
 

Trots op de resultaten
Op de dag dat dit tijdschrift bij jou op de 

mat valt, vieren wij met een feestelijk 

congres dat het NIP 80 jaar bestaat. Daar 

draag jij aan bij. Want leden zijn het meest 

belangrijk voor onze vereniging. Dankzij 

jouw steun kunnen wij ons inzetten voor 

ons mooie vakgebied: de psychologie. Bij 

alles wat wij ondernemen luisteren wij goed 

naar de behoeften die er zijn en betrekken 

wij onze leden zoveel mogelijk. Want een 

goede vereniging kan alleen bestaan met en 

door haar leden, dus doen we graag veel 

samen.

Samen met jou kregen wij afgelopen jaar al 

veel voor elkaar:

• Met het hoofdlijnenakkoord ggz hebben 

we bereikt dat er meer budget is vrijge-

maakt voor gz-opleidingsplaatsen, een 

goede eerste stap. Wij blijven ons 

inzetten om meer plaatsen te realiseren, 

want die zijn hard nodig! 

• Bekostiging in veel werkvelden: van 

ouderenzorg, ggz tot jeugd en ziekenhuizen, 

maar ook betere tarieven bij zorgverzeke-

raars en gemeenten. Ook visitatie leidt tot 

de tariefsverhoging bij zorgverzekeraars.

• Samen met u houden we de kwaliteit van 

professionals hoog met richtlijnen, 

zorgstandaarden, generieke modules.

• Ruim 80 inspirerende meetings en 

symposia, zoals de mooie jaarcongressen 

van de secties Revalidatie, Neuropsycho-

logie, Ouderenpsychologie, Verslavings-

psychologie, Lichaamsgericht Werkende 

Psychologen en Psychologiestudenten, 

de vrijdagmiddagbijeenkomsten van de 

sectie Arbeid en Organisatie, het mi-

nisymposium Doodswensen en de 

psycholoog en de NIP-Ups.

• Mooie publicaties, zoals de handreikingen 

van de sectie Ouderenpsychologie voor 

Geriatrische Revalidatiezorg en Extramu-

raal werken door de GZ-psycholoog, het 

Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescher-

ming, het Afwegingskader in de Meldcode 

huiselijk geweld kindermishandeling en de 

Handreiking Thuiszittende leerlingen.

• Op de bres voor uw arbeidsvoorwaarden 

in cao’s via FBZ en het verbeteren van de 

positie van starters op de arbeidsmarkt 

via SZW.

• Beroepsethiek hoog op de agenda bij 

leden door vragen te stellen tijdens het 

spreekuur tot lezingen bij bijeenkomsten 

en een veelbekeken webinar over 

Beroepsethiek en de behandeling van 

minderjarigen. 

• We houden elkaar op de hoogte van de 

ontwikkelingen in het vak via het maan-

delijkse tijdschrift de Psycholoog, de 

wekelijkse NIP-nieuwsbrief, sectienieuws-

brieven, themadossiers, de website, 

webinars en het dagelijkse spreekuur. 

Samen staan we sterk
In 2019 blijven wij ons samen met u 

inzetten voor alle psychologen in ieder 

werkveld en in iedere fase van hun carrière. 

Of je nu sociaal psycholoog bent, gz-psy-

choloog of ouderenpsycholoog. In het Huis 

van de Psychologie is er voor ieder vakge-

bied een kamer. De secties vormen het hart 

van de vereniging. Zij organiseren bijeen-

komsten, delen kennis en zetten zich in voor 

jouw belangen. Samen zetten we ons in voor 

het vak en voor elkaar. Want psychologen 

hebben psychologen nodig!

WAT ONS BEZIGHOUDT
HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN PSYCHOLOGEN IS DE GROOTSTE BEROEPSVERENIGING VAN PSYCHOLOGEN, 

HOUDT DE ONTWIKKELING VAN HET VAKGEBIED IN HET OOG EN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN PSYCHOLOGEN 

DOOR TE ZORGEN DAT ZIJ GEHOORD EN GEZIEN WORDEN BIJ ALLE PARTIJEN DIE ERTOE DOEN. IEDERE MAAND 

LEGGEN WE VERSCHILLENDE BETROKKEN NIP-LEDEN EN NIP-MEDEWERKERS EEN VRAAG VOOR: WAT HOUDT 
U ZOAL BEZIG EN WAT MERKT U VAN HET NIP? EEN KIJKJE IN ONS BREDE EN DIVERSE VAK!

