beroepsbeoefenaren in dit contact
een rol spelen. Daarnaast kan de zelfstandigheid van de behandelrelatie van belang
zijn. Als er geen of weinig sprake is van professionele zelfstandigheid of een
zelfstandige behandelrelatie, heeft dit tot gevolg dat er afstand is in het contact met
de patiënt.
De werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP omvatten het hebben van
regelmatig patiëntcontact. Zowel bij diagnostisch onderzoek, het opstellen en
bespreken van zorg- en behandelplannen als het (therapeutisch) behandelen is er
contact tussen patiënt (en/ of diens vertegenwoordiger) en de psycholoog. De K&JPagina 15 van 51
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psycholoog NIP werkt hierbij zelfstandig en hij heeft een zelfstandige
behandelrelatie met de patiënt. Uiteraard kan er bijvoorbeeld in instellingsverband
collegiaal overleg zijn en heeft de K&J-psycholoog NIP te maken met
patiëntenadministratie en kunnen zij ook meer beleidsmatige, leidinggevende of
coördinerende taken hebben, dit doet echter niet af aan de zelfstandige relatie
tussen deze zorgprofessional en patiënt. Het Zorginstituut is daarom van mening dat
er sprake is van regelmatig direct patiëntcontact.
Samengevat: Het Zorginstituut constateert dat de K&J-psycholoog NIP voor het
overgrote deel van zijn werkzaamheden zelfstandig contact heeft met patiënten.
Wordt er reguliere zorg verleend?
De zorg die de K&J-psycholoog NIP verleent, kan gekwalificeerd worden als
‘reguliere zorg’.
Het begrip ‘reguliere zorg’ bestaat uit drie aspecten. Ten eerste moet het gaan om
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Ten tweede moet er
een plausibele wetenschappelijke basis voor zijn, bij voorkeur vastgelegd in
(internationale) richtlijnen en protocollen. Ten derde hebben deze handelingen een
zekere mate van erkenning en draagvlak binnen de beroepsgroep in kwestie, maar
ook binnen de al-erkende medische beroepen in Nederland.
Van de werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP die vallen onder de definitie
individuele gezondheidszorg is het merendeel gebaseerd op (wetenschappelijk)
onderzoek waardoor er sprake is van een zekere erkenning en draagvlak, zowel
binnen de beroepsgroep als binnen de al erkende beroepen en/of specialismen in de
geestelijke gezondheidszorg (bijvoorbeeld de GZ-psychologen en klinisch
psychologen). Het NIP, en de individuele K&J-psycholoog NIP zijn betrokken bij
(wetenschappelijk) onderzoek en onderwijs. Ook delen het NIP en de individuele
K&J-psycholoog NIP hun inzichten op (wetenschappelijke) congressen zowel op
nationaal als internationaal niveau, en ondersteunen zij andere (medische)
disciplines. Het NIP is tevens betrokken bij het vertalen van deze bevindingen naar
Evidence Based Practice door bijvoorbeeld het opstellen van protocollen en andere
richtlijnen.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat de zorg die de K&J-psycholoog NIP
verleent, valt onder ‘reguliere zorg’, en niet onder ‘alternatieve-, complementaire- of
anderzijds niet-reguliere zorg’.

3.2

Basisberoep en onderscheidenheid
Gelet op de overwegingen hieronder, vindt het Zorginstituut dat het verzoek niet
aan dit criterium voldoet.
Criterium 2: Basisberoep en onderscheidenheid
Breed basisberoep
Deskundigheidsgebied voldoende uitontwikkeld en onderscheidend
Eenduidige brede Nederlandse opleiding

✖
✖
✖
✖

Kwaliteit opleiding afdoende en onafhankelijk geborgd

-

Voldoende omvang

✔

Is het een breed basisberoep?
De K&J-psycholoog NIP is geen breed basisberoep zoals bedoeld onder de Wet BIG.
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Bij de bepaling of er sprake is van een ‘basisberoep’ is het noodzakelijk om te
bepalen of het beroep geen ‘functie’ of ‘specialisme’ is of kan zijn. Vanuit een
basisberoep kunnen diverse functies vervuld worden of zijn er verdere specialismen
denkbaar. Er kan niet van een ‘basisberoep’ worden gesproken, indien er sprake is
van een (potentieel) ‘specialisme’ van een (toekomstig) beroep dat gereguleerd
wordt door de Wet BIG. Er is een directe koppeling tussen de eenduidige opleiding
en het basisberoep waartoe de opleiding opleidt.
Een ‘functie’ kan uitgevoerd worden door mensen met verschillende professionele
achtergronden of verschillende opleidingen. De werkzaamheden zoals de K&Jpsycholoog NIP die uitvoert kunnen ook worden uitgevoerd door iemand met een
professionele achtergrond als GZ-psycholoog met de differentiatie kinderen en
jeugd. Dit is een aanwijzing dat er sprake van een functie is, en een argument niet
te spreken van een breed basisberoep.
Verder refereert het Zorginstituut aan twee rapporten van onderzoeksbureau SiRM:
“Verduidelijking beroepenstructuur nodig. Knelpunten psychologische en
pedagogische zorg vanuit perspectief cliënt, naaste en professional” 12 en “Een
vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg” 13.
Deze rapporten zijn op initiatief van de beroepsverenigingen NIP, Nederlandse
Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), Nederlandse vereniging van
pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Nederlandse Vereniging voor
Psychotherapie (NVP) onder voorzitterschap van P3NL tot stand gekomen om toe te
werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische
en pedagogische zorg die in de verschillende werkvelden geleverd wordt.
In deze rapporten komt naar voren dat de grenzen tussen professionele groepen in
de psychologische zorg vervagen en er veel verschillende titels zijn die verwijzen
naar een beroep in de psychologische gezondheidszorg. De werkzaamheden die
deze professionals uitvoeren verschillen van elkaar maar vertonen ook veel overlap.
Het SiRM concludeert daarom dat de beroepenstructuur in de geestelijke
gezondheidszorg voor zowel cliënt als professionals onvoldoende duidelijk is. In de
gesprekken die het Zorginstituut met aanpalende organisaties heeft gevoerd kwam
deze onduidelijkheid over de beroepenstructuur ook naar voren. Tevens bestaat bij
een groot aantal organisaties door deze onduidelijkheid, twijfel de K&J-psycholoog
NIP te kunnen kwalificeren als een basisberoep.
In het tweede rapport van SiRM wordt in verband met deze onduidelijke
beroepenstructuur een vernieuwde structuur met één nieuw BIG basisberoep
geadviseerd; de GZ-psycholoog generalist. De beroepen GZ-psycholoog en kinderen jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd. Een GZ-psycholoog generalist
kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en
ouderen. De GZ-psycholoog generalist kan daarnaast nog extra aantekeningen
behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid.
Hoewel in deze rapporten geen uitspraak wordt gedaan over wat basisberoepen in
de psychologische zorg zijn, is de geconstateerde onduidelijkheid in de
beroepenstructuur ook een argument om niet te kunnen spreken van een
basisberoep. Het voorstel tot één nieuwe BIG basisberoep impliceert dat kinder- en
jeugdpsychologen potentieel opgaan in een eventueel toekomstig beroep dat
gereguleerd wordt door de Wet BIG. Deze onduidelijk- en onzekerheden dragen
eraan bij dat voor de K&J-psycholoog NIP niet gesproken kan worden van een breed
basisberoep.
12 Strategisch in Regulated Markets (SiRM): Verduidelijking beroepenstructuur nodig. Rapport van 29-01-2019.
13 SIRM: Een vernieuwde beroepenstructuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg. Rapport 12-

