
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!

Wat wilde je vroeger worden?
‘Heel vroeger paardenarts en daarna 

mensenarts. Ik wilde iets betekenen voor de 

maatschappij op het gebied van gezondheid. 

Daarom ben ik uiteindelijk de psychologie 

ingerold. Aanvankelijk wilde ik de klinische 

kant binnen de psychologie op, maar 

langzaamaan ontwikkelde ik meer interesse 

in de groei van organisaties en werknemers. 

Ik vind leiderschap, communicatie en 

werken in groepen erg interessant. Daarom 

besloot ik de kant van A&O op te gaan. 

Mijn bestuursjaar sloot daar mooi op aan. Ik 

heb nu ervaring met leidinggeven en weet 

hoe het is om eindverantwoordelijk te zijn.’ 

Wat vond je het spannendste aan je 
bestuursjaar?
‘Om eindverantwoordelijk te zijn voor de 

beslissingen die we als bestuur namen. Al 

viel dat uiteindelijk trouwens heel erg mee. 

Je doet alles toch samen. Het was soms 

lastig alle bestuursleden gemotiveerd te 

houden tijdens de coronacrisis. Daarover 

voerden we veel gesprekken. Zo had ik zelf 

echt een motivatiedip aan het begin van de 

crisis. Op een gegeven moment zette we de 

knop om en hebben we ons gefocust op wat 

er nog wél kon. Je stapt toch in het bestuur 

om er samen een topjaar van te maken, om 

alles eruit te halen. Ik ben blij en trots dat we 

uiteindelijk die knop hebben omgezet. Als ik 

het afgelopen jaar in één zin zou moeten 

omschrijven? Een unieke kans om elke dag 

een krachtigere versie van jezelf te worden 

op professioneel én op persoonlijk vlak.’

Heb je kennis of ervaringen die je 
opdeed tijdens je studie goed 
kunnen inzetten?
‘Ja, zelfs verrassend vaak. Dat het bijvoor-

beeld enorm helpt doelen te stellen als je 

gemotiveerd wilt blijven. Of dat je altijd 

constructieve feedback moet geven. Toen 

we plots overgingen op online vergaderen 

was dat lastig. Je vangt minder lichaamstaal 

op, waardoor je soms niet goed interpre-

teert of begrijpt wat de ander nu precies 

bedoelt. Tijdens het bestuursjaar heb ik in 

ieder geval twee belangrijke dingen geleerd. 

Als eerste hoe belangrijk je mindset is. In 

april was ik écht teleurgesteld over de 

situatie. Maar als je probeert het glas halfvol 

te zien, zijn er opeens zo veel dingen 

mogelijk! Daarnaast heb ik geleerd dat je 

anderen echt in hun kracht kunt zetten. Het 

klinkt misschien een beetje zweverig, maar 

het klopt echt.’ 

Waar lig je weleens wakker van?
‘Ik maak me zorgen over de Nederlandse 

studenten. Mijn dagen hebben een duidelij-

ke structuur: van negen tot vijf zet ik me in 

voor SPS-NIP. Maar als je nu studeert, mis 

je die duidelijke doelen waarschijnlijk. Ik 

vind dat wij als SPS-NIP nu een belangrijke 

rol spelen in het welzijn van studenten in 

Nederland. Ik zie het als onze taak om 

duidelijk te maken dat het met veel 

studenten niet goed gaat en hun behoeften 

kenbaar te maken.’

Vier vragen aan…
Caithlyn Tschi
Caithlyn Tschi (22) was tot 1 februari 2021 voorzitter van het landelijk bestuur  

van SPS-NIP. Nu werkt ze als recruiter en in september start ze met haar master 

 Arbeid- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 ‘ Ik vind dat wij als SPS-NIP 
een belangrijke rol  
spelen in het welzijn van 
studenten in Nederland’
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‘V roeger wilde ik vooral géén psycholoog worden, omdat 

mijn vader dat al was’, zegt gz-psycholoog Rosa 

Ravenhorst. ‘Maar gelukkig ben ik dat nu wel.’ Vader 

René Ravenhorst, arbeids- en organisatiepsycholoog: ‘We refl ecteer-

den in het gezin ook wel veel. Ik kan me voorstellen dat je dat als 

kind op een gegeven moment zat bent, en ook gewoon ondoordacht 

en naïef dingen wilt doen.’ 

