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!

VIJFDE ETALAGE-FILM

zorg te bieden? Of staan relationele

E-health: verrijking of
verschraling?

factoren als veiligheid, vertrouwen en sfeer
– belangrijk voor de effectiviteit van een
behandeling – onder druk als therapeutisch
contact deels of volledig verloopt via een
scherm? En zijn er op dit punt wellicht
verschillen tussen doelgroepen van de ggz?
Op deze kwesties laten hoogleraar Heleen
Riper, behandelaren Tex de Vroom en
Anneke Vinke en cliënt/ervaringsdeskundige
Jasper Wagteveld allemaal hun eigen licht
schijnen.

Beweging
E health - Koude technologie voor warme
zorg? is onderdeel van het Etalageproject:
een serie korte films over actuele ontwikkelingen in de ggz. De films zijn bedoeld om in
een werkveld dat permanent in beweging is,
aan de hand van uiteenlopende perspectieven, het debat over verandering en vernieuwing te stimuleren. Eerder kwamen
shared decision making, zorgstandaarden,
E-health maakt een langzame opmars in de ggz. Beeldbellen, appen, chatten, virtual

ervaringsdeskundigheid en ambulantisering

reality, serious games: het zijn maar een paar voorbeelden van technologieën die

van de ggz aan bod. Alle Etalage-films zijn

psychologen kunnen inzetten bij de behandeling van iemand met psychische proble-

aangevuld met een ‘magazijn’. Dat bevat

men. Soms is die technologie een aanvulling op face-to-face contact, andere keren is

achtergrondinformatie over het betreffende

het een gedeeltelijke of volledige vervanging daarvan.

thema en verwijzingen naar verdiepende
literatuur.

Kwesties

vangen van face-to-face door online contact

De sectie ggz van het NIP lanceert in

een verrijking of juist een verschraling is van

De films zijn allemaal te vinden op:

februari de korte film E health - Koude

de therapeutische relatie. Helpt communi-

psynip.nl/etalage-ggz

technologie voor warme zorg? Daarin komt

catietechnologie behandelaren efficiënte(re)

de vraag aan de orde of het (deels) ver-

en minstens even goede, of zelfs betere

NIP OOK ACTIEF BEZIG MET:
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PARTICIPATIEWET

Door: Else de Jonge

RICHTLIJNONTWIKKELING

WEBINARS A&O/A&G

29-01-20 16:12

NIP VISITATIEMODEL
in 2020 ook beschikbaar
voor de ouderen- en
gehandicaptenzorg

Kijk in de spiegel van je eigen functioneren
Als psycholoog is het belangrijk om te handelen naar de

Nieuw in 2020: reflectie voor de ouderen- en
gehandicaptenzorg

professionele standaard. Deze standaard wordt gevormd

Twee werkgroepen van psychologen (en orthopedagogen

door onder meer de Beroepscode en vakinhoudelijke

van de NVO) hebben het instrument Visitatie Basis nu ook

kwaliteitsstandaarden. Om voor jezelf te checken hoe je je

vertaald naar de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Als

als professional verhoudt tot deze standaard, biedt het NIP

je als (sub)vakgroep meedoet, is er als extra een instrument

sinds 2012 een visitatiemodel voor zelfstandig gevestigde

voor een quick-scan van de teamsamenwerking toegevoegd.

psychologen. Neem een kijkje in de spiegel van je eigen

Hiermee kijk je naar het functioneren van jouw team of

functioneren!

vakgroep.

Visitatie Basis: versterk je professionele identiteit

Beide reflectietools worden momenteel in twee pilots

Bij Visitatie Basis vul je een vragenlijst in waarop je

uitgetest door psychologen in de ouderenzorg en gedrags-

automatisch gegenereerde feedback en aanbevelingen

deskundigen in de gehandicaptenzorg. Na evaluatie en

ontvangt. Daarover ga je in gesprek met beroepsgenoten

bijstelling komen de instrumenten in het voorjaar van 2020

(peers) die je zelf hebt uitgekozen. Tot slot schrijf je een

beschikbaar.

Persoonlijk Ontwikkelplan, dat je in de vijf jaren erna
Door: Rivka Ruiter, Jennifer Roubiës, Irma Hofte

uitvoert. Elke vijf jaar herhaal je dit proces.
Sinds 2015 hebben bijna 400 psychologen Visitatie Basis doorlopen. 95%

INTERESSE?

hiervan beveelt Visitatie Basis aan.