10-2020:
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Tot slot; er is geen directe koppeling tussen één eenduidige opleiding en het
(basis)beroep waartoe de opleiding opleidt. Zie hierover ook de paragraaf hieronder
bij de overweging ‘Is er een eenduidige brede Nederlandse opleiding, waarvan de
kwaliteit afdoende en onafhankelijk geborgd is?’.
Samengevat: Op grond van bovengenoemde argumenten vindt het Zorginstituut dat
de K&J-psycholoog NIP geen breed basisberoep is zoals bedoeld in de Wet BIG.
Is het deskundigheidsgebied voldoende uitontwikkeld en onderscheidend?
Het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP is onvoldoende uitontwikkeld
en onderscheidend zoals bedoeld onder de Wet BIG.
Bij deze vraag wordt overwogen of het deskundigheidsgebied helder omschreven is
en of deze voldoende te onderscheiden is van andere beroepen in de zorg. Indien er
overlap is tussen deskundigheidsgebieden van verschillende beroepen moet het
duidelijk zijn wat de afbakening is tussen de twee gebieden.
Op basis van de documenten van het NIP is het deskundigheidsgebied van de K&Jpsycholoog NIP als volgt samen te vatten: het inschatten en vaststellen wat
kinderen, jongeren en volwassenen nodig hebben voor een optimale ontwikkeling;
en te begeleiden/behandelen vanuit een integraal, systeemgericht denkkader.
Gezonde ontwikkeling en het leren aangaan van betekenisvolle relaties - te
beginnen met de ouder-kindrelatie - vormen de basis van maatschappelijke
participatie. De K&J-psycholoog NIP is expert in het ondersteunen van kind en zijn
systeem in het omgaan met de uitdagingen die het (maatschappelijk) functioneren
vraagt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bedreigende of risicofactoren, maar
vooral ook naar positieve, beschermende factoren (veerkracht). Specifiek voor de
K&J-psycholoog NIP is het ontwikkelingspsychologisch, integraal en systeemgericht
denkkader, door de levensloop heen.
Het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP is in het kader van de Wet
BIG onvoldoende uitontwikkeld. Het deskundigheidsgebied moet helderheid geven
op welk terrein het basisberoep deskundig is. Dit houdt in dat er sprake moet zijn
van een welomlijnd vakgebied, waarbij de benodigde kennis, taken en/of
handelingen zijn gespecificeerd. De Wet BIG maakt een verband tussen ‘beroep’ en
‘opleiding’ en daarom zal het deskundigheidsgebied vastgelegd moeten zijn in zowel
de eindtermen van de opleiding als in een beroepsprofiel. De eindtermen van de
opleiding betreffen de deskundigheid waaraan de beroepsbeoefenaar ten minste
moet voldoen aan de start van zijn loopbaan. Zoals in paragraaf 1.4 is beschreven
zijn er drie verschillende opleidingsroutes die kunnen leiden tot registratie als K&Jpsycholoog NIP. Het door het NIP hierboven omschreven deskundigheidsgebied
komt onvoldoende overeen met de eindtermen van de opleiding tot
schoolpsycholoog 14, de eindtermen van de opleiding tot GZ-psycholoog 15 of met de
eindtermen van het volgen van een individueel opleidingstraject tot K&J-psycholoog
NIP 16. De eerste twee opleidingen zijn niet specifiek gericht om opgeleid te worden
tot K&J-psycholoog NIP. Er is dus geen sprake van de vereiste koppeling tussen het
beroep en de opleiding. Er is daarom geen sprake van een uitontwikkeld
deskundigheidsgebied.
Evenmin vindt het Zorginstituut het deskundigheidsgebied onderscheidend van
14 Brochure: Schoolpsycholoog – tweejarige postacademische opleiding (RINO)
15 Het algemene opleidingsplan voor de opleiding tot GZ-psycholoog). 5 november 2015
16 Registratieregeling Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP 2009, laatst herzien 28/10/2019
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andere professionele groepen die werkzaam zijn in de psychologische
gezondheidszorg. Zo is allereerst de overlap in werkzaamheden met de GZpsycholoog met differentiatie kinderen en jeugd erg groot. Het feit dat de GZpsycholoog met deze differentiatie zich ook kan laten registreren als K&J-psycholoog
NIP doet zelfs vermoeden dat deze psychologen grotendeels een overlappend
deskundigheidsgebied hebben. Uit de gesprekken met aanpalende organisaties blijkt
dat er wel enig onderscheid is tussen de GZ-psycholoog met differentiatie kinderen
en jeugd en de K&J-psycholoog NIP, maar dit zeer miniem is. Ze hebben immers
hetzelfde werkveld en dezelfde patiëntengroep. Zij vinden het onderscheid te klein
om de K&J-psycholoog NIP als een apart BIG-beroep te rechtvaardigen.
Verder geeft een aantal organisaties aan dat het deskundigheidsgebied zoals
omschreven ook veel gelijkenis vertoont met het deskundigheidsgebied van de
orthopedagoog generalist.
Tot slot refereert het Zorginstituut ook in het kader van de onderscheidenheid aan
de twee eerder genoemde rapporten van SIRM. Uit deze rapporten blijkt dat veel
professionele groepen in de psychologische zorg onvoldoende onderscheidend zijn
van elkaar. Patiënten en hun familie of verzorgers merken op dat de huidige
beroepenstructuur hen onvoldoende vertrouwen geeft dat zij de juiste zorg door de
juiste professional krijgen. Zorgverleners geven bijvoorbeeld aan dat verschillende
beroepsgroepen dezelfde aanvullende registraties halen. Zij presenteren zich aan
patiënten door deze aanvullende registratie(s) te benoemen en niet hun achtergrond
op basis van hun beroepsopleiding. Dit beeld van onvoldoende duidelijkheid en
onderscheidenheid is in de gesprekken tussen het Zorginstituut en aanpalende
organisaties bevestigd. Men vreest voor verdere versplintering van de
beroepenstructuur binnen de psychologische zorg.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat het deskundigheidsgebied van de K&Jpsycholoog NIP onvoldoende uitontwikkeld en onderscheidend is.
Is er een eenduidige brede Nederlandse opleiding, waarvan de kwaliteit afdoende en
onafhankelijk geborgd is?
Het Zorginstituut vindt dat er geen sprake is van een eenduidige opleiding, waarvan
de kwaliteit afdoende en onafhankelijk geborgd is voor opname in de Wet BIG.
Bij het bepalen of er een ‘eenduidige opleiding’ is waarvan de kwaliteit ‘afdoende en
onafhankelijk’ is geborgd, kijkt het Zorginstituut naar de opleidingseisen, de wijze
waarop de opleiding vorm krijgt en de mate waarin de kwaliteit van de opleiding
onafhankelijk en transparant geaccrediteerd wordt. Het Zorginstituut geeft geen
oordeel over de kwaliteit van de opleiding, maar buigt zich over de vraag of de
opleiding voldoet aan de criteria voor opname in de Wet BIG. Het moet gaan om een
Nederlandse opleiding.
Met ‘eenduidig’ wordt verstaan dat er landelijke eisen zijn en er geen inhoudelijke
verschillen zijn in eindtermen tussen opleidingen. Zoals al in paragraaf 1.4
beschreven zijn er drie manieren om als K&J-psycholoog NIP te worden
geregistreerd. Dit betekent dat er in feite drie verschillende opleidingen zijn die
kunnen leiden tot de professie of registratie als K&J-psycholoog NIP: de opleiding tot
GZ-psycholoog; de opleiding tot schoolpsycholoog; en een individueel
opleidingstraject. Deze opleidingen hebben niet dezelfde eindtermen. Een paar
vergelijkingen laten zien dat de opleidingen niet eenduidig zijn (noch dat er sprake
is van één opleiding):
De opleiding tot GZ-psycholoog volgt een vast curriculum. Bij het individuele
opleidingstraject tot K&J-psycholoog NIP is dit grotendeels afhankelijk van de
keuzes van de psycholoog in opleiding. De opleiding tot GZ-psycholoog richt zich op
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het bekwamen in generalistische curatieve zorgverlening in de GGZ. De
schoolpsycholoog wordt opgeleid voor het werken op het snijvlak van zorg en
onderwijs en is niet zonder meer werkzaam op het gebied van de
gezondheidskundige verzorging van de mens of de individuele gezondheidszorg.
Het NIP verwijst in zijn verzoek naar het rapport ‘Vergelijking opleidingen GGZ
beroepen’ uit 2013 17. Hoewel in dit rapport wordt geconcludeerd dat de individuele
opleiding tot K&J-psycholoog NIP qua duur en inhoud vergelijkbaar is met de
opleiding tot GZ psycholoog 18, kan uit dit rapport in het kader van de wet BIG niet
de conclusie getrokken worden dat er sprake is van een eenduidige opleiding.
Het Zorginstituut vindt dat er geen sprake is van een eenduidige opleiding. Daarom
wordt in dit rapport geen verdere uitspraken gedaan over de afdoende en
onafhankelijke borging van de kwaliteit.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat er geen sprake is van een ‘eenduidige
brede opleiding’ zoals bedoeld in de Wet BIG.
Is het beroep van voldoende omvang?
De beroepsgroep is van voldoende omvang om een wettelijke regulering te
rechtvaardigen.
Bij het bepalen van voldoende omvang kijkt het Zorginstituut of het aantal
beroepsbeoefenaren voldoende is om een afzonderlijke regeling te rechtvaardigen.
Naast het aantal beroepsbeoefenaren wordt bij deze vraag voornamelijk gekeken of
er sprake is van een redelijke spreiding van de door het desbetreffende beroep
verzorgde voorziening.
Bij het NIP zijn 1326 postmaster professionals geregistreerd als K&J-psycholoog
NIP. De K&J-psycholoog NIP is als het de jeugd-ggz betreft werkzaam in zowel
vrijgevestigde praktijken als GZ-instellingen. De K&J-psycholoog NIP is in een nog
veel breder werkveld actief, zoals bijvoorbeeld scholen, jeugdhulpinstellingen, en
ouder- en kind teams van de gemeenten. Zoals in paragraaf 3.1 uiteengezet is
hierbij niet altijd sprake van individuele gezondheidszorg. Desalniettemin zijn er
voldoende K&J-psycholoog NIP professionals en is sprake van een redelijke
spreiding door het land.
Samengevat: Het Zorginstituut ziet in de omvang van de beroepsgroep geen
belemmering voor regulering.
3.3