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET: PARTICIPATIEWET WEBINARS A&O/A&GRICHTLIJNONTWIKKELING

Het NIP is de grootste vereniging van psychologen in Nederland. We zetten ons in voor 

jou als professional en voor de psychologie in het algemeen. Dit doen we door de 

standaard van de professionals hoog te houden. Het vak stevig op de kaart te zetten. 

En met 13.000 leden zijn we een serieuze gesprekspartner in Den Haag. Zo krijgen we 

samen meer voor elkaar.

Psychologen krijgen samen 
meer voor elkaar
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O f er iets klopt van deze wirwar aan cijfers is niet 

eens zo interessant. Feit is dat veel mensen 

burn-out klachten hebben en zich vaak ziek 

melden door deze klachten. Kunnen we het tij nog keren of 

is de hele maatschappij opgebrand? 

De sectie Arbeid & Organisatie van het NIP vindt dat 

psychologen een sleutelrol moeten hebben bij de aanpak 

van de burn-out problematiek in Nederland. Zij zijn dé 

expert op het gebied van mens en werk en hebben een 

A&O-werkgoep buigt 
zich over burn-out

werkgroep opgericht die zich over dit thema gaat buigen. De 

werkgroep rapporteert aan het bestuur van de sectie. Ook 

heeft de sectie een groep wetenschappers uitgenodigd om 

met hen mee te denken over een strategie en visie. In 2019 

gaan zij samen flink aan de weg timmeren om iedere 

stakeholder ervan te overtuigen dat zij psychologen moeten 

gaan inzetten. Van de SER, het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid tot de verzuimverzekeraars.

De bevindingen van de eerste sessie van de werkgroep zijn in 

beeld gebracht door de tekenaar Kristel Peijnenborg van 

Visueeltjes (zie illustratie). Van het vervolg houdt de sectie u 

op de hoogte via dit tijdschrift, de (sectie)nieuwsbrief en 

andere communicatiekanalen van het NIP. Wilt u de sectie 

volgen? Sluit u bij de sectie via ledenadministratie@psynip.nl.

Burn-out is een maatschappelijk probleem dat snel groter wordt, lezen we vrijwel dagelijks in de media. Cijfers  
en onderzoeken schieten als paddenstoelen uit de grond. 1 op de 7 werknemers lijdt eronder, meldt het CBS,  
en volgens het RIVM gaat het om een kwart van de ziek gemelde werknemers. Volgens TNO kost werkverzuim 
ongeveer 11 miljard euro en wordt 22% van de verzuim dagen veroorzaakt door psychische klachten, overspannen-
heid of een burn-out. Volgens OESO-onderzoek kosten burn-outs Nederland jaarlijks zelfs zo'n 20 miljard euro.

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN WERKERVARINGSPLEKKEN TASKFORCE PRIVACY VISITATIE

WERKGROEP BURN-OUT

Tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep waren 

aanwezig (zie foto): Marjan van Meelis (voorzitter), 

Claudia Denis, Milja Falentijn, Machteld van den Heuvel, 

Caroline Horikx, Anita Roelands, Cora Reijerse en Paul 

Kop. De andere leden van de werkgroep zijn: Wouter 

Vrooland, Claudia Denis, Evelien Krijgsheld, Marjolijn 

Punt, Maud van Aalderen, Tanja Konig, Hanneke Hofstra, 

Caline Horvath, Jac van der Kink en Jeanette van Rees
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JEUGDWETSPECIAL NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING LANGDURIGE ZORG VRIJGEVESTIGDEN

Bestuur Sectie Ouderen psychologie 
vernieuwt
De afgelopen tijd zijn vier nieuwe bestuurs-

leden toegevoegd aan het sectiebestuur. Op 

de sectiepagina’s van de NIP-site stellen zij 

zich graag aan u voor. Hun namen zijn:

