
Registerpsycholoog NIP



Een Registerpsycholoog NIP is een  
psycholoog die … 

•	 	staat	ingeschreven	in	een	register	waaraan	de	titel	Register
psycholoog NIP is verbonden 

•	 	voldoet	aan	de	vakbekwaamheidsnorm	van	het	NIP
•	 	zich	heeft	verbonden	aan	de	Beroepscode	voor	psychologen	
•	 	valt	onder	het	verenigingstuchtrecht	van	het	NIP.

Waarom een Registerpsycholoog NIP?

Psychologen zijn er in alle soorten en maten. Iedereen mag zich  
psycholoog noemen. Er is bij opdrachtgevers en cliënten een grote 
behoefte aan transparantie en duidelijkheid over de kwaliteit van  
de psychologische dienstverlening. 
Het NIP noemt een psycholoog vakbekwaam als die, na een  
universitaire opleiding, een tweejarig postmaster opleidingstraject 
heeft gevolgd. Van een Registerpsycholoog NIP mag u verwachten 
dat diens manier van werken aan die norm voldoet.

Wat is een PSYCHOLOOG NIP, een 
Registerpsycholoog NIP en een 
Gezondheidszorgpsycholoog? 

De titels verwijzen naar verschillende vormen  
van vakbekwaamheid. De PSYCHOLOOG NIP 
heeft na zijn universitaire opleiding een jaar 
gewerkt en is lid van het NIP. 
Zowel de Registerpsycholoog NIP als de  
Gezondheidszorgpsycholoog heeft na een  
universitaire opleiding een tweejarig postmaster 
opleiding straject gevolgd en voldoet aan de vak-
bekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig 
werken met cliënten en/of cliëntsystemen.  
De Gezondheidszorgpsycholoog voldoet ook  
aan de kwaliteitseisen die de voorwaarden zijn 
voor opname in het BIG-register.  

Het Nederlands Instituut 
van Psychologen (NIP) 
introduceert een nieuwe 
titel: Registerpsycholoog 
NIP. Sinds jaren zijn de 
titels PSYCHOLOOG NIP 
en Gezondheidszorg
psycholoog een begrip 
onder zowel psychologen, 
cliënten, werkgevers als 
zorgverzekeraars.  
Universitair opgeleide  
psychologen kunnen  
zich met deze titels  
onderscheiden.  
Het NIP heeft in 2011  
een begin gemaakt met 
de introductie van de titel 
Registerpsycholoog NIP*. 
In deze folder vindt u de 
belangrijkste informatie.

Waarom gebruikt een  
Gezondheidszorg psycholoog de  
titel Registerpsycholoog NIP?

De titel Gezondheidszorg psycholoog is een  
wettelijk beschermde titel. Dit in tegenstelling  
tot de beide andere titels. De toegevoegde  
waarde voor de Gezondheidszorgpsycholoog  
om de titel Registerpsycholoog NIP te gebruiken, 
is dat deze psycholoog daarmee laat zien lid  
te zijn van het NIP. Daarmee geeft de Gezond-
heidszorgpsycholoog aan zich te houden aan de 
beroepscode van het NIP. 



Wanneer mag een psycho loog de titel  
Registerpsycholoog NIP voeren?

Een psycholoog kan de titel automatisch krijgen als deze staat  
ingeschreven in één van de volgende NIP registers: 
•	 	register	Kinder	&	Jeugd	psycholoog	NIP
•	 	register	psycholoog	Arbeid	&	Gezondheid	NIP
•	 	register	Arbeid	&	Organisatie	psycholoog	NIP
Of Gezondheidszorgpsycholoog is én bovendien lid van het NIP.  
Voor psychologen die aan deze voorwaarden voldoen zijn er geen 
extra kosten aan de titel Registerpsycholoog NIP verbonden.  
Recht op gebruik van de titel vervalt als er niet meer voldaan wordt 
aan de voorwaarden.

Hoe kan de psycholoog 
de titel krijgen?

Psychologen die ingeschreven 
staan in de genoemde NIP-
registers krijgen de titel auto-
matisch bij inschrijving in het 
betreffende register. Gezond-
heidszorgpsycholoog krijgen 
de titel bij aanmelding voor 
het lidmaatschap NIP.

Hoe herken ik een 
Registerpsycholoog NIP?

Psychologen die de titel  
Registerpsycholoog NIP voeren, 
kunnen zich kenbaar maken  
aan cliënten en opdrachtgevers 
met onderstaand beeldmerk. 
Dit beeldmerk is toepasbaar  
op alle eigen communicatie-
uitingen, zoals website,  
briefpapier, visitekaartjes, etc.
Meer informatie over dit  
beeldmerk, kunt u lezen op  
de website van het NIP:  
www.psynip.nl.

Waar werkt de Registerpsycholoog NIP?

De Registerpsycholoog NIP  is werkzaam in het werkveld van kinder- 
en jeugd-, arbeid- en organisatie- en gezondheidszorgpsychologie. 
Om dit duidelijk te maken wordt aan de titel Registerpsycholoog  
NIP het werkveld toegevoegd. Bijvoorbeeld de Registerpsycholoog 
NIP die werkt binnen het werkveld arbeid en organisatie, noemt  
zich:	Registerpsycholoog	NIP/	Arbeid	&	Organisatie.

*  De titel is een merkenrechtelijk beschermd dienstmerk

 **  Het BIG-register is een overheidsregister. Alleen zorgverleners die in het BIG-register staan mogen deze wettelijk beschermde titel dragen.



Meer informatie
Meer informatie over de Registerpsycholoog NIP kunt u vinden op de  
website van het NIP: www.psynip.nl. Heeft u nog vragen of wilt u weten of  
een bepaalde psycholoog Registerpsycholoog NIP is, neem dan contact op  
met de afdeling Voorlichting. Deze is bereikbaar van maandag tot en met  
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur via (030) 820 15 00 of via mail info@psynip.nl.
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