Noodzaak tot wettelijke regulering
Gelet op de overwegingen hieronder, vindt het Zorginstituut dat het verzoek niet
aan dit criterium voldoet.
Criterium 3: Noodzaak tot wettelijke regulering
Borging kwaliteit en substantiële risico`s
Vrij toegankelijk

✖
✖

✔

17 LSJ medisch projectbureau: Vergelijking opleidingen GGZ beroepen (26 september 2013). Tweede Kamer,

vergaderjaar 2014–2015, 29 282, nr. 209. Dit rapport heeft in het kader van de fiscale vrijstellingsregeling voor BTW
een aantal opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg vergeleken met de postacademische opleiding tot GZpsycholoog en in hoeverre deze opleidingen opleiden tot gezondheidskundige verzorging van de mens en individuele
gezondheidszorg.
18 Met de kanttekening dat een aantal cursussen ook toegankelijk is voor hbo-ers en dit de vraag oproept in

hoeverre sprake is van postacademisch onderwijs.
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Kan de kwaliteit van de beroepsuitoefening niet op een andere manier worden
geborgd, en zijn er substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid?
De werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP bevatten substantiële risico’s voor
de patiëntveiligheid, maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt op andere
wijze voldoende geborgd waardoor wettelijke regulering niet noodzakelijk is.
De Wet BIG is een kwaliteitswet ter bescherming van de patiënt tegen ondeskundig
en onzorgvuldig handelen door de beroepsbeoefenaar, maar laat de beroepsmatige
uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij. Wettelijke regulering
van een beroep is daarom alleen noodzakelijk als de kwaliteit van de
beroepsuitoefening niet op een andere manier (bijvoorbeeld door andere wetgeving,
kwaliteitssystemen van instellingen en/of privaatrechtelijke regelingen) voldoende
geborgd kan worden en er substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid zijn.
De K&J-psycholoog NIP werkt met patiënten die zich ten opzichte van hem in een
zeer afhankelijke en kwetsbare positie bevinden. Daarbij gaat het vaak ook om
minderjarigen en jongvolwassenen (18-23jr). Door het bestaan van deze kwetsbare
en afhankelijkheidsrelatie bevatten de werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP
potentieel substantiële risico’s voor de patiënt.
Deze risico’s zijn voldoende afgedekt door registratie van de K&J-psycholoog NIP in
het SKJ en het tuchtrecht in de jeugdzorg of door registratie (als GZ-psycholoog) in
het BIG-register en het wettelijk tuchtrecht.
De Jeugdwet uit 2015 verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tot
het verlenen van verantwoorde hulp. In de Jeugdwet is beroepsregistratie
geïntroduceerd als een middel om verantwoorde hulp te borgen. In paragraaf 1.3 is
beschreven dat in 2014 het SKJ hiertoe als registratieorgaan is opgericht 19. De
organisatie en opzet van het BIG-register heeft op veel punten als voorbeeld voor
het SKJ gediend. Het Kwaliteitsregister Jeugd biedt inmiddels een herkenbaar
kwaliteitskeurmerk en erkenning van een niveau van de vakbekwaamheid van
professionals in de jeugdhulp.
SKJ is een onafhankelijk registerorgaan. De kwaliteitsborging doet het SKJ
onafhankelijk van de beroepsverenigingen. Het SKJ bestaat uit 3 kamers (voor
jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen en psychologen). In totaal zijn 7
verschillende registraties bij het SKJ mogelijk 20. Psychologen kunnen geregistreerd
worden als ‘master psycholoog SKJ’ en als ‘kinder- en jeugdpsycholoog SKJ’ 21. De
inhoudelijke criteria waaraan een beroep getoetst wordt, zijn afkomstig van de
beroepsverenigingen. Herregistratie vindt vijfjaarlijks plaats. De criteria voor
herregistratie (eveneens afkomstig van de beroepsverenigingen) hebben te maken
met scholing, reflectie en werkervaring.
Ook voorziet het SKJ in privaatrechtelijk tuchtrecht voor de bij het SKJ
geregistreerde professionals. Beroepsbeoefenaren die (jong)volwassen (18-23jr)
(door-)behandelen vallen ook onder dit tuchtrecht. De doelstellingen van het
tuchtrecht zijn: de professional kan worden beoordeeld op zijn professionele
handelen (leerelement); de hele beroepsgroep kan van deze toetsing leren en
zichzelf verbeteren (kwaliteitsverbetering); en tuchtrecht kan norm overschrijdend
gedrag voorkomen (preventieve werking) en eventueel sanctioneren. Bij het SKJ is
er veel aandacht om in het tuchtrecht een zekere gelijkwaardigheid te creëren,
zodat klagers en beklaagden zich gehoord voelen ongeacht de uitkomst.

19 Voor beroepsbeoefenaren die niet BIG-geregistreerd zijn.
20 Jeugd- en gezinsprofessional SKJ; Jeugdzorgwerker SKJ; Master-psycholoog SKJ; Master-orthopedagoog SKJ;
Master-pedagoog SKJ; Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ; Postmaster-orthopedagoog SKJ.
21 Registratiereglement SKJ 27 november 2017.
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Toetsing van klachten vindt eerst plaats in een ‘voorportaal’ door het College van
Toezicht en daarna eventueel door het College van Beroep. Het College van Toezicht
of het College van Beroep kan bij een gegronde klacht een tuchtmaatregel opleggen
bijvoorbeeld (oplopend in zwaarte): een waarschuwing; een berisping; een
voorwaardelijke schorsing van de registratie met een proeftijd van ten hoogste 1
jaar; een schorsing van de inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd voor ten
hoogste een jaar; doorhaling van de inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd
en/of ontzegging van het recht opnieuw in het register te worden ingeschreven.
Op verzoek van het SKJ heeft onderzoeksbureau Nivel een evaluatierapport
uitgebracht over het functioneren van het SKJ-tuchtrecht over de afgelopen 5 jaar 22.
Het rapport geeft naast acht aanbevelingen aan dat het SKJ er in een korte periode
in is geslaagd om een tuchtprocedure klantvriendelijk en professioneel neer te
zetten en uit te voeren. Met deze evaluatie en andere middelen (bijvoorbeeld ISOcertificering) werkt het SKJ continue aan de eigen kwaliteitscontrole. Het
Zorginstituut vindt dat zowel de registratie door het SKJ en het opgerichte
privaatrechtelijke tuchtrecht een goed kwaliteitssysteem is dat voldoende borging
biedt om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te borgen.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat de risico’s rondom de werkzaamheden van
de K&J-psycholoog NIP voldoende zijn afgedekt, waardoor wettelijke regulering niet
noodzakelijk is.
Is het beroep vrij toegankelijk?
De K&J-psycholoog NIP is vrij toegankelijk voor de patiënt.
Bij deze vraag wordt overwogen of de patiënt zich zonder tussenkomst van een
andere zorgprofessional, kan wenden tot een beroepsbeoefenaar van het beroep in
kwestie. Daarbij wordt gekeken of er een zelfstandige relatie is, waarbij de
beroepsgroep zelf kan overgaan tot het starten van een behandeling.
In het algemeen is een K&J-psycholoog NIP vrij toegankelijk voor een patiënt of zijn
wettelijk vertegenwoordiger. Tussenkomst heeft hier geen betrekking op een
verwijzing voor vergoeding. Een ouder- kind team van de gemeente of de huisarts
verwijzen weliswaar, maar zij hebben hier de functie van poortwachter en zijn
verwijzer voor vergoeding. Na verwijzing kan de K&J-psycholoog NIP zelfstandig
overgaan tot het starten van een (behandel)relatie.
Samengevat: Het Zorginstituut vindt dat de K&J-psycholoog NIP vrij toegankelijk is
voor de patiënt.

22 Nivel rapport november 2020: Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg.
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4

Consultatie

Een conceptversie van dit advies is voorgelegd ter consultatie. De consultatiebrief,
en de geconsulteerde partijen, zijn terug te vinden in bijlage 3. De reacties op de
consultatie zijn weergegeven in bijlage 4.
In dit hoofdstuk is de consultatie verwerkt.
4.1

Consultatie conceptadvies
De volgende organisaties hebben gereageerd:
- Federatie P3NL (P3NL)
- Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
- Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
- Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
- Patiëntenorganisatie (MIND)
Zeven partijen hebben op het consultatie rapport gereageerd. Alleen het NIP heeft
aangegeven zich niet te kunnen vinden in de conclusies van het adviesrapport.
P3NL, de NVGzP en de NVP onderschrijven het door het NIP genoemde belang van
de inzet van de ontwikkelingspsychologische expertise van kinder- en
jeugdpsychologen en met een verwijzing naar het SiRM advies Beroepenstructuur
Psychologische Zorg, de noodzaak deze wettelijk te borgen. MIND benadrukt het
belang van één landelijk register met beroepsregistraties. De NVvP volgt de
redenering in het conceptadvies, maar vraagt zich af in hoeverre het concept
adviesrapport toekomstbestendig is in het licht van het SiRM advies. Het College
Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut van de FGzPt
constateert dat het advies voldoet aan de omschreven wettelijke kaders.
De partijen geven verder geen inhoudelijke reactie op de bevindingen in het concept
adviesrapport, die reden zijn tot aanpassing van het rapport.

