
 
 
 
 
 

 
DE COMPETENTIES VAN DE PSYCHOLOOG 

IN DE OUDERENZORG 
 
 
 
 

HENK GEERTSEMA 
ANNE MARGRIET POT 

JANUARI 2006 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
DE PROJECTGROEP 

CURRICULUM VOOR PSYCHOLOGEN IN DE OUDERENZORG: 
 

Henk Geertsema, voorzitter 
Marja Vink, secretaris 

Frank Jonker 
Marion Klaver 
Nan Stevens 



 2

De competenties van de psycholoog in de ouderenzorg 
 
 
De Projectgroep Curriculum voor Psychologen in de Ouderenzorg1 vestigt al enkele jaren de 
aandacht op het belang van scholingsmogelijkheden op het gebied van de 
ouderenpsychologie. (Post)academische opleidingen zijn hier nog onvoldoende op gericht. 
Veel inspanning is nodig om te voorkomen dat er binnenkort een groot tekort ontstaat aan 
psychologen die voldoende geschoold zijn in preventie, diagnostiek en behandeling bij 
oudere cliënten.  
Inmiddels begint deze inspanning  enig effect te sorteren.  
De opleidingsinstellingen voor gz-psychologen raken doordrongen van het belang van 
aandacht voor ouderen in het curriculum en het aantal praktijkopleidingsplaatsen in de 
ouderenzorg neemt gestaag toe.  
In januari 2006 start er bij de RINO Noord-Holland een opleiding tot 
gezondheidszorgpsycholoog met het accent op ouderen. Bij GERION (VU medisch centrum) 
is een cursus gestart van 5 dagen ter introductie van psychologen die nog niet zolang 
werkzaam zijn binnen de verpleeghuiszorg. Met de afdeling Klinische Psychologie  van de 
Vrije Universiteit wordt een postdoctorale opleiding op het gebied van de 
ouderenpsychologie voorbereid. 
 
Vanuit het perspectief van deze opleidingen is het gewenst om zicht te krijgen op het 
gewenst niveau van gz-psychologen en op dat van collega’s op een meer gevorderd niveau. 
Dit gevorderde niveau zou aansluiten bij de plannen van de kamer 
gezondheidszorgpsycholoog van de CONO om te komen tot een functiedifferentiatie. Met 
deze functiedifferentiatie wordt beoogd dat psychologen na hun gz-opleiding zich verder 
scholen op één van de diverse werkvelden binnen de gezondheidszorg.2 
 
Vanuit de VPO en SPO zijn Henk Geertsema en Anne Margriet Pot gevraagd om deze 
competenties nader te formuleren in samenwerking met de Projectgroep Curriculum. Hierbij 
is ook gebruik gemaakt van het curriculum waar wij eerder in 2003 een invitational 
conference over hebben georganiseerd. 
 
 
Niveaus 
De competenties van psychologen zijn op beide niveaus, d.w.z. op gz-niveau  en 
functiedifferentiatie niveau omschreven. Competenties worden hier opgevat als 
beroepsvaardigheden. Het gaat hierbij dus om een nadere profilering van de 
verscheidenheid van de beroepsuitoefening in de ouderenzorg. Deze profilering is essentieel 
zowel voor het gericht aanbieden van adequaat onderwijs als voor de uitvoering van 
adequaat personeelsbeleid van zorginstellingen. 
Vanuit het perspectief van de praktijk is deze tweedeling nogal artificieel. In de huidige 
situatie, waarin er tot dusver maar mondjesmaat psychologen via de gz-opleiding het 
werkveld binnen stroomden, is er een enorme diversiteit aan vooropleiding, gevolgde 
bijscholing en jaren werkervaring. Dit maakt de huidige situatie zeer pluriform. 
Dit heeft zijn aantrekkelijke kanten. Echter voor de ontwikkeling van het vakgebied en de 
herkenbaarheid voor cliënten en andere hulpverleners en werkgevers is enige uniformiteit 
gewenst. Het onderwijs speelt daarbij een grote rol. Via opleidingen, waarin expliciet gewerkt 

                                                 
1 De Projectgroep Curriculum voor Psychologen in de Ouderenzorg is een gemeenschappelijk initiatief 
van de sectie Psychologen in de Ouderenzorg (SPO) van het NIP en de Vereniging Psychologie en 
Ouderen (VPO). 
 