Wat vinden jullie het leukste aan jullie werk?

Rosa: ‘Ik werk met kinderen en jongeren en vind het waardevol hen 

te helpen zichzelf beter te snappen. Of om ze te laten inzien dat ze 

niet gek zijn. Bij jonge mensen kun je ook nog veel bereiken – zij 

hebben minder ingesleten patronen dan volwassenen.’ 

René: ‘Er zit een soort mysterie in de psychologie. Dat vind ik mooi. 

We begrijpen onszelf voor een groot gedeelte niet. En anderen 

trouwens ook niet. Na jaren ervaring voel ik anderen in hun keuzes 

denk ik ook vaak maar nét iets beter aan, dan dat ze zichzelf 

begrijpen. En ik vind het leven nog steeds soms moeilijk te ‘vatten’. 

In mijn tienerjaren las ik veel boeken over psychologie, waar ik niets 

van begreep, maar die ik wel prachtig vond. En zo gaat het eigenlijk 

nog steeds.’

Rosa: Lachend: ‘’Ja, hij leest veel ingewikkelde boeken over 

psychologie.’

Wat zijn raakvlakken in jullie werk?

René: ‘Ik leer van Rosa van alles over de moderne inzichten uit de 

psychologie. Bijvoorbeeld uit de biopsychologie, of over EMDR en 

cognitieve gedragstherapie. Toen ik studeerde stond dat allemaal 

nog in de kinderschoenen.’ 

Rosa: ‘We hebben het ook over dynamieken op de werkvloer en 

over de teams binnen de ggz waarin ik gewerkt heb en over hoe dat 

beter zou kunnen.’ 

René: ‘De ggz kan wel wat meer A&O-psychologie gebruiken. Veel 

managers en hulpverleners in organisaties redeneren, naar mijn 

Hoe is de band tussen familieleden die beiden als psycholoog werken? Het NIP laat 

moeders, dochters, vaders en zonen aan het woord over hun gespreksstof, relatie en 

familiedynamiek. In deze editie: vader René Ravenhorst en zijn dochter Rosa Ravenhorst. 

ZO VADER, ZO DOCHTER

De magie van psychologie
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Ken of ben je zelf een psycholoog met nog een psycholoog in 

de familie, en lijkt het je leuk daarover te vertellen? Laat het 

ons weten via communicatie@psynip.nl.

idee, te veel vanuit pathologie. Hulpverleners zien bijvoorbeeld snel 

parallelprocessen met hun cliënten, terwijl zij doorgaans zelf 

gewoon gezond zijn.’

‘Nog iets anders waarin we elkaar vinden: de laatste tijd houd ik 

me bezig met de effecten van vroege hechting op de rest van het 

leven. Ik zie bijvoorbeeld dat Rosa kinderen echt kan helpen, terwijl 

ik in mijn werk juist veel volwassenen tegenkom die deze hulp nooit 

gehad hebben en echt moeite hebben zichzelf staande te houden in 

bepaalde werksituaties.’

Rosa: ‘Ja, zo kan ik heel blij worden van intensieve traumabehandelin-

gen. Het is gaaf om te zien dat een kind relatief snel geen last meer 

heeft van zijn of haar PTSS. En dat het daarna beter gaat met het hele 

gezin en het kind zich weer gaat ontwikkelen, bijvoorbeeld door beter 

te slapen omdat er geen nachtmerries meer zijn. Hij of zij krijgt vaak 

ook meer zelfvertrouwen en ontwikkelt zijn of haar identiteit verder.’

