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iris.vandongen@asolution.nl

Van: Salet, Sjoerd <s.salet@zuyderland.nl>
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 20:20
Aan: Wendy Verhagen; Anneloes van den Broek
Onderwerp: RE: Advies beroepenstructuur psychologische zorg

Urgentie: Hoog

Beste Anneloes, 
 
Helaas ben ik niet eerder in de gelegenheid geweest te reageren op het nieuwe concept en ik weet niet wat het 
bestuur als commentaar heeft geleverd. Graag zou ik enkele punten willen aanhalen, in de hoop dat die toch nog 
doorgezet kunnen worden: 

- Het is mij volstrekt onduidelijk waarom men in het stuk spreekt over “psycholoog specialist”, terwijl het gaat 
om de specialismen van de GZ-psycholoog. Als men echt intern consistent wil zijn en duidelijkheid wil 
bevorderen, dan zou het mij logisch lijken om te spreken van gz-psycholoog generalist en gz-psycholoog 
specialist, waarbij dan een tweetal specialismen bestaan in het voorstel: de KP-PT en de KNP. Door toch 
weer van “psycholoog” te spreken, is de verwarring weer compleet; 

- Ik maak me zorgen over de overgangsregelingen. In feite is het advies om soepele overgangen te realiseren, 
waarbij iemand vervolgens vijf jaar onbekwaam kan werken, waarna bij de herregistratie moet blijken dat 
iemand bekwaam is. Iets dat in de medische wereld volledig ondenkbaar is (denk aan een chirurg die zijn 
chirurgen-opleiding niet geheel heeft afgerond, maar wel volledig ingezet wordt), waarom zou dat in de 
psychologische wereld wel kunnen? Wat er over beschreven staat is zo hoogover, dat het eigenlijk niet goed 
te beoordelen valt. Het is in mijn optiek ondenkbaar dat we met z’n allen om pragmatische redenen (te) 
soepel zijn, want dat gaat ten koste van de kwaliteit. Tevens is het unfair dat bijvoorbeeld de huidige nieuwe 
generatie KP die 4 jaar gezwoegd heeft op de opleiding, straks collega’s krijgt die dezelfde registratie hebben 
zonder aanvullende vereisten en vijf jaar lang op die manier kunnen werken.  

- In aansluiting op voorgaande punt, vraag ik mij af wat er gebeurt met bijvoorbeeld psychotherapeuten die 
geen zin hebben om KP-PT te worden: worden zij bij invoering automatisch gz-psycholoog generalist en 
verliezen zij de psychotherapeut-titel? Enerzijds kun je dit naar mijn mening niet afdwingen en anderzijds 
vind ik ook dat psychotherapeuten niet soepel over kunnen naar het KP-PT specialisme (zie vorige punt). Dit 
is natuurlijk een oeroude discussie, maar hij is wel geldig. Wie gaan straks beoordelen of de PT-ers tegen de 
tijd van herregistratie daadwerkelijk voldoen aan de vereisten management en WO? Daar zit een groot 
risico dat het halfslachtig en niet zorgvuldig gebeurt, maar ook dat er veel op het bord terecht komt van 
opleiders, terwijl er formeel geen sprake is van een opleiding; 

- Heeft men zich, in aansluiting op voorgaand punt, voldoende gerealiseerd dat het effect wel eens zou 
kunnen zijn dat veel huidige psychotherapeuten straks alleen nog maar gz-psycholoog generalist zijn, omdat 
ze niet willen voldoen aan de aanvullende KP-vereisten? En dat er nog minder gz-psychologen generalist het 
KP-PT specialisme gaan volgen? Ik hoor nog steeds heel veel gz-psychologen die absoluut niet de ambitie 
hebben KP te worden, maar een deel ervan wil wel alleen PT worden. Door deze beweging zou het aantal 
“PT” weleens in de tekorten terecht kunnen komen. 

 
Er is nog veel meer te zeggen, maar hierbij wil het voor nu even laten. 
 
Hartelijke groet, 
Sjoerd 
 
Drs. S. Salet | Klinisch psycholoog – P-opleider | Vakgroep Klinische en Medische Psychologie |  
Zuyderland Medisch Centrum | Postbus 5500, 6130 MB Sittard | H. Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen |  
T 088-459 78 37 | E s.salet@zuyderland.nl | W www.zuyderland.nl 
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Van: Wendy Verhagen [mailto:W.Verhagen@ggzbreburg.nl]  
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 7:48 
Aan: Agnes Scholing; Alice Vegter; Angelique van Diepen; Anita van de Linde; Annemiek Warnik; Bart Pannebakker; 
bdeneer@dewaagnederland.nl; Charlotte Oele; Daan Jonker; Date van der Veen; Dorothé Ernste; Eddy Speelman; 
Edo van Helten; Els de Bruin; Hilde Lootens; Ingrid Wigard; Iris Pepplinkhuizen; Jeanette Dijkstra; Jenneke van der 
Plas; Joke Verduin; Jos Egger; Judith Ligthart; Kristel Meijer; Maie El Boushy; Marc Daemen; Maria Lemmens; Marie 
Louise Aendekerk; Marjolein Wansink; Marlies van Dijk; Merijn Merbis; Patricia van Oppen; Paul van der Heijden; 
Pieter Dingemanse; Robin Stokkers; Sanne Kriens; Silvia Pol; Simone de la Rie; Salet, Sjoerd; t.bloemendaal; Tendy 
Rompa; Tonnie Prinsen - Reinders; Vroom; Walter Arts; Wijnand van der Vlist; Yvonne Stikkelbroek; 
truijten@metggz.nl; p-opleiding@kenterjeugdhulp.nl; Anneloes van den Broek; Iris Schmidt privé; Iris Schmidt 
zakelijk; Stefanie Hoogenkamp; E.Middelkamp@vnn.nl; tvandenhazel@trajectum.info; m.bierman@ggzcentraal.nl; 
crokosch@intermetzo.nl; deost@emergis.nl; Bouwman, Inge; J.dehoop@vnn.nl 
Onderwerp: Advies beroepenstructuur psychologische zorg 
 
Beste leden van het LPO, 
  
N.a.v. onze brief ontvingen we van de stuurgroep Beroepenstructuur psychologische zorg bijgevoegde brief en de 
nieuwe versie van het advies Beroepenstructuur psychologische zorg. 
  
Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Wendy Verhagen 
Secretaresse P-opleider en opleider GGZVS  
  

 
  
06-30473051 
w.verhagen@ggzbreburg.nl 
Maandag t/m donderdag 
Bezoekadres 
Jan Wierhof 7, Tilburg  
Postadres  
Postbus 770, 5000 AT Tilburg 
www.ggzbreburg.nl 
  
  
  

Disclaimer 

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onder het beroepsgeheim vallen. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan 
derden is niet toegestaan. GGz Breburg staat niet in voor de juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige 
ontvangst daarvan. Aan dit e-mail bericht of mee verzonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u dit e-mail bericht ten onrechte hebben 
ontvangen, dan verzoeken wij u dringend het te vernietigen en de afzender te informeren.  

 
 
Disclaimer 
 



3

Dit bericht is geprivilegieerd en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is alleen bestemd voor de 
geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en de inhoud van dit bericht te vernietigen. 

 


