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Masterpsycholoog en GZ psycholoog binnen de verpleeg en verzorgingshuiszorg 
(V en V)   
 
 
 

1) De Gezondheidszorg (GZ) psycholoog  
is het basis beroep in de geestelijke gezondheidszorg. De GZ psycholoog heeft 
na een universitaire opleiding (Msc, drs) een tweejarige postdoctorale opleiding 
gevolgd tot GZ psycholoog.  De GZ psycholoog is BIG geregistreerd en  
tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor eigen handelen.   
 
Werkzaamheden  

 (Psycho)diagnostiek naar psychische stoornissen (dementie, depressie, angst 
etc). 

 Individuele behandeling van cliënten met psychische klachten wonend binnen het 
verpleeghuis. 

 Individuele behandeling in de basis GGZ van thuiswonende mensen met 
psychische klachten. 

 Kan de functie van hoofdbehandelaar op zich nemen. 

 Advisering van teams t.a.v. gedrag/ Mediatieve behandeling. 

 Scholing. 

 Deelname aan MDO’s en voorzitten van bewonersbesprekingen. 

 Deelname aan projecten ter verbetering van woon- en leefklimaat. 

 Initiëren van projecten en opstellen protocollen/ richtlijnen. 

 Begeleiden van (master) psychologen. 

 Kan praktijkopleider of werkbegeleider worden voor de GZ opleiding na 5 jaar 
registratie. 

 Kan deelnemen aan beleidsplatform op locaties. 

 Kan op verzoek deelnemen aan rechtszittingen om uitspraken te doen over de 
geestestoestand van een cliënt.  

 Kan lid van worden van mobiel geriatrisch team als behandelaar. 
 

2) De psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog ( PioG) :   
 
Werkzaamheden  

 Alle werkzaamheden van de GZ psycholoog (zie hierboven) onder supervisie van 
de werkbegeleider. 

 Gedurende het opleidingstraject zal de PioG in toenemende mate bekwaam 
geacht worden om deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.     

 Valt onder de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid van de werkbegeleider.  
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3) De (master) psycholoog  
heeft een 4 jarige universitaire (masters of doctoraal) opleiding in de psychologie.  
Hij/zij heeft een eigen beroepsverantwoordelijkheid maar valt niet onder het 
wettelijk tuchtrecht.  
Mits hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoet kan hij/zij de titel psycholoog NIP 
verkrijgen. Dit betekent dat hij/zij door het Nederlands Instituut van Psychologen 
wordt erkend en gehouden is aan de beroepsethiek van het NIP. 
 
Werkzaamheden   
De (master)  psycholoog is het aanspreekpunt voor de toegewezen afdelingen en 
wordt ingeschakeld bij de waarneming van (een) afdeling(en) van afwezige 
collega’s. Wel werkt de (master) psycholoog onder supervisie. Dit houdt in hij/zij 
handelt tot hoever de bekwaamheid reikt maar gesuperviseerd wordt (door een 
GZ psycholoog) in onbekende of complexe situaties. 

 

 Psychodiagnostiek naar psychische stoornissen (dementie, depressie, angst etc). 

 Individuele behandeling van cliënten met psychische klachten wonend binnen het 
verpleeghuis. 

 Scholing. 

 Advisering van teams t.a.v. gedrag/ Mediatieve behandeling. 

 Deelname aan MDO’s en voorzitten van bewonersbesprekingen. 

 Deelname aan projecten ter verbetering van woon- en leefklimaat. 
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