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!

Kwaliteit van leven
centraal in nieuwe
zorgstandaard dementie
Op 21 september 2019, Wereld Alzheimerdag, is de vernieuwde
Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. Laura Visser werkte namens
de sectie Ouderenpsychologie mee aan de zorgstandaard.

regelen. De nieuwe zorgstandaard biedt een
goede leidraad voor deze gesprekken.
Laura vond het boeiend om zich actief voor
het NIP in te zetten en is sinds vorig jaar
ook bestuurslid van de sectie Ouderenpsychologie is. Haar aandachtsgebieden zijn
richtlijnen en Ouderen SGGZ. Vanuit de
sectie zal Laura zich inzetten voor een goede
implementatie van de zorgstandaard. De
eerste stap is zorgen dat psychologen en

Het NIP vroeg Laura

Uitdagend proces

POH-ggz’ers met de nieuwe zorgstandaard

drie jaar geleden of ze

Het maken van de nieuwe zorgstandaard

kennen en ermee aan de slag gaan.

aan de herziening van
de zorgstandaard wilde

vond Laura een uitdagend proces. Behandelaars uit alle disciplines van de dementie-

meewerken. De vorige standaard was bijna

zorg hebben samen met naasten- en

vijf jaar oud. Intussen was veel nieuwe

cliëntenorganisaties opgeschreven hoe zij

wetenschappelijke en praktijkkennis over

vinden dat goede dementiezorg eruit ziet. In

dementie ontwikkeld. Ook neemt het aantal

de werkgroep zaten huisartsen, geriaters,

mensen met dementie steeds verder toe

specialisten ouderengeneeskunde, (wijk)

en wonen cliënten langer thuis, waardoor

verpleegkundigen, psychiaters en psycholo-

Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-

andere organisatie van de zorg nodig is.

gen tot de zorgverzekeraars. Laura heeft

instituut en Vilans in het kader van

geprobeerd dat de rol van de psycholoog zo

het Deltaplan Dementie. Het ministerie

“In de nieuwe standaard is vanuit het

goed mogelijk naar voren komt. Dat was

van VWS subsidieert het programma.

perspectief van cliënten en hun naasten

niet altijd even makkelijk: “Soms moet je

beschreven wat goede dementiezorg is.

toch een compromis sluiten omdat je met

OOK ACTIEF WORDEN?

De zorg is erop gericht dat de kwaliteit

zoveel partijen aan tafel zit.”

Als NIP-lid sta je middenin het

DEMENTIEZORG VOOR ELKAAR
De vernieuwing van de Zorgstandaard
Dementie is onderdeel van het
programma Dementiezorg voor elkaar.
Het programma is ontwikkeld door

werkveld en ben je goed op de hoogte

van leven gewaarborgd blijft, los van waar
iemand verblijft: thuis of in het verpleeg-

Dat de zorgverzekeraar heeft meegewerkt

van de ontwikkelingen. Die deskundig-

huis”, vertelt Laura. “De nieuwe standaard

aan de zorgstandaard, betekent niet

heid kunnen wij goed gebruiken bij

is persoonsgericht, holistisch en toekomst-

automatisch dat de bekostiging voor

gericht.” Nieuwe richtlijnen als Probleem-

psychologen ook is geregeld. Beleidsmede-

gedrag bij Dementie van NIP en Verenso

werker Matt Schillings zet zich er samen

en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

met de sectie Ouderenpsychologie voor in

staan nu ook in de zorgstandaard.

om de dementiezorg ook financieel goed te

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:
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PARTICIPATIEWET

de ontwikkeling van zorgstandaarden
en richtlijnen. Wil je je ook actief
inzetten? Bekijk de mogelijkheden op
psynip.nl/wordactief of bij de sectie
psynip.nl/ouderenpsychologie.

RICHTLIJNONTWIKKELING

WEBINARS A&O/A&G

26-09-19 09:57

Is drastische
vernieuwing
de oplossing
voor de ggz?