Ben je geïnteresseerd in of wil je je aanmelden voor NIP visitatie als

Als extra stap is er het Visitatie Certi-

vrijgevestigde of reflectie voor de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg?

ficaat, waarmee je richting cliënten,

Leden van NIP of NVO nemen deel met 50% korting.

collega’s en zorgverzekeraars officieel

Kijk in het NIP themadossier Kwaliteitsvisitatie en reflectie (psynip.nl/

de doorlopen visitatie (en daarmee je

actueel/themas) of stuur een mail naar visitatie@psynip.nl.

professionaliteit) laat zien.

MANIFEST 1001 KRITIEKE DAGEN
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WERKERVARINGSPLEKKEN

TASKFORCE PRIVACY

VISITATIE

29-01-20 16:12

Psychologie op de
middelbare school
In het begin van het schooljaar
2018 startte Paul Westerman
(NIP-lid) samen met Else
Treffers (oud-bestuurslid
SPS-NIP en ledenraadslid) met
een nieuw initiatief: lesgeven
in het vak psychologie op de
middelbare school. Paul en
Else ontwikkelden samen een
lesprogramma en verzorgden
een aantal lessen voor middelbare scholieren. Deze werden
positief ontvangen.

Inmiddels is er verder nagedacht over de invulling en vorm van

Alle betrokkenen namen het besluit om meer input vanuit verschil-

een lesprogramma. Paul Westerman en Else Treffers dienden samen

lende secties, disciplines en groepen te vragen. Die input zal gebruikt

het verzoek voor ondersteuning door het NIP in om een meer

worden om een plan van aanpak op te stellen.

omvangrijk project op te kunnen starten. Tijdens de Ledenraad
op 25 november 2019 werd besloten het project in 2020 te

Benieuwd wat daar uit komt? Op dinsdag 31 maart 2020 is er een

ondersteunen vanuit de Sectie Psychologie Studenten. Ook werd

bijeenkomst gepland op het NIP-bureau! Wil je erbij zijn of ben je

Alderik Visser (SLO - Nationaal expertise centrum leerplanontwik-

op zoek naar meer informatie? Mail naar SPS-nip@psynip.nl en hou

keling) gevraagd om mee te denken.

de agenda op psynip.nl in de gaten.
Door: Julie van Loef, SPS-NIP

JEUGDWETSPECIAL
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NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING

LANGDURIGE ZORG

VRIJGEVESTIGDEN

29-01-20 16:12

JULLIE INBRENG IS BELANGRIJK
VOOR ONZE STRATEGIE: DOE MEE MET
DE NIP-LEDENPEILING!
Het NIP voert jaarlijks een ledenpeiling uit zodat leden hun

Wat vonden leden tot nu van het NIP?

stem kunnen laten horen om samen een succesvolle toekomst

Ook in 2019 vulden vele leden de ledenpeiling in. Heel veel ideeën

voor het NIP vorm te geven. Met jouw mening bouwen wij

hebben een plaats gekregen in het werkplan van het NIP. Ben je

verder aan onze plannen voor de komende jaren. Samen met

benieuwd wat leden afgelopen jaar vonden? Ga dan naar psynip.nl.

jullie, onze leden, gaan we graag aan de slag!

Wil je meer weten over de voornemens van het NIP in 2020?
Bekijk dan het NIP jaarplan 2020 op het ledennet.

Wat verwacht jij van je lidmaatschap van het NIP? Moeten wij de
belangen van psychologen vooral behartigen in de politiek, bij

Door: Bas Wijffels – Bestuurssecretaris NIP

verzekeraars of bij gemeenten? Moet het NIP nog duidelijker
standpunten inbrengen bij belangrijke maatschappelijke discussies
over psychische gezondheid, duurzame inzetbaarheid en veranderingen in de samenleving? Ben je vooral lid om de kwaliteit van je
beroepsuitoefening te bewaken, of wil je vooral vakgenoten via het
NIP ontmoeten en je vakkennis verdiepen? En wat vind je eigenlijk
van de diensten van het NIP?
De mening van onze leden vormt de basis van ons strategisch
beleid. Ieder jaar bekijken bestuur en ledenraad van het NIP op
basis van jullie input of we nog steeds op de goede weg zijn. Dus
gebruik de komende ledenpeiling om je stem te laten horen. Zo
oefen je invloed uit op het beleid van de grootste beroepsvereniging
van psychologen in Nederland. Én maken we samen het NIP nog
beter en sterker!
De ledenpeiling 2020 gaat deze maand van start: houd onze

Dialoogsessie naar aanleiding van ledenpeiling 2019

website en nieuwsbrief in de gaten!

COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR CHRISTA GRAVEMAKER EN RIVKA RUITER. VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT.
MAIL VOOR SUGGESTIES OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

VERLAGING ADMINISTRATIEVE LASTENDRUK
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BEROEPSETHIEK

CONTRACTERING VERZEKERAARS

29-01-20 16:12

