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Geachte Alexander Rinnooy Kan, stuurgroepleden en consultants SIRM, 

 

In de eerste plaats willen wij U hartelijk danken voor de energie gestoken in het voorstel tot de 

vereenvoudiging van de beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg 2030. 

Het LPO heeft het conceptadvies uitgebreid gelezen en besproken met de leden.  

Veel leden maken zich naar aanleiding van het voorstel grote zorgen evenals de P-opleidelingen waar 

zij verantwoordelijk voor zijn en wiens toekomst dit voorstel met name (be-)treft. 

In deze brief willen we onze zorg uiten en uw aandacht vragen voor grote niet altijd gewenste 

consequenties van dit voorstel op de P-opleidingstrajecten.  

 

De voorgestelde veranderingen vereisen verregaande aanpassingen aan de huidige opleidingstrajecten. 

Binnen het Landelijk P-opleiders Overleg (LPO) bestaat hiervoor onvoldoende draagvlak. 

Om dit helder aan u over te brengen, kijken we terug op de diverse consequenties per beoogd doel. 

Het belangrijkste doel van de stuurgroep is om ‘vanuit cliënt perspectief te komen tot een transparante 

beroepenstructuur’. Het voorstel omvat als belangrijkste wijzigingen:  

- de benaming psycholoog generalist voor het basisberoep (art 3)  

- een directe aansluiting van de postmaster opleidingen op de masteropleiding 

- het behalen van aantekeningen van beroepsverenigingen voor het toepassen van een 

specifieke methode is voorbehouden aan psycholoog generalisten  

- de benaming psycholoog specialist voor het specialistisch beroep (art 14) 

- de opleiding tot specialist behelst een tweejarige algemene specialisatie gevolgd door een 

verplichte subspecialisatie in een van de kennisdomeinen medische psychologie, forensische 

psychologie, GGZ, psychotherapie, neuropsychologie of ontwikkelingspsychologie  

- de subspecialisatie zal geregistreerd worden in een kwaliteitsregister voor psychologen, dat 

belegd is bij de samenwerkende beroepsverenigingen 
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Feedback op de plannen voor het basisberoep, de psycholoog generalist 

Wij zijn als LPO te spreken over het voornemen van een directe aansluiting van de post master 

opleidingen op de masteropleiding, mits er voldoende zicht is op de praktijkvaardigheden van de 

masterpsychologen ten behoeve van een gedegen selectieprocedure voor toelating tot de BIG 

opleiding. Verder plaatsen we hier graag nog de kanttekening dat dit enkel zal lukken indien de 

huidige capaciteit aan gesubsidieerde opleidingsplaatsen fors wordt uitgebreid.  

Met de naam psycholoog generalist zijn we minder blij. Deze benaming is naar ons idee veel minder 

informatief dan de naam gezondheidszorg psycholoog omdat psycholoog-generalist ook naar de 

schoolpsycholoog of de werving- en selectiepsycholoog zou kunnen verwijzen. Wij willen graag de 

suggestie doen om de benaming GZ-psycholoog te blijven hanteren, ook omdat de titel GZ-

psycholoog inmiddels breed is ingeburgerd. Eventueel is de benaming GZ-psycholoog generalist te 

overwegen. 

 

Feedback op de plannen voor het specialistisch beroep, de psycholoog specialist 

De stuurgroep stelt op pagina 3 van haar rapport dat cliënten onnodig psychisch lijden kunnen ervaren 

doordat zij laat of niet de juiste zorg ontvangen. Daarbij wordt een directe relatie gelegd met het 

hebben van te weinig zicht op de deskundigheden van diverse professionals in de psychologische zorg. 

In het voorstel stelt de stuurgroep dat de psycholoog specialist een smaller perspectief hanteert vanuit 

zijn of haar kennisdomein. Het probleem met de voorgestelde wijzigingen is dat sommige 

specialisaties verwijzen naar inhoudelijke kennis (neuropsycholoog en ontwikkelingspsychologie) of 

competenties (psychotherapeut) en andere naar sectoren (forensisch, medisch, GGZ). Wij verwachten 

dat dit voor cliënten niet de gewenste transparantie gaat brengen. Enkele mogelijke voorbeelden uit de 

praktijk: 

- Een alleenstaande oudere man, vader van drie kinderen en opa van twee kleinkinderen, heeft 

veel ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen doorgemaakt en er is sprake van 

langdurig alcoholmisbruik. Moet hij naar de neuropsycholoog specialist om eventuele 

cognitieve schade te onderzoeken, naar de GGZ- psycholoog specialist voor een 

multidisciplinaire aanpak of naar de psychotherapeut specialist om de verlieservaringen te 

verwerken? 