2 Voor meer informatie over de functiedifferentiatie zie het verslag van de conferentie Eenheid en 
verscheidenheid: profiel van de gz-psycholoog van 4 november 2005 op de website van het NIP. 
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wordt aan het verwerven van relevante competenties ontstaat een herkenbaar profiel van de 
psycholoog in de ouderenzorg. 
Hierbij dient wel in rekening gebracht te worden dat het veld van de ouderenzorg zelf sterk 
aan het veranderen is als gevolg van o.a. het nieuwe zorgstelsel en de modernisering van de 
AWBZ.  Psychologen zullen op deze veranderingen moeten inspelen om ook in een andere 
organisatorische en financiële context zich te kunnen inzetten voor de oudere cliënt.   
In deze nota gaan we niet in op de rol en de competenties van de klinisch psycholoog in de 
ouderenzorg. De klinisch psycholoog zou gezien kunnen worden als een derde, nog meer 
gevorderd  niveau. De ontwikkelingen rond de registratiemogelijkheden, de inhoud van het 
competentiegebied, de opleiding en het inzicht in de behoeften van de ouderenzorg zijn 
echter nog zo pril, dat het ons prematuur lijkt om hier nu al dieper op in te gaan. Het blijft 
echter wel een aandachtspunt.  
 
 
De gezondheidszorgpsycholoog 
Bij de competenties van de gz-psycholoog zijn wij uitgegaan van de reguliere gz-opleiding en 
de daarbij behorende regelgeving. Ongetwijfeld zullen degen, die de opleiding volgen vanuit 
een werkplek in de ouderenzorg en degene, die de opleiding volgen met het accent op 
ouderen aan het eind van hun opleiding op een aantal gebieden over meer competenties 
beschikken dat wij hebben aangegeven. Wij zijn echter uit gegaan van het generieke 
karakter van de gz-opleiding. Ook mensen, die bijvoorbeeld vanuit de volwassenzorg de 
opleiding hebben gevolg kunnen na  hun registratie in de ouderenzorg gaan werken. 
Veel psychologen in de ouderenzorg werken met slechts een gering aantal collega’s. Vaak 
hebben zij een bepaalde regio of een aantal afdelingen van een instelling toegewezen 
gekregen. Dat betekent dat in de praktijk ook situaties en problemen tegen komen, die 
verder reiken dat de door ons beschreven competenties. In de praktijk kunnen zij niet altijd 
aan anderen doorschuiven, maar zullen zij zelf met behulp van begeleider en supervisor aan 
de slag gaan. Maar ook deze omstandigheid mag er o.i. niet toe leiden de eisen ten aanzien 
van de beginnende zelfstandige gz-psycholoog op te schroeven. 
 
 
De ouderenpsycholoog  
De ouderenpsycholoog heeft meer werkervaring en zal ook aanvullende scholing gevolgd 
hebben. Als we voor dit niveau aansluiten bij de plannen binnen de CONO over 
functiedifferentiatie zou het gaan om scholing met een omvang van 60 ECTS, Europese 
studie-eenheden, (1680 uur), waarvan tenminste 12 ECTS (336 uur, dit komt overeen met 8 
uur per week gedurende 42 weken) theoretisch onderwijs en 48  ECTS (1344 uur) 
gesuperviseerde praktijkwerkzaamheden3.  
De vraag hoe dit in de ouderenzorg geïmplementeerd moet worden is hier niet aan de orde 
Wel zijn wij van een dergelijke scholingsomvang uit gegaan bij het nadenken over de 
competenties van de ouderenpsycholoog. 
Wij hanteren voor dit niveau de aanduiding ouderenpsycholoog in onderscheid met de gz-
psycholoog om het verschil aan te geven. De term is echter nog niet geregistreerd. Discussie 
binnen de beroepsgroep moet uitwijzen of dit een goede keus is.      
 