René: ‘Dat is trouwens óók de magie van het vak. Wat gebeurt er nu 

dat EMDR een trauma kan wegnemen en een kind weer verder kan? 

Dat intrigeert me, al ben ik ook kritisch. Blijft het effect bijvoorbeeld 

overeind op de lange termijn?’

Rosa: ‘Ja, dat zijn interessante kritische vragen. Ik denk dat als je 

EMDR inbedt in een goede behandeling die uit meerdere elementen 

bestaat en waarin de therapeut een goede relatie heeft met de 

client, er weinig tegen de therapie in te brengen valt. Maar ik moet 

ook zeggen dat ik tijdens mijn gz-opleiding heb ingezien hoeveel ik 

eigenlijk nog niét weet. Bijvoorbeeld over de lange termijneffecten 

van bepaalde behandelingen. En daarnaast is het denk ik vooral 

goed om kritische geluiden in je op te nemen en daarover met 

elkaar te discussiëren.’  

René: ‘Ja, daar word je als therapeut juist alleen maar beter van. En 

de therapie uiteindelijk ook.’

Rosa: ‘Al kan ik me ook wel irriteren aan discussies op LinkedIn hoor. 

De toon kan daar zo fel zijn, dat die de inhoud soms verdoezelt.’ 

Is het soms ingewikkeld om beiden als psycholoog  
te werken?

René: ‘Ik heb een sombere kant – die me misschien ook juist richting 

de psychologie heeft gebracht – en voor mij blijft de vraag: wat deel 

ik daarover met Rosa en wat niet? Ik wil haar er niet onnodig mee 

belasten. Maar juist omdat zij als professional een gefocuste 

empathie heeft ontwikkeld en goed kan luisteren – en natuurlijk 

omdat ze mijn dochter is – kan ze heel dichtbij komen. En het is 

verlichtend erover te praten. Depressies bestrijd je immers meestal 

ook met pillen en praten.’ 

‘Er zijn trouwens ongeveer één miljoen depressievelingen in 

Nederland die pillen slikken. Dat is veel. Toch vraag ik me af hoeveel 

rekening daar nu mee wordt gehouden in het dagelijks leven. In die 

zin staat de psychologie toch een beetje aan de zijkant van de 

samenleving. Maar dat terzijde.’

Rosa: ‘Mijn generatie praat, denk ik, wel meer over psychische 

kwetsbaarheden.’ 

Wat leren jullie van elkaar?

René: ‘Naast de nieuwste inzichten uit de psychologie heb ik door 

Rosa ook de verschillende lagen in de psychologie herontdekt. Dus 

dat er naast rationaliteit en verwoording ook ruimte moet zijn voor 

ervaringen en emoties. Het leven draait niet enkel om alles proberen 

te begrijpen, maar ook om ervaren en voelen.’

Rosa: ‘Tijdens de gz-opleiding heb ik inderdaad geleerd dat ik 

persoonlijk wat meer bezig mag zijn met wat ik voel.’

René: ‘Ja, en nu neem je er ook de tijd voor door te stoppen met 

een baan waar je niet supergelukkig van werd. Daar heb ik bewonde-

ring voor. Die ruimte heb ik zelf nooit genomen.’

 

Rosa: ‘Ik heb van mijn vader geleerd dat het goed is anderen soms 

te confronteren. Het heeft geen zin eindeloos mee te zitten snappen 

en voelen. Dan verandert er niets. Ook heb ik op een eerdere 

werkplek verhitte vergaderingen meegemaakt waarin emoties hoog 

opliepen. Na zo’n vergadering kun je je niet meer focussen op je 

cliënten. Het was fijn er dan met mijn vader over te praten. Hij 

legde het ook terug en vroeg: “Wat ga jij doen?” Het is makkelijk 

om alles over je heen te laten komen en in de slachtofferrol te 

kruipen, maar je bent zelf natuurlijk ook onderdeel van die dyna-

miek. En ik vind het trouwens erg bewonderingswaardig dat mijn 

vader zo hard werkt en liefdevolle relaties heeft, terwijl hij tegelij-

kertijd soms ook lastigere periodes heeft.’ 