• Anne-Aurore den Hertog, GZ-psycholoog

• Laura Visser-Derksen, GZ-psycholoog

• Cathrien den Hartogh, GZ-psycholoog

• Birgit Goossens, Masterstudent Klinische 

Psychologie

Handreiking Geriatrische 
revalidatiezorg
Op het symposium van 8 november heeft 

de Sectie Ouderenpsychologie de Handrei-

king Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 

gelanceerd en gepresenteerd: Gary de Man, 

Marieke Terwel en Jorien Dekkers, in de GRZ 

zeer ervaren collega’s hebben namens het 

bestuur deze handreiking geschreven. Er zijn 

al veel positieve reacties gekomen en deze 

handreiking doet precies wat de sectie 

beoogde: de rol van de psycholoog in de 

GRZ verhelderen en versterken. Het is een 

goed onderbouwd en makkelijk bruikbare 

handreiking geworden, met duidelijke 

aanbevelingen. Van belang voor alle 

psychologen in de GRZ, maar ook interes-

sant voor studenten. De handreiking kan 

ook inspirerend zijn voor wie de positione-

UITGELICHT: 
SECTIE OUDERENPSYCHOLOGIE

Secties sturen regelmatig rijkgevulde nieuwsbrieven naar hun leden. De leden van de sectie 

Ouderenpsychologie kregen in december maar liefst twee nieuwe handreikingen gepresenteerd, maakten 

kennis met vier nieuwe bestuursleden en lazen ander nieuws over vakinhoudelijke thema’s. 

Werkt u met ouderen? Sluit u aan bij de sectie en ontvang voortaan ook het nieuws over de sectie en 

de ontwikkelingen van het vak in uw mailbox. Hieronder leest u een selectie van het nieuws.

ring van de psycholoog in een aanpalend  

terrein wil versterken. Kortom: dit moet u 

als ouderenpsycholoog gelezen hebben én 

vooral toepassen. 

Extramurale behandeling en 
dagbehandeling 
Een van de dossiers waar de sectie Oude-

renpsychologie momenteel erg druk mee 

bezig is, is de overheveling van de extramu-

rale behandeling (op basis van de tijdelijke 

subsidieregeling) en de dagbehandeling 

naar de zorgverzekeringswet. Onder 

inspirerende aanvoering van Judith Zadoks 

(www.hersenz.nl) werkt de sectie aan een 

format voor behandelprogramma’s door de 

psycholoog voor een aantal doelgroepen. 

In eerste instantie laten we ons vooral 

leiden door dat wat het ministerie (VWS), 

de zorgautoriteit (NZA) en de zorgverzeke-

raars van ons willen horen. Het sectie-

bestuur hoopt natuurlijk dat een volgende 

stap zal zijn dat psychologenteams dit ook 

kunnen gebruiken om hun eigen aanbod 

goed te beschrijven. Een taskforce van 

actieve leden en bestuursleden is hier 

actief bij betrokken. Het NIP ondersteunt 

dit met kennis, onderhandelingscapaciteit 

en budget. Tot aan deze genoemde 

overheveling naar de zorgverzekeringswet, 

kunnen we ondertussen wel allemaal 

proberen om zo goed mogelijk te ruimte te 

gebruiken die er is om aan thuiswonende 

ouderen psychologische zorg te bieden. De 

stappen, ruimte en voorwaarden om dit te 

kunnen doen zijn uitstekend beschreven door 

Marja Vink en Amy van Doormaal: kijk op de 

site voor de Handreiking extramuraal werken: 

psynip.nl/secties/ouderenpsychologie/

vakinhoudelijke-themas

Niets meer missen? 
Op de sectiepagina’s van de NIP-website 

kunt u de laatste nieuwsbrieven teruglezen: 

psynip.nl/ouderenpsychologie > nieuws. 