 
De status en mogelijkheden 
Bij het formuleren van de competenties zijn er al veel discussies gevoerd. Daarbij ging het 
niet alleen om beide niveaus van elkaar te onderscheiden, maar ook om zo precies mogelijk 
te omschrijven wat elk niveau omvat. Daarbij gaat het niet alleen om het beroepshandelen 
van de psycholoog zelf, maar ook om de context van zijn handelen. En ook die context 
varieert in complexiteit. Een vorm van dementie diagnosticeren bij een gemiddelde 

                                                 
3 Gegevens ontleend aan het Eindrapport van de werkgroep wegingscriteria aan de CONO d.d. 8 
februari 2005 
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Nederlander is eenvoudiger dan bij een Marokkaanse mevrouw, die slechts 10 jaar in 
Nederland woont, de taal op een enkel woordje na niet beheerst en die omringd wordt door 
familieleden met allemaal hun eigen visie en belang bij de situatie. 
De voorgestelde omschrijvingen zijn opgesteld door een klein groepje mensen. Mede door 
de inzet van diverse adviseurs is er wel veel ervaring in verwerkt. Maar ook hierover is het 
erg gewenst dat leden van de beroepsgroep meedenken en suggesties ter verbetering doen. 
Op die manier kunnen de  competenties aangescherpt worden en ontstaat er ook draagvlak 
voor het hanteren van deze niveaus. 
In het onderwijs kunnen deze competenties gebruikt worden voor het ontwikkelen van 
eindtermen.  
 
 
De competenties in een model. 
We hebben ernaar gestreefd om de kennis en vaardigheden van de gezondheidszorg- 
psycholoog en de ouderenpsycholoog te beschrijven in termen van competenties.  
Competenties kunnen worden omschreven als beroepsvaardigheden d.w.z. die 
vaardigheden, die nodig zijn om de taken, die de psycholoog geacht wordt te verrichten te 
kunnen uitoefenen. 
Het formuleren van competenties heeft twee voordelen: 

• De formuleringen liggen dicht tegen de beroepspraktijk en zijn daardoor heel 
herkenbaar voor alle betrokkenen; 

• Competenties vormen naar hedendaagse onderwijskundige inzichten een goede 
basis voor het onderwijs. 

Het is belangrijk om te realiseren dat competenties altijd in een context gerealiseerd worden. 
De context in dit geval is uiteraard de ouderenzorg in Nederland en dat valt op veel punten 
natuurlijk nader te preciseren.  
 Voor de ordening van de competenties hebben we gebruik gemaakt van een model, dat in 
Canada ontwikkeld is voor het onderwijs aan professionele hulpverleners; het zgn. 
CanMEDS 2000 project. Het oorspronkelijke model is ontwikkeld in een medische context, 
dus in eerste instantie gemaakt ten behoeve van het onderwijs aan artsen. Het globale 
karakter van het model maakt het echter ook mogelijk het toe te passen op disciplines met 
een vergelijkbaar karakter. 
In dit model worden 7 kerncompetenties onderscheiden: 
 
I psychologisch handelen    
 
II communicatie 
 
III samenwerking 
 
IV kennis en wetenschap 
 
V maatschappelijk handelen 
 
VI organisatie 
 
VII professionaliteit 
 
Van deze kerncompetenties staat de eerste, het psychologisch handelen centraal. De 
overige competenties zijn hiermee verbonden.  
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In schema:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
In het model zijn de 7 kerncompetenties heel globaal omschreven. Zij kunnen per  
(deel-)discipline verder uitgewerkt worden. Wij hebben dat gedaan voor de psycholoog 
werkzaam in de ouderenzorg.  
 