Marjan van de Laar
benoemd tot erelid
Vrijdag 13 september 2019 nam Marjan van de Laar afscheid als
voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie. Als waardering
Jan Derksen en Philippe Delespaul gingen op

voor haar jarenlange inzet werd Marjan benoemd tot erelid van

uitnodiging van de sectie GGZ van het NIP in

het NIP.

debat over de ggz. Malou van Hintum leidde
Marjan was al jaren actief, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter van

het debat in goede banen.

het sectiebestuur. Onder bezielende leiding van Marjan groeide de
Derksen en Delespaul discussieerden over e-health,

sectie uit van 447 naar 582 primaire leden. Een groot deel van die leden

neuropsychologie, ervaringsdeskundigen en gingen

is actief voor en betrokken bij deze levendige sectie.

in debat over stellingen van deelnemers. De stelling
Wég met de ggz gebouwen maakte veel los. Derksen

Met grote bevlogenheid heeft Marjan zich

begrijpt goed dat gz-psychologen massaal voor

ingezet voor de positie van de Ouderen-

zichzelf beginnen. De kwaliteit komt daardoor

psycholoog. Samen met de actieve leden

volgens Delespaul in het gedrang: het is uitholling

van de sectie, heeft Marjan de ouderen-

van de ggz die hij overigens teveel een protocollen-

psycholoog stevig op de kaart gezet,

fabriek vindt. Zij delen de visie dat de zorg dichtbij

zowel binnen als buiten het NIP.

moet worden aangeboden.

Persoonlijke editie van tijdschrift De Psycholoog
Meer weten over de standpunten van beide titanen?

Als afscheidscadeau ontving Marjan een persoonlijke uitgave van De

Het debat op 19 september is een vervolg op de

Psycholoog met verhalen van leden en bureaumedewerkers die met haar

films van de sectie over dilemma's in de ggz. Deze

hebben samengewerkt. Haar kwaliteiten worden daarin geroemd:

zijn te bekijken via psynip.nl/etalageggz

Marjan is een verbinder, hardwerkend, kritisch, toegewijd en volhardend.
Maar ze is vooral een warm persoon die zich met hart en ziel heeft
ingezet voor haar vak.

Wil jij in Marjans voetsporen treden?
De sectie Ouderenpsychologie zoekt nog een nieuwe voorzitter.
Lees meer op psynip.nl/ouderenpsychologie

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN
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WERKERVARINGSPLEKKEN

TASKFORCE PRIVACY

VISITATIE

26-09-19 09:57

WORD JIJ DE STEM
VAN DE KINDER- EN
JEUGDPSYCHOLOOG?
Het NIP zoekt kinder- en jeugdpsychologen die zich willen

Fris je kennis over
(klinische) besluitvorming op bij het
COTAN-congres!

inzetten als ambassadeur voor hun vak. Ben je trots op je beroep
en laat je dat ook graag zien en horen? Vind jij dat er zaken

Het COTAN-congres is interessant voor

moeten verbeteren en sta je te popelen om dat te vertellen aan

psychologen die tests inzetten en op basis

de belangrijke spelers in het jeugddomein? Bij de Leergang

daarvan beslissingen nemen, maar zeker ook

Ambassadeur Jeugd ontwikkel je je tot een ambassadeur die

voor psychologen die bij het nemen van beslis-

kansen ziet en benut.

singen niet of nauwelijks werken met tests.
Kom er tijdens dit symposium achter hoe

De Leergang biedt je veel

wetenschappelijke inzichten over besluitvor-

persoonlijke ontwikkelings-

ming gebruikt kunnen worden om nog beter

mogelijkheden. Docenten
van hoog niveau leren je
debatteren, presenteren en
onderhandelen. Je vergroot
je kennis over het jeugddomein Je krijgt een coach/
expert uit het werkveld.
Tijdens de opleiding ga je al

Word jij ambassadeur
in het jeugddomein?

beslissingen te nemen.
Prof.dr. Cilia Witteman en dr. Leontien de Kwaadsteniet, beiden verbonden aan de Radboud universi-

Leergang
ambassadeur
jeugd;
samen
staan voor
je vak!

teit Nijmegen, houden een lezing over het
inschatten van het risico op kindermishandeling.
Actuariële risicotaxatie-instrumenten lijken deze
inschattingen te verbeteren in vergelijking met de

gelijk in gesprek met

klinische blik of met niet-actuariële instrumenten.

mensen die lokaal, regionaal

“We moeten gezamenlijk zorgen voor een
goed verhaal over de waarde van ons werk.”

en landelijk invloed hebben

Jan Pieter Meijer, jeugdbeschermer

Maar wat betekent het gebruik van zo’n instrument
nu in de praktijk? Aan de hand van een voorbeeld

in het jeugddomein. En je

gaan de sprekers in op de meerwaarde voor klinische

leert hoe je effectief omgaat

beslissingen.

met (social) media.