ROSA: 

‘Het heeft geen zin eindeloos mee te zitten 
snappen en voelen’
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COLOFON DIT KATERN IS IN OPDRACHT VAN HET NIP SAMENGESTELD DOOR ANOUK BERCHT, REDACTEUR NIP EN RENSKE VERMEIJDEN, COMMUNICATIEADVISEUR NIP. 
VORMGEVING: STUDIO JORRIT VAN RIJT. MAIL VOOR SUGGESTIES OVER ONDERWERPEN: COMMUNICATIE@PSYNIP.NL.

Tijdens het wekelijkse spreekuur Beroepsethiek leggen NIP-leden allerlei ethische 

kwesties rond het werk voor aan Rosalinde Visser, senior stafmedewerker beroeps-

ethiek. IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE HAAR EEN VEELVOORKOMENDE VRAAG. 

‘De coronacrisis nam bij psychologen veel aarzelingen weg over de toepassingen van 

e-health en over allerlei andere digitale vormen van psychologische interventies. Psycholo-

gen zijn ook al langer bekend met toepassingen van Artifi cial Intelligence (AI) en machine 

learning. Denk aan het doen van voorspellingen bij de kans op het ontwikkelen van een 

depressie of aan het afnemen van een selectieassessment. Nieuwe toepassingen roepen echter 

ook vragen op over beroepsethiek, met name over privacy en het risico op discriminatie. 

Als het gaat om privacy levert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een spanningsveld op: 

persoonsgegevens - bij psychologen gaat het per defi nitie om gevoelige persoonsgegevens - mogen alleen voor 

bepaalde, nader gespecifi ceerde doeleinden worden gebruikt, de zogenaamde doelbinding. Ook richt de AVG zich 

op dataminimalisatie. Dat betekent dat de psycholoog voor het gestelde doel, bijvoorbeeld de behandeling of een 

selectie-assessment, zo min mogelijk gegevens mag verwerken. Daarnaast kunnen algoritmes leiden tot discrimi-

natie van bepaalde bevolkingsgroepen. Deze risico’s moet de psycholoog onderkennen en zoveel mogelijk tegen-

gaan. Tegelijkertijd kunnen algoritmes en big data alleen effectief zijn als er juist heel veel data worden verzameld 

en gebruikt. 

Psychologen, die ongeacht het werkveld op basis van een vertrouwensrelatie werken, moeten over dit gebruik 

transparantie aan de cliënt kunnen geven. Dat betekent dat de psycholoog ‘onder de motorkap’ moet kunnen 

kijken. Niet alleen door de mogelijkheid van inzage maar ook het gebruik van algoritmes moet kunnen begrijpen. 

Betekent dit nu dat, als dat niet lukt, algoritmes en big data als ‘onethisch’ verboden terrein voor psychologen 

moeten blijven? Dat zeker niet, maar de beroepscode roept op tot zorgvuldigheid, de psycholoog moet ook over 

de toepassing van AI verantwoording kunnen afl eggen in het licht van de wetenschap. Regie houden is het devies. 

Een bijdrage van psychologen aan het ‘inbouwen’ van ethische normen in algoritmes biedt een kans om nieuwe 

ontwikkelingen te benutten en ethisch verantwoord te handelen. Dat is met nadruk in het belang van hun cliënten.’   

Heb je zelf een vraag over de ethische aspecten van het beroepsmatig handelen als psycholoog? 

Het spreekuur Beroepsethiek vindt altijd op dinsdag plaats van 09:30 uur – 12:30 uur. Via 030 – 820 15 00

(keuze 1) kom je via het informatiecentrum in contact met Rosalinde. Is het (te) druk? Neem dan via het 

contactformulier contact op: psynip.nl/contactformulier

Wie heeft 

de regie: 

psycholoog of 

machine? 

ETHISCH SPREEKUUR
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