Wilt u lid worden van deze sectie? Meld u 

aan via ledenadministratie@psynip.nl.
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VERLAGING ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK BEROEPSETHIEK CONTRACTERING VERZEKERAARS

COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR JOLANDA JANSEN. VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES 
OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

Bij het NIP is iedere psycholoog welkom. Of je nu studeert, 

een baan zoekt of al jarenlang werkt als psycholoog. We leren 

van elkaar tijdens symposia en ontmoeten elkaar tijdens 

informele meet-ups. In  maart organiseren deze secties van  

het NIP weer inspirerende bijeenkomsten:

8 MAART - SYMPOSIUM ‘CONDITIE X’
Op 8 maart 2019 organiseert de sectie Sociale & Economische 

Psychologie (SEP) van het NIP het symposium ‘Conditie X’, 

waarbij ruimte is voor ontmoeting en dialoog tussen psychologen 

uit het werkveld van de Sociale & Economische Psychologie

14 MAART - THEMA AVOND SEXTING,  
SOCIAL MEDIA EN DAN?!
Binnen ons vakgebied valt er veel te zeggen, te vragen en discussi-

eren over gebruik van sociale media binnen de (seksuele) ontwik-

keling van jongeren. Deze thema-avond sluit aan bij de discussies 

op dit gebied en biedt workshops over Sexting en licht verstande-

lijk beperkten, Bespreken van sexting in het onderwijs, Bespreken 

van sexting met ouders, Haltstraf sexting.

15 MAART - LANDELIJKE WAG DAG: IDENTITEIT
De Werkgroep Aangaande Gehoor en communicatieve beperkin-

gen organiseert een mooie studiedag met lezingen en discussies. 

Sprekers zijn: Polli Hagenaars, Theo Klimstra, Jet Isarin en Corrie 

Tijsseling.

15 MAART - VRIJDAGMIDDAGBIJEENKOMST 
SECTIE A&O: SCHEMA-COACHING
Leer de basisprincipes van Schema-Coaching en krijg praktische 

handvatten om deze vorm van coaching toe te passen in de 

praktijk. 

21 MAART - NIP-UP BORREL
De tweede NIP-Up borrel in 2019 met hapje en drankje: een 

laagdrempelig en informeel moment voor NIP-leden om elkaar te 

ontmoeten, om het NIP beter te leren kennen, vakinhoudelijke 

ervaringen uit te wisselen, en meer! 

Verder vooruit plannen? Op psynip.nl/agenda vindt u een 

volledig overzicht van alle NIP-events.

DE NIP-AGENDA

Wat verwacht u van uw lidmaatschap van het NIP? Moeten  

wij de belangen van psychologen vooral behartigen in de 

politiek bij verzekeraars en gemeenten? Moet het NIP duide-

lijker standpunten inbrengen bij belangrijke maatschappelijke 

discussies over psychische gezondheid, duurzame inzetbaarheid 

en veranderingen in de samenleving? Bent u vooral lid  

om de kwaliteit van van uw beroepsuitoefening te bewaken.  

Of wilt u vooral vakgenoten via het NIP ontmoeten en  

uw vakkennis verdiepen? En wat vindt u eigenlijk van  

de diensten van Het NIP? Laat het ons weten via de  

NIP-LEDENPEILING.

De mening van onze leden vormen de basis van het strategisch 

beleid van het NIP. Ieder jaar bekijken bestuur en Ledenraad van het 

NIP of we hiermee nog op de goede weg zijn. Dit is nu het moment 

om hierover uw mening te geven. Zo oefent u invloed uit op het 

beleid van de grootste beroepsvereniging van psychologen in 

Nederland. Zo maken we samen het NIP beter en sterker. 

Het invullen van de vragenlijst kost u hooguit 

10 minuten van uw tijd. Onder de deelnemers 

worden 10 boeken ‘Whats wrong with me. 

Gezichten achter de DSM’ van Vittorio Busato 

verloot, ter waarde van € 29,95.  

De ledenpeiling kunt u tot en met 1 maart invullen. Wacht dus niet 

te lang en ga vandaag nog naar www.psynip.nl/ledenpeiling. 

De resultaten publiceren wij in april op onze website en via onze 

e-nieuwsbrief. 

Samen bereiken we meer. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Uw inbreng is belangrijk voor onze strategie:  

DOE NU MEE MET ONZE LEDENPEILING!
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