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Geachte mevrouw Schippers,
In 1993 heeft de overheid besloten tot een overkoepelende beroepenwetgeving in de
gezondheidszorg: de wet BIG. Bedoeling daarvan was één transparant systeem van
beroepenregulering voor alle beroepen in de gezondheidszorg te creëren. Daarbij werd de
psychologische beroepsuitoefening van zodanig belang geacht, dat hiervoor het artikel-3 beroep
gezondheidszorgpsycholoog werd gecreëerd. Een belangrijke overweging was hierbij de
kwetsbaarheid van de patiënt in de psychologische zorg.
Op 2 september jl. maakte u echter bekend dat u de orthopedagoog-generalist en de kinder- en
jeugdpsycholoog NIP toevoegt aan de beroepsgroepen die als hoofdbehandelaar in de GGZ op
kunnen treden, zo lang de jeugd-GGZ nog niet is overgeheveld naar de gemeenten. Als
overweging daarbij geeft u dat “Orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychologen [op
het terrein van de jeugd-GGZ] een specifieke expertise hebben, die BIG-geregistreerde
hoofdbehandelaren niet hebben”.
Als vereniging van BIG-geregistreerde psychologen en hoofdopleiders van de opleiding tot gzpsycholoog, willen wij met kracht protest aantekenen tegen deze voorstelling van zaken.
De gz-psychologie telt enkele duizenden beroepsbeoefenaren die over specifieke deskundigheid
op het gebied van kinderen en jeugdigen beschikt, aangezien de opleiding twee accenten kent:
Volwassenen en Ouderen (V&O) en Kinderen en Jeugd (K&J). Jaarlijks ronden ca. 200 gzpsychologen de opleiding af, die de variant op het gebied van kinderen en jeugdigen hebben
gevolgd.
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Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat beperking van het hoofdbehandelaarschap tot
BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren ten koste zou gaan van de beschikbaarheid van expertise
op het gebied van de jeugd-GGZ. Bovendien is meer dan 80% van de orthopedagogen-generalist
en kinder- en jeugdpsychologen ook al geregistreerd als gz-psycholoog. Een recent rapport van
het NIVEL1 laat zien dat er maximaal 65 orthopedagogen zonder GZ-registratie die werkzaam zijn
in de GGZ. Het aantal kinder- en jeugdpsychologen is niet apart becijferd, maar ligt vermoedelijk
in dezelfde orde.
Wij betreuren dan ook uw beslissing om het hoofdbehandelaarschap uit te breiden tot niet-BIGgeregistreerde beroepsbeoefenaren.
Wij achten de wet BIG nog steeds en onverminderd van groot belang voor de psychologische
beroepsuitoefening. Patiënten hebben recht op goede zorg, gewaarborgd door een heldere
omschrijving van deskundigheidsgebied en opleidingseisen en een wettelijk tuchtrecht.
Daarenboven menen wij dat de transparantie niet gediend is met de erkenning van nauw
verwante, privaatrechtelijk geborgde opleidingstitels. Een psycholoog of pedagoog die zelfstandig
wil werken in de gezondheidszorg dient BIG-geregistreerd te zijn. Dat was het uitgangspunt in
1998, toen de gz-psycholoog werd opgenomen in de wet-BIG, en het dient ons inziens nog steeds
het uitgangspunt te zijn. Wij betreuren dan ook uw beslissing om het hoofdbehandelaarschap uit
te breiden tot niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren.
Hoogachtend,
Namens de NVGzP,
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