 
 
 

 
 

kennis en 
wetenschap 

 
 

communicatie 

 
 
maatschappelijk 
handelen 

 
 

samenwerking 

 
 

organisatie 

 
 

professionaliteit 

 
 

psychologisch 
handelen 
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de gezondheidszorgpsycholoog  

in de ouderenzorg 
de ouderenpsycholoog 

 
 
I      Psychologisch handelen 
 
 
 

Algemeen: beheerst het diagnostisch- en 
behandelproces: 
 

• weet de indicaties voor een 
psychodiagnostisch 
onderzoek en de diverse 
behandelmethoden;  

• kan de diagnostische 
vraagstelling beoordelen en 
zonodig bijstellen in het licht 
van zijn professionele 
mogelijkheden;  

• kan de uitvoering het 
onderzoek en behandelingen 
ter hand nemen; 

• komt tot diagnostische 
conclusies en aanbevelingen 
op basis van (hetero-) 
anamnese, observatie en 
onderzoeksgegevens met 
aandacht voor evt. 
multipathologie, evt. 
farmacotherapie, 
omgevingsfactoren en de 
levensloop van de cliënt;  

• werkt met de meest gebruikte 
en (meestal ook) best 
onderzochte 
meetinstrumenten 
behandelmethoden; 

• werkt veelal nauw samen met 
ander disciplines binnen de 
organisatie; 

• brengt ook de gevolgen voor 
de zorgverlening in kaart;   

• zorgt voor overleg mbt de 
resultaten; 

• verzorgt de vastlegging. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Algemeen: 
 
 

• de diagnostiek en 
behandelingen richten zich ook 
op minder frequent 
voorkomende, subtiele of 
complexe problematiek. 

• werkt regelmatig samen met 
andere psychologische en 
medische disciplines van 
andere instellingen; 

• verricht ook diagnostiek en 
behandelingen bij specifieke 
doelgroepen, zoals oudere 
migranten of ouderen met een 
verstandelijke beperking; 

• hanteert ook zonodig minder 
gebruikte meetinstrumenten en 
behandelmethoden; 

• diagnosticeert ook de 
interacties tussen verschillende 
(ziekte-)processen en de 
uitwerking op de cliënt; 

• kan bij eenzelfde problematiek 
meerdere theoretische 
invalshoeken hanteren;  
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1. psychodiagnostiek 

 
 
De gz-psycholoog diagnosticeert op de 
volgende gebieden: 
 

a. cognitie, in het kader van 
vraagstellingen op het terrein van  

- de meest 
voorkomende 
vormen van 
dementie  
(Alzheimer, 
vasculaire dementie, 
Lewy Body dementie 
en de fronto-
temporale dementie), 

- CVA;   
- het delier. 

 
 
b. stemming, in het kader van 

vraagstellingen op het terrein van  
depressie, rouw en angst 

 
c. persoonlijkheid en coping 

(aanpassing); inschatten hoe mensen 
met verlies en verandering omgaan 

 
 

d. gedrag, in het kader van 
gedragsproblemen, die meestal 
samenhangen met ziektebeelden als 
dementie of CVA en 
aanpassingsproblematiek  

 
e. psychotische stoornissen: 

hallucinaties en wanen 
 
 

f. factoren die van invloed zijn op het 
welbevinden 

 
 

g. wilsbekwaamheid in relatie tot een 
concrete kwestie:concretiseert en 
beantwoordt de vraagstelling 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De ouderenpsycholoog diagnosticeert ook het 
volgende: 
 

a. cognitie: ook vraagstellingen mbt   
• andere vormen van dementie, 

zoals MS, ziekte van 
Huntington,  ziekte van 
Creutzfeldt-Jacob.   

• intoxicaties, schildersziekte, 
Korsakov. 

• cognitieve problemen bij 
verstandelijk gehandicapten  

 
 
 

 
 

 
b. stemming:  rouw in andere culturen 

 
 
 

c. persoonlijkheid:  
• interactie tussen 

persoonlijkheid en veroudering;
• persoonlijkheidsproblematiek  

 
d. gedrag, naast ziekte-gerelateerd, ook 

idiosyncratisch bepaald 
 
 
 
 

e. chronische psychiatrie op oudere 
leeftijd; 