4.2

Reactie Zorginstituut
De consultatiereacties van partijen geven geen aanleiding de conclusies van het
adviesrapport aan te passen. Naar aanleiding van de consultatiereactie van het NIP
is het concept rapport nogmaals goed doorgenomen en zijn een aantal
aanpassingen in de tekst gedaan. Hieronder wordt op een aantal opmerkingen uit de
consultatiereactie van het NIP ingegaan.
Basisberoep en onderscheidenheid
Het NIP mist een onderbouwing waarom het deskundigheidsgebied onvoldoende
overeenkomt met de eindtermen.
Het Zorginstituut is van mening dat er geen sprake is van eenduidige eindtermen
van de drie opleidingsroutes die tot registratie kunnen leiden, omdat er geen
rechtstreeks verband is te leggen tussen het deskundigheidsgebied van de K&Jpsycholoog NIP en bijvoorbeeld de eindtermen van de opleiding tot
schoolpsycholoog.
Het NIP mist een onderbouwing voor wat betreft de omvang van de overlap tussen
het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP en deskundigheidsgebieden
van andere professionele groepen.
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De beleidslijn geeft aan dat het deskundigheidsgebied voldoende uitontwikkeld en
onderscheidend moet zijn, maar koppelt hier geen kwantificatie aan. Het
Zorginstituut verwijst in dit kader naar de SiRM-rapporten en het feit dat K&Jpsycholoog NIP en GZ-psycholoog met differentiatie kinderen en jeugd hetzelfde
werkveld hebben en patiëntengroepen behandelen. Het Zorginstituut constateert dat
er niet gesproken kan worden van voldoende onderscheidenheid.
Tot slot is het NIP van mening dat de drie opleidingen die leiden tot de registratie
K&J-psycholoog NIP voldoen aan eenduidige eindtermen.
Het NIP geeft aan dat er sprake is van ‘gelijkwaardige eisen’ van de drie
opleidingsroutes die gevolgd kunnen worden om tot registratie van de K&Jpsycholoog NIP te komen. Dit is echter onvoldoende voor opname in de Wet BIG. Er
sprake moet zijn van een ‘eenduidige opleiding’. Dit houdt in dat er sprake moet zijn
van één opleiding die direct gekoppeld kan worden aan het basisberoep (de directe
koppeling). Dit is de opleiding die wettelijk aangewezen kan worden om de
beschermde titel te kunnen voeren. Het Zorginstituut constateert dat dit nu niet het
geval is.
Noodzaak tot wettelijke regulering
Het NIP geeft aan dat de werkzaamheden van K&J psychologen NIP zonder BIGregistratie die met cliënten vanaf 18 jaar werken buiten het jeugddomein niet onder
een vorm van tuchtrecht vallen. Het NIP geeft daarbij ook aan dat de aanname van
het Zorginstituut dat de K&J-psychologen NIP die niet (ook) BIG geregistreerd zijn
als GZ-psycholoog, allen geregistreerd zijn bij SKJ, niet juist is.
Het Zorginstituut heeft naar aanleiding van deze consultatiereactie het NIP
gevraagd om welke en hoeveel K&J-psychologen NIP het zou gaan. Het NIP licht toe
dat het hier gaat om K&J-psychologen NIP die werken met jongeren of
jong/volwassenen boven de 18 en geen zorg bieden die onder de Jeugdwet valt. Zij
kunnen zich volgens het NIP niet bij het SKJ laten registreren. De navraag bij het
NIP heeft niet geleid tot concrete cijfers.
De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van jeugdhulp
(verantwoorde zorg). Dat betekent dat alle K&J-psychologen NIP werkzaam in het
brede jeugddomein geregistreerd moeten zijn in het BIG-register of het
Kwaliteitsregister Jeugd. SKJ verzorgt deze wettelijk verplichte registratie van
jeugdprofessionals. In het kader van de Jeugdwet kan jeugdhulp in sommige
gevallen ook worden verleend aan jongvolwassenen tot 23 jaar. Bijvoorbeeld bij een
verlengde jeugdhulp. Deze hulpverleners staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Jeugd. Het onderscheid tussen jeugdhulp in het kader van de
Jeugdwet en hulp in het onderwijs (onderwijs domein) is soms moeilijk te maken.
Daarom staan alle K&J-psychologen NIP die werkzaam zijn in het onderwijs
ingeschreven bij het SKJ. Navraag bij het SKJ heeft dit bevestigd.
Voor zover het NIP het heeft over hulpverlening buiten het jeugddomein dan geldt
de geestelijke gezondheidzorg (GGZ) voor volwassenen. In uitvoeringsregels en
bekostiging van deze hulp wordt in beginsel uitgegaan van de BIG-registratie als
voorwaarde om zelfstandig te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.
Het NIP geeft aan dat er een aantal K&J-psychologen NIP niet geregistreerd zijn bij
het SKJ en ook niet als GZ-psycholoog in het BIG register. Het Zorginstituut
vermoedt dat deze K&J-psychologen geen jeugdhulp of GGZ-zorg verlenen, omdat
vergoeding van deze zorg plaatsvindt via gemeenten op grond van de Jeugdwet of
zorgverzekeraars op grond van de Zorgverzekeringswet. Dit argument van het NIP
rechtvaardigt geen wettelijke regulering voor de gehele beroepsgroep met als doel
de patiënt adequaat te beschermen.

Pagina 24 van 51

DEFINITIEF ADVIESRAPPORT | De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG? | 9 maart 2022

Het NIP dringt er op aan dat de stukken die vanuit het NIP in het kader van het
voorstel zijn overlegd niet zonder toestemming van het NIP openbaar worden
gemaakt bij het publiceren van het definitieve advies.
Wij vinden het vervelend dat er onduidelijkheid was over het openbaar maken van
de stukken tijdens de consultatie. Na een gesprek hierover met het NIP is
afgesproken dat de stukken in het kader van transparantie worden meegestuurd in
het definitieve adviesrapport.
Het NIP merkt op dat de oordelen van aanpalende organisaties niet doorslaggevend
mogen zijn.
In paragraaf 2.3 wordt de beschreven hoe het Zorginstituut informatie verkrijgt en
een verzoek beoordeelt. Aanpalende organisaties wordt niet gevraagd een positief of
negatief oordeel te geven op het verzoek.
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5

Advies

Het Zorginstituut adviseert de minister de K&J-psycholoog NIP niet op te nemen in
artikel 3 van de Wet BIG. Dit neemt niet weg dat de K&J-psycholoog NIP een
belangrijke bijdrage levert aan psychologische zorg aan jeugdigen en
jongvolwassenen in Nederland.
Het verzoek voldoet aan het eerste criterium. Het merendeel van de werkzaamheden
van de K&J-psycholoog NIP is gericht op individuele gezondheidszorg, hoewel de K&Jpsycholoog NIP ook werkzaamheden kan uitvoeren die niet te definiëren zijn als
individuele gezondheidszorg. Er wordt reguliere zorg verleend. Ook is er sprake van
regelmatig direct patiëntcontact.
Het verzoek voldoet niet aan het tweede criterium. Er is namelijk geen sprake van
een breed basisberoep zoals bedoeld in de Wet BIG. Noch is sprake van een
eenduidige opleiding. Wel is de beroepsgroep van voldoende omvang.
Het verzoek voldoet niet aan het derde criterium. De werkzaamheden van de K&Jpsycholoog NIP bevatten weliswaar substantiële risico’s voor de patiëntveiligheid,
maar de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt op andere wijze voldoende
geborgd waardoor wettelijke regulering niet noodzakelijk is. Wel is de K&J-psycholoog
NIP vrij toegankelijk voor patiënten.
Het NIP heeft in haar verzoek nog andere argumenten voor opname in de
Wet BIG genoemd. Zo vindt het NIP opname in de Wet BIG noodzakelijk om de K&Jpsycholoog NIP toe te voegen als gedragsdeskundige die in het kader van de Wzd
als Wzd-functionaris kan optreden naast de beroepen GZ-psycholoog en de OG.
Verder vindt het NIP opname in de Wet BIG noodzakelijk om 18+ (volwassenen)
(verder) te kunnen behandelen en zelfstandig te kunnen declareren bij de
zorgverzekeraar. Het NIP is van mening dat opname van de K&J-psycholoog NIP in
de Wet BIG kan helpen bij het inkorten van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Tot slot
vindt het NIP opname in de Wet BIG noodzakelijk om als regiebehandelaar te
kunnen fungeren 23. Het NIP draagt deze argumenten voor opname in de Wet BIG
aan om in de psychologische zorg een gelijk speelveld te creëren met andere
professionals. In de gesprekken met aanpalende organisaties zijn deze argumenten
vaak ook ter sprake gekomen, waarbij er naast veel neutraliteit ook bijval voor, als
verwerping van deze argumenten was. Het Zorginstituut heeft bovengenoemde
argumenten van het NIP en de gesprekken erover ter kennisgeving aangenomen,
maar niet meegenomen in dit adviesrapport, omdat het geen redenen voor opname
in de Wet BIG zijn.