- Een meisje van 15 met zeer ernstig ondergewicht vanwege Anorexia Nervosa belandt in het 

ziekenhuis vanwege ernstig ondergewicht. Gaan haar ouders met haar in het ziekenhuis naar 

de medisch psycholoog specialist, of beter naar de GGZ-psycholoog specialist voor een 

multidisciplinaire behandeling, of toch naar de psychotherapeut specialist omdat zij altijd al 

kampte met gevoelens van minderwaardigheid en bovendien systeemtherapie gewenst is? Of 

naar de ontwikkelingspsycholoog specialist vanwege haar leeftijd? 

- Een 17-jarige adolescent met ernstige identiteitsproblemen, een zeer conflictueuze relatie met 

zijn vader, spijbelt soms en heeft eenmalig iemand mishandeld na drankgebruik. De 

jeugdreclassering en bureau Halt zijn betrokken. Moet hij naar de forensisch psycholoog 

specialist om bij de consequenties van zijn gedrag stil te staan en om recidive te voorkomen, 

of naar de ontwikkelingspsycholoog specialist of de psychotherapeut specialist om naar de 

betekenis van zijn probleemgedrag te kijken? En wie bepaalt dat? 



  

Vanuit werkgeversperspectief zal de specialisatie in kennisdomeinen ook de nodige vragen met zich 

meebrengen. In de eerste plaats zijn de kennisdomeinen naar onze mening niet voldoende 

onderscheidend. Is het bijvoorbeeld gewenst om in de specialistische GGZ enkel GGZ specialisten op te 

leiden, of juist ook psychotherapeuten voor cliënten met ernstige interpersoonlijke problemen en 

neuropsychologen voor diagnostiek met mensen met neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen en 

schizofrenie-spectrumstoornissen (conform richtlijnen)? Zal een manager binnen een centrum voor 

adolescentenpsychiatrie in de sGGZ beter ontwikkelingspsycholoog specialisten, psychotherapeut 

specialisten of GGZ specialisten aannemen? 

 

Daarnaast bestaat er geen mogelijkheid om over te stappen van de ene specialisatie naar de andere, 

hetgeen zal leiden tot een onevenwichtige arbeidsmarkt. Wij voorzien dat er mogelijke tekorten zullen 

ontstaan (bijvoorbeeld aan GGZ specialisten) en overschotten aan anderen specialisten zoals de 

psychotherapeut specialist. Zo is er een risico dat er nog een groter aantal psychotherapeut 

specialisten naar eigen praktijken vertrekken terwijl er in de grote GGZ instellingen, waar de cliënten 

met de meest ernstige en risicovolle problematiek worden aangemeld, lange wachttijden zijn. Een 

ander mogelijk nadelig effect is een stapeling van specialisaties (bijvoorbeeld psychotherapeut 

specialist en forensisch specialist) met lange opleidingstrajecten en hoge kosten tot gevolg. Verder valt 

te verwachten dat steeds meer specialisaties in het leven worden geroepen: wat te denken van 

ouderenpsycholoog specialist, verslavingszorg specialist of interculturele problematiek specialist? De 

psychotherapeut specialist wordt in het voorstel van de stuurgroep overigens vooral in verband 

gebracht met persoonlijkheidsproblematiek, terwijl de multidisciplinaire richtlijnen voor de meeste 

stoornissen psychotherapie als voorkeursbehandeling voorschrijven. 