 
 

f. kwaliteit van leven, vanuit kennis van 
theorieën en met behulp van 
instrumenten 

 
g. wilsbekwaamheid:  gericht op het 

vergroten van keuzevaardigheid c.q. 
autonomie; kan uitspraken doen over 
de voorwaarden, waaronder de cliënt 
nog keuzes kan maken. 
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h. zorgsystemen (informele zorg en het 

professionele team), zoals de 
draagkracht, de interacties, de 
invloed op het systeem en de 
inschatting van 
verandermogelijkheden onder 
normale omstandigheden 

 
 
 
 

2. interventies: 
 
De gz-psycholoog verricht de volgende 
preventieve taken: 
 

2.1 preventie 
 
met name secundaire preventie: geeft 
eenvoudige mondelinge en schriftelijke 
voorlichting/psycho-educatie over 
dementie, CVA, depressie, gedrag, 
opname (omgevingsfactoren, interacties) 
aan (groepen) cliënten en het 
zorgsysteem 
 
het optimaliseren van de omgeving van 
de cliënt  

 
 
 

2.2 behandeling 
 

De gz-psycholoog verricht de volgende 
behandelingen: 
 
 

a. (cognitieve) gedragstherapie: 
deeltechnieken, zoals functionele 
analyse; socratische dialoog, e.d. 
Deze technieken worden 
geprotocolleerd gehanteerd, zo nodig 
met inschakeling van het zorgteam    
(mediatieve benadering) bij 
• rouw of depressie 
• angst 
• gedragsproblemen 

 
b. cliëntgerichte behandeling 

• gesprekstechnische vaardigheden
• basishouding 

 
 

 
h. zorgsystemen (informele zorg en het 

professionele team), zoals de 
draagkracht, de interacties, de invloed 
op het systeem en de inschatting van 
verandermogelijkheden onder 
specifieke, verzwarende  
omstandigheden, zoals bij 
personeelsproblemen, bij ‘moeilijke’ 
familie, e.d. 

 
 
 
 
De ouderenpsycholoog verricht ook de 
volgende taken: 
 
 
 
geeft mondelinge en schriftelijke voorlichting 
en psycho-educatie op instellings- en 
macroniveau. 
 
 
 
 
 
vertaalt  kennis van risicofactoren  in 
individueel en collectief beleid, o.a. in 
beleidsplannen. 
 
 
 
 
De ouderenpsycholoog verricht ook de 
volgende behandelingen: 
 
 

a. (cognitieve) gedragstherapie , 
• complexe en chronische en 

weinig voorkomende 
problemen 

 
 
 
 
 
 
 

b. cliëntgerichte behandeling 
• gevorderde technieken 
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c. systeem behandeling 

• het organiseren van 
ondersteuning voor de (centrale) 
mantelzorgers door 
familiebijeenkomsten 

• ondersteunen van het 
professionele zorgteam dmv 
coaching, adviezen, voorlichting 
en psycho-educatie 

• gedragstherapeutische 
technieken leren aan 
verplegende/verzorgende teams 

• beïnvloeding groepsprocessen 
 

d. neuropsychologische interventies: 
• aanpassen van de omgeving van 

de cliënt aan diens beperkingen 
 
 

 
 
 
 
e. benaderingswijzen 

• bijdragen aan persoonsgerichte 
benaderingswijzen in de 
psychogeriatrie, zoals 
reminiscentie, 
zintuigstimuleringsprogramma’s, 
plezierige activiteiten methode, 
e.d. 

 
f. … 
 
g. … 

 
h. … 

 
c. systeem behandeling 

• omgang met ‘moeilijke’ familie: 
hen op een acceptabele en te 
hanteren manier bij de zorg van de 
cliënt (blijven) betrekken 

• omgang met moeilijk 
functionerende zorgteams 

 
 
 

 
 
 
 

d. neuropsychologische interventies: 
• bestaande behandelprogramma’s 

bij bijvoorbeeld beginnende, lichte 
veel voorkomende klachten, zoals 
moeite met onthouden 

• behandeling van specifieke 
neuropsychologische problemen, 
zoals planning, oriëntatie, e.d. 

 
e. benaderingswijzen 

• op instellingsniveau kunnen 
implementeren 

 
 

 
 