23 Kwaliteitsstatuut GGZ.
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Bijlage 1: Verzoek

In de tabel hieronder staat een lijst van alle documenten die in het kader van dit
verzoek zijn overgelegd aan het Zorginstituut. Het eerste verzoek uit 2015 en het
bron/werkdocument bij de aanvraag uit 2019 zijn (onder de tabel) integraal
opgenomen. De overige documenten zijn openbaar (er is een vindplaats
opgenomen) of kunnen bij het Zorginstituut worden opgevraagd.
Datum
2012

23-092013

Van
NIP

Aan

LSJ

25-062015

NIP

2016

NIP

VWS

Soort
Folder: Beroepsprofiel
Kinder- en
Jeugdpsycholoog NIP

Vindplaats
Openbaar op website NIP.

Rapport: Vergelijking
opleidingen GGZ
beroepen

Openbaar: TK 29 282. Nr.
209

Brief: verzoek tot
opname Kinder- en
Jeugdpsycholoog in art.
3 wet BIG

https://www.psynip.nl/wpcontent/uploads/2016/07/NIPberoepsprofiel_KinderenJeugd.pdf

https://www.officielebekendmaki
ngen.nl/

Hieronder integraal
opgenomen.

Folder: Het beroep
Kinder- en
Jeugdpsycholoog.
Noodzaak van opname
in het BIG-register

Openbaar op website NIP.
https://www.psynip.nl/wpcontent/uploads/2016/07/Ad6.1.-Pleidooi-KJ-in-BIG_LoRes.pdf

102016

NIP

Word doc: Korte
analyse Quickscan
Kinder- en
Jeugdpsycholoog in BIG

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

102016

NIP

Word doc: Nadere
onderbouwing NIP
aanvraag Kinder- en
Jeugdpsycholoog in BIG

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

10-112016

VWS

Brief: reactie op
aanvraag 25 juni 2015

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

24-112016

Concept AMvB van
CSGP - NIP

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

28-112016

3 AMvB's naast elkaar.
Concept van CSGP

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Brief: Beantwoording
van vragen VWS van

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

02-122016

NIP

NIP

VWS
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10-11-2016
29-092017

RINO

112017

NIP

23-112017

NIP

21-122017

16-022018

NIP

Bevestiging (e-mail)
van 29 september 2017
van RINO groep over
ontwikkeling
postmaster K&J
Word doc:
Beantwoording vragen
VWS rond aanvraag
K&J in BIG

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

VWS

Brief: Tweede
wetsvoorstel wet BIG.

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

VWS

NIP

Brief: Tweede
wetsvoorstel wet BIG.
Reactie op drie
schrijvens van NIP

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

NIP

VWS

Brief:
Internetconsultatie
Wetsvoorstel BIG-II
over het voornemen tot
het opnemen van het
beroep orthopedagooggeneralist in artikel 3
van de Wet BIG

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Word doc: Vragen van
VWS met antwoorden
NIP

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Nota: nalv het verslag
Wzd. Blz 3-4.

Openbaar: TK 35 087, nr. 7

21-012019

10-052019

VWS

TK

15-072019

NIP

VWS

Word doc:
bron/werkdocument bij
aanvraag

01-102019

Diverse

SiRM

14-112019

NIP

VWS

19-122019

VWS

NIP

Brief:
Opdrachtformulering
project: ‘Verduidelijking
psychologische en
pedagogische
beroepenstructuur’
Brief: Over voortgang
wetstraject opname
Kinder- en
Jeugdpsycholoog in de
wet BIG
Brief: Voortgang
wetstraject opname
K&J in wet BIG –

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

https://www.officielebekendm
akingen.nl/
Hieronder integraal
opgenomen.

Openbaar op website NIP.
https://www.psynip.nl/actuee
l/nieuws/2019/beroepenstruct
uur/
Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Op te vragen bij het
Zorginstituut.
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25-112016

VNOP

VWS

9-112018

NIP

VWS

4- 122018

NIP

VWS

23-42019

NIP

VWS

overdracht dossier –
advisering door
Zorginstituut
Pleidooi hoogleraren
ontwikkelingspsychologi
e aan minister over K&J
in BIG
Brief over voortgang
Zorg voor de Jeugd en
aandacht voor positie
K&J in BIG
Brief over voorstel
wetswijziging Zorg en
Dwang en wet BIG
Brief over de invoering
van de wet Zorg en
Dwang

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Op te vragen bij het
Zorginstituut.

Op te vragen bij het
Zorginstituut.
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Bijlage 2: Lijst met bevraagde organisaties

Gesprekken met organisaties:
Federatie P3NL (P3NL)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Landelijk P-leiders overleg (LPO)
Landelijke huisartsen vereniging (LHV)
Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
Patiëntenorganisatie (MIND)
Radboud Centrum sociale wetenschappen
RINO Amsterdam
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
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Bijlage 3: Consultatie e-mail

Aan:
Federatie P3NL (P3NL)
Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Landelijk P-leiders overleg (LPO)
Landelijke huisartsen vereniging (LHV)
Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP)
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Patiëntenorganisatie (MIND)
Radboud Centrum sociale wetenschappen
RINO Amsterdam
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Vereniging LOGO (vLOGO)
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
Datum: 27 augustus 2021
Betreft: Consultatie concept adviesrapport kinder- en jeugdpsycholoog NIP (K&Jpsycholoog NIP)

Geacht bestuur, college,
Bij deze e-mail treft u het concept advies ‘De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in
artikel 3 van de Wet BIG?’ aan. Wij leggen dit concept adviesrapport graag ter
consultatie aan u voor. Hieronder volgt een korte toelichting.
Achtergrond
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft bij de minister voor Medische
Zorg en Sport een verzoek ingediend om het beroep kinder- en jeugdpsycholoog NIP
(K&J-psycholoog NIP) op te nemen in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
De minister heeft het Zorginstituut gevraagd het verzoek van het NIP te beoordelen
aan de criteria voor opname van beroepen in de Wet BIG, en hierover een advies uit
te brengen.
De wijze waarop het Zorginstituut bij deze advisering te werk gaat en de criteria
waaraan wij beoordelen vindt u in hoofdstuk 2 in het adviesrapport. Meer informatie
over de Wet BIG en advisering door het Zorginstituut kunt u ook vinden op onze
website: https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/wet-big-advisering
Onze concept adviesrapporten komen op een moment dat er veel aandacht is voor
de Wet BIG. De minister heeft aangekondigd een lange termijn visie op de Wet BIG
te ontwikkelen. Vooralsnog beoordeelt het Zorginstituut alle verzoeken aan de
huidige beleidslijn uit 2014, totdat duidelijk is hoe de wet zich gaat ontwikkelen.
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Voorlopige conclusies en advies
Het verzoek voldoet niet aan alle criteria voor opname in artikel 3 van de Wet BIG.
De onderbouwing hiervan vindt u in hoofdstuk 3 van het adviesrapport. Het
Zorginstituut is voornemens de minister te adviseren de K&J-psycholoog NIP niet op
te nemen in artikel 3 van de Wet BIG. Dit neemt niet weg dat de K&J-psycholoog
een belangrijke bijdrage aan psychologische zorg levert aan jeugdigen en
jongvolwassenen in Nederland.
Consultatievraag
Het Zorginstituut vindt het belangrijk het conceptadvies bij partijen te consulteren.
Wij vragen u kennis te nemen van het voorgenomen adviesrapport en stellen u in de
gelegenheid om onderbouwd uw zienswijze daarop te geven.
Wij willen u verzoeken het concept adviesrapport niet openbaar te maken.
Reactietermijn
In verband met de zomerperiode en COVID-19 verlengen wij onze gebruikelijke
reactietermijn van vier naar zes weken. Indien u wilt reageren ontvangen wij uw
schriftelijke reactie graag uiterlijk 8 oktober 2021. Het is van belang dat de reactie
die wij ontvangen door u als bestuur wordt onderschreven.
Wij verzoeken u om uw reactie in een Word-document of een bewerkbare pdf
(zogeheten pdf/A) toe te zenden. Dit in verband met de publicatie van uw reactie
op onze website als onderdeel van het definitieve adviesrapport.
U kunt uw reactie sturen naar big@zinl.nl. Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Heeft u vragen over de consultatie dan kunt u die ook via het genoemde e-mail
adres big@zinl.nl aan ons sturen.
Vervolg procedure
Uw reactie betrekken wij in het definitieve advies. Na definitieve vaststelling van het
adviesrapport door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut zal het definitieve
advies worden uitgebracht aan de minister. De minister stuurt het adviesrapport
door naar de Tweede Kamer, maar vermoedelijk zal een beleidsreactie pas volgen
na de installatie van een nieuw kabinet.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Bas van der Velde
Afdelingshoofd Zorg a.i.
Zorginstituut Nederland
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Bijlage 4: Consultatie – Reacties op conceptadvies
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Zorginstituut Nederland
Sector Zorg
per e-mail: big@zinl.nl