 

Vanuit opleidingsperspectief willen wij ook wijzen op een aantal te verwachte problemen. Bijvoorbeeld 

ten aanzien van de praktijkopleider en de werkbegeleiders; zijn er voor alle specialisaties andere 

vereisten aan het opleidingsteam? En wanneer kiezen de opleidelingen hun specialisatie? Is er per 

specialistisch traject sprake van geoormerkte subsidie of is er één pot. Wij voorzien complexe, dure en 

omslachtige opleidingstrajecten met veel wisselingen en weinig continuïteit. Verder behoeft de 

overgang van de Psychotherapeut BIG art 3 naar de psycholoog-specialist art 14 nog nadere 

uitwerking, hetgeen in het verleden een heikel punt is gebleken.  

 

De specialisatie in kennisdomeinen sluit niet aan bij de hedendaagse trans diagnostische visie op 

psychopathologie (1*), het sluit niet aan bij de nadruk op universeel werkzame factoren in de 

psychotherapie (2*) en ook niet op het organiseren van geestelijke gezondheidszorg in flexibele, 

wijkgerichte, generalistische poli’s (3*). Bovendien kent de dagelijkse praktijk van zorg en welzijn vele 

gezichten en is naar ons idee – in lijn met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - juist een 

geïntegreerde, contextuele benadering aangewezen (4*). Tevens is gebleken dat meer 

kwaliteitssystemen en –registers in de GGZ niet leiden tot meer vertrouwen en daadwerkelijk betere 

zorg (5*). Ten slotte sluit het geschetste voorstel niet aan bij onze visie op competentiegericht 

opleiden waarbij specialisten worden opgeleid met de nadruk op integratie, flexibiliteit, een 

academische werkwijze, het tonen van klinisch leiderschap en beslisvaardigheid in verschillende 

contexten.  

 

 

 

 

 

 



  

Hoe dan wel? 

Een verdere inhoudelijke specialisatie is naar ons idee zeker niet verkeerd, maar niet binnen het  

BIG-opleidingstraject, maar daarbuiten middels wetenschappelijke promotie, aanvullende scholing, 

werkervaring in een academisch of TOP GGZ centrum. Een zeer vergaande inhoudelijke specialisatie 

van hulpverleners in de GGZ is slechts voor een klein deel van de cliënten in psychische nood 

behulpzaam (6*). Specialistische competenties zoals hierboven genoemd zijn breder nodig.  

Ter vergelijking: de psychiater heeft ook maar één titel en kent alleen accenten in Kind en Jeugd en 

Ouderen. Dit is vergelijkbaar met de situatie van de psychologen waar we een Klinisch Psycholoog (KP) 

accent Kind en Jeugd kennen en een KP met aantekening Ouderen. De Klinisch Neuropsycholoog (KNP), 

zou als “evenknie” van de neuroloog gezien kunnen worden. Elke psychiater bouwt een ander 

Curriculum Vitae op, net zoals de KP en de KNP dat ook doen. Zo bezien zijn er legio “specialisaties”, 

waarbij juist kennis en ervaring van verschillende werkvelden en doelgroepen kunnen bijdragen tot 

verrijking in de multidisciplinaire samenwerking. Een vereenvoudiging van de beroepenstructuur is niet 

gebaat bij het opvoeren van allerlei subspecialisaties, die in een beperkte periode van 4 jaar tot stand 

moeten komen. Dat maakt het geheel voor zowel professional als cliënt niet overzichtelijker. 

 

Wij zijn ook voorstander van een daadwerkelijke vereenvoudiging van de beroepenstructuur van de 

psychologen. Er is een memorandum van overeenstemming opgesteld door de hoofdopleiders 

Psychotherapie en Klinische Psychologie van waaruit toegewerkt zou kunnen worden naar een 

integratie van de beide BIG beroepen. Dan zijn er nog twee specialismen en binnen de Klinische 

Psychologie twee accenten. Door middel van een goede aansluiting tussen master en postmaster 

onderwijs, een heldere plek voor de aanvullende registraties van specifieke (therapeutische) methoden 

en duidelijke benamingen van de huidige beroepen die gebaseerd zijn op de bestaande titels 

(bijvoorbeeld GZ-psycholoog generalist en Klinisch Psycholoog – psychotherapeut specialist) kan men 

met klein aantal aanpassingen een duidelijke, transparante en toekomstbestendige beroepenstructuur 

creëren waar naar verwachting veel meer draagvlak voor is.  

 

 

Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van het LPO, 

 

 

 

 

Dr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek (Voorzitter LPO) 
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