Aan de Raad van Bestuur van..
Ter attentie van dhr. mevr.

Geachte …

Graag zou ik met u in gesprek gaan over de inschaling van mijn functie gezien de ontwikkeling van
het beroep. De functie van klinisch psycholoog/klinisch neuropsycholoog heeft zich sinds de
registratie als postacademisch artikel 14-beroep ontwikkeld tot een verzwaarde specialistische
functie. Vanuit mijn beroepsvereniging is helder geworden dat landelijk steeds meer een passende
inschaling plaatsvindt; te weten FWG 75 voor klinisch psychologen/klinisch neuropsychologen en
FWG 80 bij aanvullende taken als P-opleider of in het management. Beneden de rivieren is deze
inschaling al vrijwel standaard.
Bij deze sta ik kort stil bij de ontwikkelingen van de functie. Als eerste is de klinisch psycholoog vanaf
2006 en de klinisch neuropsycholoog vanaf 2008 geregistreerd als specialist van het beroep
Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog volgens artikel 14 van de Wet BIG en is daarmee is het beroep
gelijkgesteld aan dat van medisch specialisten. Dit is verder toegelicht in de cao ziekenhuizen. Hierbij
is het statuut Medisch Specialisten in dienstverband van de AMS, op klinisch (neuro)psychologen als
gelijkgestelde beroepen aan de medisch specialisten grotendeels van toepassing.
Het tweede is de ontwikkeling dat specialisten ook de andere kerntaken uitvoeren, passend bij het
functieprofiel. Dit zijn kerntaken ten aanzien van complexe diagnostiek en therapie, management- en
beleidsverantwoordelijkheden, onderzoek en zorginnovatie.
Als derde is in landelijke kwaliteitseisen vastgelegd dat scherp onderscheid gemaakt moet worden
tussen taken en verantwoordelijkheden van de specialistische beroepen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals de klinisch (neuro)psycholoog en psychiater enerzijds en de BIG-basisberoepen, zoals
de GZ-psycholoog en de psychotherapeut anderzijds.
Het sluitstuk hiervan is het kwaliteitsstatuut GGZ.
Voor wat betreft ziekenhuizen is er aanvullend het rapport ‘psychosociale zorg bij somatische aandoeningen’ van oktober 2015, opgetekend door het ministerie van VWS.
Hierin staan de verantwoordelijkheden van het werkveld van de psychologisch specialist in het
ziekenhuis beschreven.
Al deze landelijke ontwikkelingen zijn terug te zien in de functie van de psycholoog specialist (klinisch
psycholoog en klinisch neuropsycholoog) in onze instelling.
Ik geef de functie dan ook met veel plezier en enthousiasme vorm.
Gezien de verzwaring van ons beroep, de daarbij passende landelijke ontwikkelingen in inschaling, ga
ik graag met u in gesprek over inschaling FWG 75 voor de psycholoog specialist in onze instelling.
Ik zie een reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Naam klinisch(neuro)psycholoog