Utrecht, 8 oktober 2021
Betreft: reactie consultatie concept adviesrapport K&J-psycholoog NIP
Geachte heer V.d.V.,
P3NL heeft het conceptadvies ontvangen dat het Zorginstituut Nederland heeft opgesteld over de
opname van het beroep K&J-psycholoog in de wet BIG. Wij zijn hierover in de ontwikkelfase al door
Zorginstituut Nederland geconsulteerd. P3NL zal in deze fase niet meer inhoudelijk reageren op het
conceptadvies. Wel hebben wij kennisgenomen van de uitgebreide reactie die het NIP heeft
opgesteld. Wij onderschrijven het daarin genoemde belang van de inzet van de
ontwikkelingspsychologische expertise van kinder- en jeugdpsychologen, en de noodzaak deze
wettelijk te borgen.
Mede op initiatief van P3NL is door beroepsverenigingen het Advies Beroepenstructuur
Psychologische Zorg opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van de samenvoeging van de beroepen K&Jpsycholoog en GZ-psycholoog in een nieuw BIG-basisberoep, de gezondheidszorgpsycholoog
generalist. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de expertise van kinder- en
jeugdpsychologen wordt verankerd in de wet BIG. Dat is van belang voor de beroepsgroep zelf, maar
vooral voor cliënten.
Met vriendelijke groet,

| www.p3nl.nl | info@p3nl.nl | Lunettenbaan 57, 3524 GA Utrecht | Postbus 14081, 3508 SC Utrecht |

COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG EN PSYCHOTHERAPEUT

Dhr. B. v.d. V.
Afdelingshoofd Zorg a.i.
Zorginstituut Nederland

Per mail: BIG@zinl.nl

Utrecht, 27 september 2021
Betreft: uw consultatieverzoek van 27 augustus 2021

Geachte heer V.d V.,
Op 27 augustus jl. ontving het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut
(CSGP) uw brief inzake de consultatieversie van het adviesrapport ‘De kinder- en ieugdpsycholoog in
artikel 3 van de Wet BIG’.
Het CSGP dankt u in de eerste plaats voor de m ogelijkheid om advies uit te brengen. Het CSGP
besprak het adviesrapport in de vergadering van 14 september jl. en constateert dat het advies
voldoet aan de om schreven wettelijke kaders. Het CSGP heeft dan ook geen verdere opmerkingen of
suggesties.
Met vriendelijke groet,
Het College Specialism en Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut,
Nam ens deze,

Voorzitter

Postadres
postbus 2713
3500 GS Utrecht

bezoekadres
Arthur van Schendelstraat 650
3511 MJ Utrecht

tel. 085 03035300
www.fgzpt.nl
info@fgzpt.nl

Geachte heer V.d.V.,
Dank voor uw mail van 27 augustus 2021. De inspectie is één van de partijen die Zorginstituut Nederland in het
kader van dit adviesrapport heeft geïnterviewd. De inspectie heeft kennisgenomen van het concept-adviesrapport
en zal geen verdere zienswijze indienen.
Met vriendelijke groet,
Senior inspecteur

…..........................................................
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 | 3521 AZ | Utrecht
Postbus 2518 | 6401 DA | Heerlen
.......................................................
@igj.nl
https://www.igj.nl
Twitter @IGJnl | LinkedIn IGJ
..........................................
Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.
..........................................
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Disclaimer

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg
Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Per mail te verzenden aan big@zinl.nl
Utrecht,
Referentie:
Betreft:

6 oktober 2021
2021-053
Reactie NIP op concept-adviesrapport ‘De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in
artikel 3 van de Wet BIG?’ van het Zorginstituut Nederland.

Geachte B.v.d.V.,
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft de consultatieversie van het adviesrapport
‘De kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG?’ (d.d. 27/8/2021) ontvangen van
het Zorginstituut Nederland (ZiN), en maakt graag van de gelegenheid gebruik hierop te reageren.
Het NIP is vanzelfsprekend teleurgesteld over het voorgenomen advies van ZiN aan de minister
om de K&J-psycholoog NIP niet op te nemen in de Wet BIG. Het NIP heeft in 2015 een aanvraag
ingediend voor deze opname, er is zeer veel tijd en energie gestoken in het nader onderbouwen
van deze aanvraag, en er zijn er vanuit VWS in het proces toezeggingen gedaan (tot aan groen
licht voor het uitwerken van een wetsvoorstel in 2019) die niet zijn nagekomen.
Bovendien ondervindt onze achterban van Kinder- en Jeugdpsychologen, waarvan het ZiN terecht
concludeert dat ze een waardevolle bijdrage aan de zorg leveren, ernstige knelpunten in de
uitoefening van hun beroep door het ontbreken van de BIG-registratie, en wordt de
toegankelijkheid van hun ontwikkelingspsychologische expertise voor cliënten daarmee
belemmerd.
Wij zijn ons ervan bewust dat het ZiN op basis van vastgestelde criteria uit de beleidslijn 2014 een
opdracht van VWS heeft uitgevoerd, en dat bovenstaande argumenten daarbij geen rol spelen. Wij
zullen onze inhoudelijke opmerkingen dan ook beperken tot het door u uitgevoerde onderzoek en
de daaruit voortgekomen conclusies.
Het is voor het NIP van groot belang deze opmerkingen mee te geven. Niet alleen omdat ze raken
aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening van kinder- en jeugdpsychologen, maar ook omdat ze
relevant zijn voor de toekomstige kwaliteitsborging van het beroep op basis van het Advies
Beroepenstructuur in de zorg. Daarin wordt voorzien in een samenvoeging van de beroepen K&J
en GZ in een nieuw BIG-basisberoep, de gezondheidszorgpsycholoog generalist.
Het (voorgenomen) negatieve advies van het ZiN over de opname van K&J als apart beroep in de
wet BIG, maakt de urgentie voor een zorgvuldige uitwerking van het advies Beroepenstructuur
alleen maar groter.
Hieronder volgen de opmerkingen bij een aantal relevante onderdelen van criteria 2 en 3.
Bezwaar tegen beoordeling criterium 2.1: Breed basisberoep
Het ZiN beoordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan criterium 2.1: Is het een breed basisberoep?
Het ZiN voert hiervoor de volgende argumentatie aan. De werkzaamheden zoals de K&Jpsycholoog NIP deze uitvoert kunnen ook worden uitgevoerd door een GZ-psycholoog met de