Wat vragen wij?
Je bent twee dagen per maand beschikbaar. Je krijgt een dag scholing en
je huiswerkopdrachten kosten nog ongeveer 8 uur. Het is belangrijk dat
je je inzet goed kunt regelen met je werkgever, zowel tijdens als na de
opleiding.. Voor de opleiding betaal je een eigen bijdrage van 1.000 euro.

Geef jij de professional een gezicht?
Heb je de ambitie om binnen je organisatie, samenwerkingsverband of
beroepsvereniging de stem van jou en je collega’s te laten horen? Dan is
de leergang iets voor jou. De eerste lichting heeft de opleiding bijna
afgerond en gaat binnenkort aan tafel met de minister. Lijkt jou dat ook

Psychologen uit alle werkvelden zijn van harte

wel wat? Meld je voor 1 november 2019 aan. Twijfel je nog? Laat je

welkom. Of je nu werkt in het onderwijs,

inspireren door verhalen van de eerste ambassadeursklas. Lees mee in

de ggz of forensische psychologie. Lees meer

de flyer op de NIP-website (psynip.nl/oproepen). Of neem contact op

over het programma en de sprekers op

met beleidsmedewerker Wilma Lozowksi via Wilma.Lozowksi@psynip.nl,

psynip.nl/cotanjubileumsymposium

(030) 8201500.

JEUGDWETSPECIAL
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NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING

LANGDURIGE ZORG

VRIJGEVESTIGDEN

26-09-19 09:57

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN A&O-NASCHOLING EN
HEB JE NOG ACCREDITATIEPUNTEN NODIG?
De sectie A&O organiseert komende winter een nieuwe

met interessante cases en haar persoonlijke en energieke manier

serie scholingsdagen. Ben je geïnteresseerd in nascholing en

van lesgeven".

heb je nog accreditatiepunten nodig? Houd de nieuwsbrief
van de Sectie A&O goed in de gaten want het programma is

Jeroen Meliëzer woonde de scholingsdag met Mario Kieft en Irina

bijna rond.

Nikolova van de OU bij. Hij vond het programma boeiend en goed
ingevuld: “Met stof tot nadenken en nieuwe perspectieven.” In de

De Summerschool van de Sectie Arbeid en Organisatie was een

ochtend verraste Mario de deelnemers met een mooie filmopname,

groot succes. Wetenschappers Annet de Lange, Karen van Dam,

waarna hij de verschillen tussen klassieke en postmoderne organi-

Marise Born, Mario Kieft en Irina Nikolova deelden hun kennis

satieverandering besprak. “Dat klassieke organisatieverandering

met A&O-psychologen uit de praktijk.

weinig oplevert, dat wisten we. Mario heeft ons uitgerust met een
fantastische postmoderne woordenschat. Ik geef u er vast drie mee:

De sectie kijkt tevreden terug op de vier nascholingsdagen.

Wolken van betekenis, het PETRI-schaaltjesmodel en spontane

Cora Reijerse, bestuurslid van de sectie A&O, nam zelf deel aan

eenstemmige en meerstemmige veranderingen,” vertelt Jeroen.

de tweede Summerschooldag met Karen van Dam. "Heel veel
aspecten van werkstress passeerden de revue. De historische

Winterschool

ontwikkeling van de theorievorming, werk kenmerken en zelf-

De sectie A&O ziet dat de behoefte aan deze manier van kennis-

management, om een paar voorbeelden te noemen. Heel interes-

uitwisseling groot is en organiseert in de winter nog een serie

sant vond ik het kritisch bekijken van de A&O werkstressmodellen.

scholingsdagen. Houd de NIP agenda dus goed in de gaten, want

Karen hield ons actief betrokken, ook op de late vrijdagmiddag,

de Summerschool was al heel snel volgeboekt.

CONGRES: ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE EN DE ROL VAN DE PSYCHOLOOG
Gaan AI en de robot het werk van mensen overnemen

behulp van AI het werk voor iedereen aangenamer te
maken?

of gaat AI de mens juist ondersteunen, beter en
slimmer maken? Wordt een robot geprogram-

U hoort er alles over tijdens het congres over

meerd door techneuten volgens ratio of spelen

Artificiële Intelligentie van de sectie A&O,

emoties, gedrag en persoonlijkheid ook een rol?

dat ook interessant is voor psychologen uit

Kortom: blijft de psycholoog aan de zijlijn of

andere werkvelden. Het congres vindt vrijdag

gaan wij onze kennis en kunde inzetten om met

1 november 2019 plaats in Zeist.

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.

VERLAGING ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK
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