
Sectie Ouderenpsychologie

Meer weten of lid worden?
Kijk op onze website: http://www.psynip.nl/ouderenpsychologie



De ouderenpsycholoog
Zowel in het verpleeghuis als in de basis en 
specialistische GGZ is de ouderenpsycholoog 
een vertrouwd gezicht. De ouderenpsycholoog is 
specialist op het gebied van cognitieve functies, 
emotioneel functioneren, persoonlijkheid en/of 
gedrag bij ouderen. De complexiteit van de proble-
matiek bij ouderen maakt specifieke kennis, zorg en 
begeleiding nodig.
 
De ouderenpsycholoog is in staat een bijdrage te 
leveren aan de zorg voor de individuele cliënt en 
diens familie, de begeleiding van zorgteams en het 
zorgbeleid van een instelling. 
De kerntaken zijn: diagnostiek, indicatiestelling, 
behandeling, begeleiding en preventie. Hierbij is er 
een verschil tussen wat een (BIG-geregistreerde) 
GZ-psycholoog en een masterpsycholoog 
kan bieden.

Wat doet de sectie? 
De sectie Ouderenpsychologie heeft zich 
verschillende doelen gesteld, zoals 
professionalisering en belangenbehartiging, 
profilering, deskundigheidsbevordering en contact 
onderhouden met haar leden. 
Hieronder wordt beschreven welke activiteiten de 
sectie onderneemt bij elk van deze doelen.

Professionalisering en belangenbehartiging middels: 
•  zich sterk te maken voor het delen van kennis omtrent 

het werk in de ouderenzorg;
•  streven naar meer subsidie en steun van de werkgevers 

in de ouderenzorg voor de realisatie van opleidings-
plaatsen en het uitdragen van het belang van de 
GZ-psycholoog in de ouderenzorg;

•  bewaken en waar nodig verbeteren van de toegang tot 
psychologische behandeling in  
de ouderenzorg;

•  naar voren brengen van het specifieke geluid van de 
ouderenpsycholoog binnen het NIP als (bredere) 
beroepsorganisatie.

Sectie Ouderenpsychologie
De sectie Ouderenpsychologie is er voor NIP-leden die werkzaam zijn met en 
voor ouderen. Voor u als werkende of geïnteresseerde psycholoog is het nuttig 
en interessant om lid te zijn. Het biedt de mogelijkheid kennis en ervaring uit te 
wisselen met collega’s die in hetzelfde werkveld werkzaam zijn. In deze folder 
wordt uitgelegd wat de sectie Ouderenpsychologie voor u doet en waar de 
sectie voor staat. 

De sectie Ouderenpsychologie zet zich onder meer in 
op de thema’s zorg en dwang,  privacy, het levenseinde, 
afstemming CIZ, bekostiging extramurale behandeling 
en de herziening richtlijn probleemgedrag. 



Profilering middels:
•  onderhouden van contacten met relevante en aanver-

wante organisaties zoals: Actiz, GGZ-NL, PGD, Vilans 
en Trimbos; 

•  actief afstemmen met uitgevers, media, opleiders;
•  benadrukken van de rol en toegevoegde waarde van 

de ouderenpsycholoog in bijvoorbeeld landelijke werk-
groepen;

•  deelnemen aan maatschappelijk debat over  
psychologie en ouderen;

•  afstemming met andere beroepsgroepen waaronder: 
de specialisten ouderengeneeskunde.

Deskundigheidsbevordering middels:
•  kennis te verspreiden en te delen in de  

nieuwsflits en op het ledennet;
•  de leden te voorzien van nieuwe ontwikkelingen in het 

vakgebied;
•  bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van  

behandelprotocollen en (multidisciplinaire) richtlijnen
•  jaarlijks organiseren van minimaal twee  

symposia over actuele thema’s zoals  
wilsbekwaamheid, ethische dilemma’s en de  
beroepscode, de wet zorg en dwang, nieuwe  
behandelmethodieken voor ouderen.

Contact onderhouden met leden middels:
•  ondersteunen van de regiogroepen, die de  

mogelijkheid bieden een netwerk te vormen om tot 
verdere uitwisseling te komen en waar zeer  
interessante bijeenkomsten georganiseerd worden;

•  algemene ledenvergaderingen, waar de  
sectieleden hun stem kunnen laten horen;

•  jaarlijkse bijeenkomst voor actieve leden binnen  
de sectie.

Actuele thema’s
Momenteel zet de sectie Ouderenpsychologie 

zich onder meer in op de thema’s: 
•  de langdurige zorg en extramurale behandeling vanuit 

verpleeghuizen, afstemming CIZ, positionering van 
behandeling, dementiezorg

•  herziening richtlijn probleemgedrag
•  bekostiging en werkwijze m.b.t. de GBGGZ en de 

extramurale behandeling
•  de geriatrische revalidatiezorg
•  wet zorg en dwang

•  privacy
•  beroepsdifferentiatie en opleiding
•  voltooid leven en de rol van psychologen rond het 

levenseinde
•    in 2016 verscheen een uitgebreide brochure  

“de psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg”. 
Deze brochure geeft een antwoord op vragen als “Wat 
is de plaats en taak van de psycholoog in de verande-
rende verpleeghuiszorg? Welke bijdrage kan hij of zij 
leveren aan de nieuwe opgaven en uitdagingen waar  
verpleeghuizen mee worden geconfronteerd?” 

Ledennet
Leden van het NIP krijgen toegang tot het besloten 
gedeelte van de website. Hier vindt u informatie 
over de sectie, presentaties, publicaties en een 
testotheek. Onder ‘handreikingen en publicaties’ 
vindt u de recent verschenen uitgebreide brochure 
over de psycholoog in de veranderende verpleeg-
huiszorg uitgebrachte handreikingen en richtlijnen.

Actief lidmaatschap
Wilt u bouwen aan uw netwerk, nieuwe collega’s 
leren kennen en actuele kennis vergaren over het 
werkveld en de laatste ontwikkelingen? Wellicht is 
een actief lidmaatschap dan iets voor u. Vrijwilligers 
hebben een actieve functie en vormen daarmee 
het hart van de vereniging. De vereniging bestaat 
uit vele diverse functies. Zo heeft iedere sectie een 
voorzitter, penningmeester en secretaris nodig. 
Maar u kunt ook denken aan kleinere of eenmalige 
activiteiten zoals: het schrijven van een artikel of 
een nieuwsbericht, meehelpen met de organisatie 
van een congres of lid van een klankbordgroep zijn 
bij een richtlijnontwikkeling. 

De sectie ouderenpsychologie heeft meer dan 50 
actieve leden die elk naar eigen vermogen een 
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het 
vakgebied. Actief lid worden is ook een stimulans 
voor de eigen professionele ontwikkeling.



Meer weten of lid worden?
www.psynip.nl/ouderenpsychologie

E-mailadres
ouderenpsychologie@psynip.nl 