differentiatie kinderen en jeugd. Daarom is eerder sprake van een functie dan van een breed
basisberoep.
Het NIP kan zich niet vinden in deze beoordeling. De beoordeling of sprake is van een breed
basisberoep dient te geschieden aan de hand van de criteria die de Minister van VWS heeft
toegelicht in haar brief aan de Tweede Kamer van 9 december 2014 1. Hierin stelt de minister:
“Verschillen tussen een functie en een beroep zijn dat eisen aan een functie binnen een instelling
worden vastgesteld en dat een functie door mensen met verschillende professionele
achtergronden ingevuld kan worden. (…) Dit in tegenstelling tot een beroep, waarbij er een
duidelijke koppeling is tussen een landelijke bepaalde beroepsopleiding en het beroep.”
Volgens het NIP is er sprake van een basisberoep omdat de opleidingen die leiden tot de
registratie van K&J-psycholoog NIP alle voldoen aan de eenduidige eindtermen. Het is dus niet zo
dat er sprake is van een functie waarbij mensen verschillende professionele achtergronden kunnen
hebben. Wel zijn er drie verschillende trajecten die gevolgd kunnen worden om tot registratie te
komen. Echter, deze voldoen alle aan de eenduidige eindtermen, waardoor sprake is van één
beroep. Het ZiN gaat in haar advies niet expliciet in op de breedte van het basisberoep K&Jpsycholoog NIP, maar daarover wil het NIP nog wel aangeven dat het profiel van de K&Jpsycholoog een ontwikkelingspsychologisch, integraal en systeemgericht denkkader betreft dat de
gehele levenspanne omvat. Er zou dus geen twijfel moeten zijn over voldoende breedte van het
beroep.
Daarnaast voert het ZiN aan dat werkzaamheden zoals de K&J-psycholoog NIP die uitvoert ook
kunnen worden uitgevoerd door een GZ-psycholoog met de differentiatie kinderen en jeugd.
Volgens de brief van de minister kan een reden zijn om niet te reguleren “[g]rote overlap in
deskundigheidsgebied en werkveld van een beroepsgroep”. Het NIP mist een onderbouwing van
ZiN voor wat betreft de omvang van deze overlap en het NIP betoogt dat er geen sprake is van een
grote overlap, zoals volgt uit de brief van de minister. Overigens is er tussen andere basisberoepen
ook sprake van een zekere mate van overlap, bijvoorbeeld tussen de GZ-psycholoog en de
orthopedagoog-generalist.
Het ZiN voert verder aan dat er “bij een groot aantal organisaties twijfel [bestaat] de K&Jpsycholoog NIP te kunnen kwalificeren als een basisberoep”. Volgens het NIP zouden de oordelen
van dergelijke organisaties niet doorslaggevend mogen zijn, maar gaat het om de beoordeling van
de aanvraag langs de gestelde criteria in de brief van de Minister, om zo ook objectiviteit te kunnen
waarborgen. Dat er gelijktijdig gewerkt wordt aan een nieuwe beroepenstructuur is eveneens geen
beoordelingscriterium, hoewel dit wel door ZiN wordt benoemd in haar advies. Oorzaak van deze
gelijktijdige trajecten is dat de aanvraag van het NIP bij VWS reeds stamt uit 2015 en het NIP,
vanwege het gebrek aan uitzicht op een besluit van VWS, parallel ook andere opties verkent om de
kwaliteit van de psychologische hulpverlening in Nederland te waarborgen. Dat deze proactieve en
constructieve houding nu wordt gebruikt als argumentatie om het verzoek van het NIP af te wijzen,
acht het NIP zeer teleurstellend.
Ten slotte voert het ZiN aan dat in het tweede rapport van SiRM er één nieuw BIG basisberoep
wordt geadviseerd: de GZ-psycholoog generalist. “Kinder- en jeugdpsychologen (waaronder de
K&J-psycholoog NIP) zouden daarin een verbijzondering kunnen zijn van het toekomstige
basisberoep GZ-psycholoog generalist (de huidige BIG-geregistreerde GZ-psycholoog). Het
Zorginstituut concludeert hieruit dat er mogelijk sprake is van een potentieel ‘specialisme’ van een
Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2 december 2014). Tweede Kamer,
vergaderjaar 2014/15, 29 282, nr. 211.
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toekomstig beroep dat gereguleerd wordt door de Wet BIG.” Dat er ‘mogelijk’ sprake is van iets
‘potentieels’, betreft zoveel onzekerheden dat het ZiN hierover geen conclusie had mogen trekken
in de ogen van het NIP. Bovendien weerspreekt het NIP ten stelligste dat de K&J-psycholoog NIP
een verbijzondering zou zijn van de huidige GZ-psycholoog. In het advies Beroepenstructuur in de
zorg van NIP, NVP en NVGzP wordt uitgegaan van het samenvoegen van de beroepen GZpsycholoog en K&J-psycholoog NIP van twee verschillende, maar gelijkwaardige (qua niveau)
beroepen in één nieuw basisberoep.
Het NIP verzoekt het ZiN dan ook haar beoordeling op dit criterium aan te passen en indien zij
hiertoe niet overgaat, de tekst van het advies zodanig aan te passen dat de suggestie niet meer
wordt gewekt dat de K&J-psycholoog NIP geen beroep maar een functie zou zijn.
Bezwaar tegen beoordeling criterium 2.2: Uitontwikkeld en onderscheidend
deskundigheidsgebied
Het ZiN beoordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan criterium 2.2: Is het deskundigheidsgebied
voldoende uitontwikkeld en onderscheidend? Het ZiN voert hiervoor de volgende argumentatie
aan. Het omschreven deskundigheidsgebied komt onvoldoende overeen met de eindtermen van
de opleiding tot schoolpsycholoog, de opleiding tot GZ-psycholoog of het volgen van een
individueel opleidingstraject tot K&J-psycholoog NIP.
Een onderbouwing waarom het deskundigheidsgebied onvoldoende overeenkomt met de
eindtermen ontbreekt echter en het NIP weerspreekt deze bewering dan ook. Verder doet het ZiN
geen expliciete beoordeling over de mate waarin van het beroep van K&J-psycholoog NIP is
uitontwikkeld, maar zij suggereert in haar beoordeling wel dat hier niet aan wordt voldaan. Het NIP
weerspreekt deze suggestie. Het register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP bestaat al sinds 1997
en het beroep is gebaseerd op eenduidige eindtermen (opleidingseisen) en
deskundigheidsomschrijving.
Het ZiN vindt het deskundigheidsgebied niet onderscheidend van de andere professionele groepen
die werkzaam zijn in de psychologische gezondheidszorg. Zo is er overlap met de GZ-psycholoog
met differentiatie kinderen en jeugd. Ook hier ontbreekt de onderbouwing en het NIP verwijst graag
naar haar reactie op criterium 2.1 hierboven, namelijk dat geen sprake is van een grote overlap.
Bovendien gaat het alleen om de GZ-psychologen met deze differentiatie, hetgeen slechts een
deel is van deze groep.
Het ZiN geeft aan dat volgens de gesprekken met aanpalende organisaties het onderscheid geen
apart BIG-beroep rechtvaardigt. Het NIP constateert dat blijkbaar een mening van aanpalende
organisaties mede bepaalt of een apart BIG-beroep gerechtvaardigd is. Hoe deze mening
gewogen is, licht het ZiN niet nader toe, waardoor het proces van de toetsing aan transparantie en
objectiviteit heeft ingeboet.
Ook vermeldt het ZiN dat een aantal aanpalende organisaties aangaf dat het
deskundigheidsgebied zoals omschreven ook veel gelijkenis vertoont met het
deskundigheidsgebied van de orthopedagoog-generalist. De opname van de orthopedagooggeneralist in artikel 3 van de wet BIG is echter via een andere route tot stand gekomen en heeft
niet dit traject doorlopen met advies van ZiN.
Ten slotte betrekt het ZiN bij haar beoordeling de gesprekken met patiënten en hun familie over de
huidige beroepenstructuur, waaruit blijkt dat deze hen onvoldoende vertrouwen geeft dat zij de

juiste zorg door de juiste professional krijgen. Daarnaast constateert het ZiN dat er geen sprake is
van een breed draagvlak bij aanpalende organisaties om de K&J-psycholoog NIP in de wet BIG te
reguleren. Het NIP kan in de brief van de minister aan de Kamer over de regulering van beroepen
in de wet BIG niet terugvinden dat er maatschappelijk draagvlak moet zijn voor opname in artikel 3
van genoemde wet.
Het NIP verzoekt het ZiN dan ook haar beoordeling op dit criterium aan te passen.
Bezwaar tegen beoordeling criterium 2.3: Kwaliteit opleiding afdoende en onafhankelijk
geborgd
Het ZiN beoordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan criterium 2.3: Is er een eenduidige brede
Nederlandse opleiding, waarvan de kwaliteit afdoende en onafhankelijk geborgd is? Hierbij kijkt het
ZiN naar de opleidingseisen, de wijze waarop de opleiding vorm krijgt en de mate waarin de
kwaliteit van de opleiding onafhankelijk en transparant geaccrediteerd wordt. Het ZiN voert voor
haar beoordeling de volgende argumentatie aan. Er zijn drie verschillende opleidingen die kunnen
leiden tot registratie als K&J-psycholoog NIP. Die opleidingen hebben volgens het ZiN niet
dezelfde eindtermen en zijn daarom niet eenduidig.
Het NIP verzet zich tegen de gevolgtrekking dat het feit dat er drie verschillende wijzen zijn om tot
een K&J-psycholoog NIP registratie te komen, leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van een
eenduidige opleiding. Het feit dat verschillende manieren zijn waarop kan worden aangetoond dat
men aan de eindtermen van de K&J-psycholoog voldoet (via het volgen van een aan die
eindtermen getoetste opleiding, via het volgen van een aan die eindtermen getoetst individueel
opleidingstraject of door het aantonen van een gelijkwaardig vakbekwaamheidsniveau via een
gelijkwaardige registratie – overigens aangevuld met de eis van werkervaring in de K&Jpsychologie) rechtvaardigt niet de conclusie dat er drie opleidingen zijn met verschillende
eindtermen. De eindtermen van de K&J-psycholoog zijn namelijk wel degelijk eenduidig en er zijn
verschillende manieren waarop men kan aantonen aan die eindtermen te voldoen. De conclusie
dat het deskundigheidsgebied van de K&J-psycholoog NIP niet overeenkomt met de eindtermen
van de schoolpsycholoog en het individuele traject is een vreemde omkering van de beoordeling
van dit criterium. De postmasteropleiding Schoolpsycholoog is door het NIP erkend op basis van
een toetsing aan de eindtermen van de K&J-psycholoog, en het individuele traject tot K&Jpsycholoog is gebaseerd op die eindtermen.
Ter onderbouwing van haar conclusie geeft het ZiN voorts aan dat de drie opleidingen
verschillende trajecten volgen, in meer of mindere mate zijn vastgelegd en zich ook kunnen richten
op andere werkvelden dan de individuele gezondheidszorg. Die constatering klopt, maar daarin
verschillen de opleidingen niet van die van andere basisberoepen, zoals een arts. Die kan ook
verschillende trajecten volgen. Toetssteen dient te zijn de minimale eindtermen waar aan moet
worden voldaan, niet of alle gevolgde vakken dezelfde zijn. Zo bevat ook de GZ-opleiding
verschillende keuzedelen, maar is dat geen reden om het niet te zien als een eenduidige opleiding.
Niet alleen betwist het NIP de conclusie dat er geen sprake is van een eenduidige opleiding. Ook
kan het zich niet vinden in de keuze om in het rapport op basis van die conclusie geen verdere
uitspraken te doen over afdoende en onafhankelijke borging van de kwaliteit. Terwijl deze
suggestie wel gewekt wordt door de weergave in de tabel van criterium 2 op pagina 16 van het
adviesrapport. Dit doet geen recht aan de gedegen kwaliteitsborging van het beroep K&Jpsycholoog NIP die al sinds 1997 solide is belegd bij het NIP, via onafhankelijke toetsing aan
eenduidige eindtermen. Nu in de genoemde tabel is aangegeven dat de kwaliteit van de opleiding

