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Sectie GGZ
GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg: zorg aan mensen met
psychische klachten. De GGZ in Nederland is op dit moment aan grote
veranderingen onderhevig, onder meer door beleidswijzigingen, veranderingen
in de cliëntenpopulatie en nieuwe wetenschappelijke kennis. Er is sprake van
een complex spanningsveld tussen alle belangen en inzichten.
De sectie GGZ van het NIP

fende de organisatie en de inhoud van de zorg;

De sectie GGZ is met 3.500 leden de grootste

• Continueren van deelname aan diverse relevan-

van het NIP. Het hoofddoel van de sectie is de

te thema- en klankbordgroepen en de taskforce

(deel)belangen van de leden te behartigen en de

Privacy;

beoefening van de psychologie te bevorderen in

• Voortzetten meldpunt zorgverzekeringen

het hierboven beschreven spanningsveld. De

en contractering en kwantitatief onderzoek

sectie kent een bestuur, bestaand uit ongeveer

voortzetten naar contracteringsproblemen;

tien psychologen uit verschillende werkgebieden.

• Onderhandelingsgesprekken voeren met FBZ

Het bestuur houdt zich onder andere bezig met:

(Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg);

• Beïnvloeding van besluitvorming ten aanzien van

• Versterken van de communicatie met de leden

inhoud, organisatie en bekostiging van het vak;

van de sectie.

• Zorgdragen voor heldere informatie aan de
leden over actuele ontwikkelingen;

Leden

• Knelpunten in de beroepsuitoefening vanuit

De leden van de sectie zijn universitair opgeleide

het veld signaleren en daarop actie ondernemen;

psychologen en psychologiestudenten. Iedere

• Organiseren van werkgroepen en activiteiten

psycholoog die werkzaam is of gaat zijn in de GGZ

rondom thema’s zoals privacy, veiligheid, ontme-

is welkom bij de sectie. Een lidmaatschap biedt

dicaliseren en destigmatiseren;

tal van voordelen, zoals belangenbehartiging,
ondersteuning en informatie rondom actuele

Voorbeelden van sectieactiviteiten:

ontwikkelingen in de beroepsuitoefening.

• Starten van een nieuw project waarin ruimte

Leden kunnen kennis en ervaring uitwisselen met

komt om vanuit verschillende (wetenschappelijke

vakgenoten en een bijdrage leveren aan de kwali-

en professionele) invalshoeken te informeren en

teitshandhaving en –bevordering van het vak.

te discussiëren over belangrijke thema’s betref-
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