 

f. life-review  
 
g. interpersoonlijke psychotherapie bij 

depressies 
 

h. oplossingsgerichte therapie  
 

 
II     Communicatie 
 
De gezondheidszorgpsycholoog: 
 
1.   Bouwt effectieve behandelrelaties op met 
cliënten en hun systeem 
 
2.   Verkrijgt doelmatig relevante        
patiënteninformatie 
 
3.   Bespreekt de relevante informatie goed 

met de  cliënten en familie, o.a. de 
resultaten van een psychologisch 
onderzoek  

 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 
1.   Bouwt effectieve behandelrelaties op met 

cliënten en hun systeem, ook met 
’moeilijke’ mensen en bij specifieke 
doelgroepen 
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III     Samenwerking 
 
De gezondheidszorgpsycholoog: 
 
1.  overlegt doelmatig 

• binnen het multidisciplinaire team 
• met collega’s van andere instellingen 
• met zorgverleners van andere 

instellingen over de zorg voor de 
patiënt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 
1.  kan het multidisciplinaire team aansturen 
 
 
 
 
 
 
2.  draagt bij aan effectieve interdisciplinaire 

samenwerking en ketenzorg  
• geeft vorm aan aanpassingen en 

veranderingen in het zorgaanbod 
• draagt uit wat de mogelijkheden van 

het vak zijn 

 
 
IV     Kennis en wetenschap 
 
De gezondheidszorgpsycholoog: 
 

a. blijft op de hoogte van ontwikkelingen 
in de ouderenzorg en het eigen 
vakgebied 

 
b. kan  gericht literatuur onderzoek doen 

vanuit een vraagstelling met name op 
internet; 

 
c. kan de wetenschappelijk literatuur 

kritisch lezen ten behoeve van de 
eigen klinische oordeels- en 
besluitvorming; 

 
d. bevordert de verbreding van en 

ontwikkelt de wetenschappelijke 
vakkennis door het meerwerken aan 
gemeenschappelijke 
researchprojecten, kwaliteitsborging 
of de ontwikkeling van richtlijnen voor 
de beroepspraktijk 

 
e. verzorgt klinische lessen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 

a. kan een eenvoudig wetenschappelijk 
onderzoek zelfstandig opzetten, 
uitvoeren en er over rapporteren 

 
b. bevordert de professionele 

deskundigheid van studenten, 
collega’s, zoals gz-psychologen in 
opleiding en andere betrokkenen bij 
de gezondheidszorg, o.a. door 
onderwijs en voordrachten 

 
c. kan stagiaires hierin begeleiden  
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V      Maatschappelijk handelen 
 
De gezondheidszorgpsycholoog: 
 

signaleert knelpunten in de hulpverlening 
binnen de eigen instelling 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 

a.   bevordert het welbevinden van 
cliënten op een cliëntoverstijgend 
niveau 

 
b.   herkent en reageert op die kwesties 

waar belangenbehartiging namens 
cliënten, beroepen of de samenleving 
gewenst is 

 

 
VI      Organisatie 
 
De gezondheidszorgpsycholoog: 
 
a.   organiseert het werk naar een balans 

tussen het beroepsmatig handelen, de 
behoefte aan verder ontwikkeling en 
privé-leven 
 

 
b. maakt effectief en doelmatig gebruik van 

de mogelijkheden van de  
gezondheidszorgorganisatie, waarbinnen 
hij werkt 

 
c. besteedt de beschikbare middelen voor 

de patiëntenzorg verantwoord 
 
 
d. gebruikt informatietechnologie voor 

optimale zorg, scholing en andere 
activiteiten 

 

 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 

kan veranderingsprocessen, die leiden tot 
een kwaliteitsverbetering, tot stand 
brengen 
 

 

 
VII      Professionaliteit 
 
De gezondheidszorgpsycholoog:  
 
reflecteert op zijn professioneel handelen en 
verbindt daaraan consequenties voor de 
verbetering van zijn handelen (continu 
leerproces) 
 

 
 
 
De ouderenpsycholoog: 
 
kan anderen hierin begeleiden. 

 