niet afdoende is en de onafhankelijkheid niet geborgd is (door middel van een rood kruis), is dit
zeer schadelijk voor het NIP en de beroepsgroep.
Het NIP verzoekt het ZiN dan ook haar beoordeling op dit criterium aan te passen en indien zij
hiertoe niet overgaat, de tabel zo aan te passen dat duidelijk wordt dat het criterium ‘kwaliteit van
de opleiding afdoende en onafhankelijkheid geborgd’ niet getoetst is.
Bezwaar tegen beoordeling criterium 3.1: Borging kwaliteit en substantiële risico’s
Het ZiN beoordeelt dat de aanvraag niet voldoet aan criterium 3.1: Kan de kwaliteit van de
beroepsuitoefening niet op een andere manier worden geborgd, en zijn er substantiële risico’s voor
de patiëntveiligheid? Het ZiN voert hiervoor als onderbouwing aan dat de risico’s voor de patiënt
voldoende zijn afgedekt door registratie van de K&J-psycholoog NIP in het SKJ en het tuchtrecht in
de jeugdzorg of door registratie (als GZ-psycholoog) in het BIG-register en het wettelijk tuchtrecht.
Het NIP weerspreekt conclusie dat de risico’s van de werkzaamheden van de K&J-psycholoog
voor de client voldoende zijn afgedekt door registratie bij SKJ of als GZ-psycholoog in de wet BIG.
Registratie en tuchtrecht van SKJ is alleen van toepassing op werkzaamheden die vallen onder de
Jeugdwet. Hierbij gaat het dus om jeugdhulp aan cliënten tot 18 jaar. SKJ tuchtrecht ziet niet toe
op handelen buiten het jeugddomein. Dit gaat op voor alle hulp die verleend wordt door K&Jpsychologen NIP aan cliënten boven de 18 jaar.
Het verzoek van het NIP om de K&J-psycholoog onder te brengen in de wet BIG is juist gebaseerd
op het feit dat niet alle K&J-psychologen (kunnen) beschikken over een GZ-registratie. Deze weg is
na de GZ-overgangsregeling in 1998 afgesloten. De aanname van het ZiN dat de K&Jpsychologen NIP die niet (ook) BIG geregistreerd zijn als GZ-psycholoog, allen geregistreerd zijn
bij SKJ, is niet juist.
Bovenstaande betekent dat de werkzaamheden van K&J-psychologen zonder BIG-registratie die
met cliënten vanaf 18 jaar werken niet onder wettelijk verankerd tuchtrecht vallen. Dat is, zeker in
een kwetsbare leeftijdsfase van jong-volwassenheid, onwenselijk, en een van de argumenten
onder de noodzaak het beroep K&J-psycholoog op te nemen in de wet BIG. Het ZiN bevestigt zelf
deze onderbouwing ook wanneer zij schrijft: “Door het bestaan van deze kwetsbare en
afhankelijkheidsrelatie bevatten de werkzaamheden van de K&J-psycholoog NIP potentieel
substantiële risico’s voor de patiënt.”
Het NIP verzoekt het ZiN dan ook haar beoordeling op dit criterium aan te passen.
Afsluitende opmerking
Tot slot een opmerking over de transparantie van het proces en de gebruikte stukken. Het valt het
NIP op dat een groot aantal stukken die door het NIP zijn overlegd aan VWS bij deze consultatie
openbaar zijn gemaakt voor de geconsulteerde partijen. Dat terwijl het NIP hier geen toestemming
voor heeft gegeven of zelfs maar over is geïnformeerd. Bovendien zijn er geen stukken openbaar
gemaakt over de inhoud van de gesprekken met andere aanpalende organisaties, die volgens het
adviesrapport wel betrokken zijn bij de overwegingen.
Het NIP dringt er dan ook met klem op aan de stukken die vanuit het NIP zijn overlegd niet zonder
toestemming van het NIP openbaar te maken bij het publiceren van het definitieve advies.

Mocht het NIP nog een nadere bijdrage kunnen leveren bij de totstandkoming van het definitieve
advies, dan zijn wij daar uiteraard toe bereid.
Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van het NIP,
Hans de Veen
Voorzitter Algemeen Bestuur
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woensdag 6 oktober 2021 15:20
BIG
RE: Herinnering: Consultatie concept adviesrapport kinder- en jeugdpsycholoog
NIP (K&J-psycholoog NIP)

Beste Nele Kootstra,
De NVGzP blijft bij zijn eerder ingebrachte standpunt. Wij reageren daarnaast in P3NL-verband, waarbij wij akkoord
kunnen gaan met het besluit van het Zorginstituut, maar wel aangeven dat in de nieuwe psychologische
beroepenstructuur de gz-psycholoog en K&J-psycholoog NIP samen een nieuw BIG-beroep zullen vormen: de gz
psycholoog-generalist. In die zin is dit in lijn met ons eerdere inbreng, dat de K&J-psycholoog NIP nu al teveel
overlap heeft met de gz-psycholoog.
Hartelijke groet,
Beleidsmedewerker

l!i!INVGzP
www.nvgzp.nl
werkzaam op ma - di - wo - do
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zondag 3 oktober 2021 18:13
BIG
RE: Herinnering: Consultatie concept adviesrapport kinder- en jeugdpsycholoog
NIP (K&J-psycholoog NIP)

Beste N. K.,
Dank voor de reminder. Als NVO zullen we geen gebruik maken van de mogelijkheid op deze consultatie te
reageren.
Met vriendelijke groet
Directeur
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
tel.: 030 - 232 24 07 (secretariaat)
(direct: op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)
(mobiel)

Volg ons ook op social media:
@NVOpedagogen

fm@marlies-post
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BIG
Reactie NVP adviesrapport K&J-psycholoog NIP

Geachte heer v.d.V.,
De NVP heeft het conceptadvies ontvangen dat het Zorginstituut Nederland heeft opgesteld over de opname van
het beroep K&J‐psycholoog in de wet BIG.
Wij zijn hierover in de ontwikkelfase al door ZiN geconsulteerd maar hebben ons onthouden van commentaar. Wij
zullen ook nu niet inhoudelijk reageren op het conceptadvies. Wel hebben wij kennisgenomen van de reactie die het
NIP heeft opgesteld en wij onderschrijven het genoemde belang van de inzet van de ontwikkelingspsychologische
expertise van kinder‐ en jeugdpsychologen, en de noodzaak deze wettelijk te borgen.
We hebben samen met het NIP het ‘Advies Beroepenstructuur in de zorg’ opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van de
samenvoeging van de beroepen K&J‐psycholoog en GZ‐psycholoog in een nieuw BIG‐basisberoep, de
Gezondheidszorgpsycholoog‐generalist. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de expertise van kinder‐ en
jeugdpsychologen wordt verankerd in de wet BIG. Dat is van belang voor de beroepsgroep zelf, maar vooral voor de
doelgroep kind en jeugd. Onze inspanningen zullen erop gericht zijn het ‘Advies Beroepenstructuur’ verder uit te
werken samen met NIP en de NVGzP en andere partners in het veld.
Met vriendelijke groet,
directeur

Maliebaan 87 3581CG
Utrecht
www.psychotherapie.nl

Zorginstituut Nederland
Sector Zorg
Willem Dudokhof 1
1112 ZA DIEMEN

Utrecht, 14 oktober 2021
Kenmerk: CJ/lw/3731/21
Betreft: Consultatie concept adviesrapport kinder- en jeugdpsycholoog NIP

L.S.,
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft kennis genomen van het conceptadvies inzake ‘de
kinder- en jeugdpsycholoog NIP in artikel 3 van de Wet BIG. De NVvP heeft geen behoefte over dit
conceptadvies een zienswijze in te dienen. Voor zover wij het kunnen overzien, kunnen wij de redenering in het
conceptadvies volgen, uitgaande van het moeten hanteren van de drie gehanteerde criteria. Wij vragen ons wel af
in hoeverre dit conceptadvies toekomstbestendig is in het licht van het advies beroepenstructuur psychologische
zorg.
Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie,

Elnathan Prinsen
voorzitter NVvP
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