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Toekomstwijzer: 

De weg naar psycholoog binnen de Medische Psychologie 
 
Wat is Medische Psychologie? 
Medische Psychologie is een apart werkveld binnen de somatische gezondheidszorg, met 
specifieke kennis en vaardigheden. In dit werkveld wordt geprobeerd de mens met zijn 
problematiek te begrijpen vanuit een combinatie van psychologische en lichamelijke 
processen (het biopsychosociale perspectief), waarbij we ervan uitgaan dat psychologische en 
lichamelijke processen altijd met elkaar zijn verbonden en voortdurend interacteren. 
Medische Psychologie beperkt zich niet alleen maar tot het ziekenhuis. Ook buiten de muren 
van het ziekenhuis is de Medische Psychologie te vinden, bijvoorbeeld in revalidatie- of 
zorginstellingen, de GGZ of gezondheidscentra. 
 
Bestaat de Medisch Psycholoog? 
Nee, ondanks dat deze titel (zelfs in de praktijk) vaak wordt gebruikt, heeft deze titel geen 
formele status. Wel kun je afgestudeerd zijn als medisch psycholoog. Ook kun je als 
psycholoog werkzaam zijn binnen het Medisch-Psychologische werkveld. Om in een 
ziekenhuis te mogen werken moet je doorgaans BIG-geregistreerd zijn, wat betekent dat je 
minimaal de post-master opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) moet 
hebben afgerond (Let op! Dit is iets anders dan iemand die zich Gezondheidspsycholoog 
noemt, na bijvoorbeeld het behalen van een master in de Gezondheidspsychologie, wederom 
een niet-wettelijk beschermde titel!). Bekijk voor meer informatie over hoe je GZ-psycholoog 
kunt worden en aan welke eisen je dan moet voldoen de GZ Toekomstwijzer. 
 

Hoe word je psycholoog binnen dit werkveld? 
 

Tijdens je 
studie

•Bachelor (minor 
Medische 
Psychologie)

• (Medische) Master

•BAPD

•Medische stage

Na je studie

•Ervaring binnen Medisch-
Psychologische zorg

•Eventueel GZ opleiding

•Psycholoog NIP

• LOGO

Extra opleiding?

•Eventueel 
specialiseren in 
Klinische (Neuro) 
Psychologie

•Rino cursussen 
medische psychologie
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Stap 1: Tijdens je studie 
 

Tijdens de diverse opleidingen wordt helaas nog maar beperkt aandacht besteedt aan de 
Medische Psychologie. Op dit moment bestaat er in de bacheloropleiding aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam een minor Medische Psychologie. Daarnaast bestaat er bij de 
Universiteit Leiden een master Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie, die zich vooral 
richt op de Medische Psychologie en het mogelijk maakt om binnen 1 jaar veel ervaring op te 
doen binnen de medische psychologie. Tijdens het afronden van deze master kun je ook je 
basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) behalen.  
 
Wanneer je na je studie graag GZ-psycholoog wilt worden, heb je deze Basis Aantekening 
Psychodiagnostiek (BAPD) nodig waarmee je de zogenaamde LOGO-verklaring kan aanvragen 
die een vereiste is voor toelating tot de GZ-opleiding.  
Het is handig om tijdens je studie alvast te kijken naar de mogelijkheden voor het behalen van 
je BAPD, omdat het na je studie veel lastiger en veel duurder is om de diagnostiek-eis van de 
LOGO-verklaring te voldoen. De eisen om de BAPD te behalen zijn: 

• Basiscursus Psychodiagnostiek (6 EC vereist) 

• Psychometrie en besliskunde (6 EC vereist) 

• Kennis en vaardigheden diagnostische methoden en werkwijzen (6 EC vereist) 

• Praktijkvaardigheden m.b.t. tests, gespreksvoering enz. (9 EC vereist) 

• Communicatievaardigheden (3 EC vereist)  

• Stage, minimaal 200 uur gesuperviseerde praktijkstage op het gebied van de 
psychodiagnostiek. 

  
Hoe je aan deze eisen kunt voldoen verschilt per universiteit. Het kan zijn dat je hier bepaalde 
vakken voor moet kiezen. Daarnaast kan het per cursus verschillen hoeveel van de EC’s geldig 
zijn voor de bovenstaande eisen. Ga er vooral niet van uit dat je deze aantekening vanzelf 
behaalt, maar ga langs bij je studieadviseur! Het is dus goed je hier al op te oriënteren tijdens 
je studie! 
  
Voor meer informatie over de BAPD, de LOGO, en hoe je GZ-psycholoog kunt worden en wat 
het precies inhoudt, zie de Toekomstwijzer van de Sectie Geestelijke Gezondheidszorg. 
 
Je voldoet dan aan alle eisen om vervolgens de post-masteropleiding tot GZ-psycholoog te 
kunnen starten. De enige master in Nederland die zich volledig richt op de Medische 
Psychologie, is de tweejarige master Medische Psychologie die wordt aangeboden door 
Tilburg University. Binnen deze masteropleiding is het merendeel van de tijd gereserveerd 
voor medische-psychologische onderwerpen. Bij het afronden van deze master behaal je ook 
je basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD). Tevens wordt, met de keuze voor de 
verschillende vakken, door de universitaire opleiding veelal als uitgangspunt genomen dat 
studenten voldoen aan de eisen om een LOGO-verklaring te kunnen behalen. 
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Stap 2: Na je studie 
 

Na het afronden van je master hoop je als masterpsycholoog1 zo snel mogelijk ervaring te 
kunnen opdoen binnen de Medisch-Psychologische zorg. Vaak starten pas afgestudeerde 
masterpsychologen met het doen van (neuro)psychologisch onderzoek en het geven van 
geprotocolleerde behandelingen, zoals mindfulness of stressmanagement.  
 
De eerste stap na afstuderen is het behalen van het dienstmerk Psycholoog NIP. Met dit 
dienstmerk kan je aantonen dat je werkervaring hebt opgedaan als psycholoog. Tevens is het 
een teken van kwaliteit. Om het dienstmerk te kunnen aanvragen dien je lid te zijn van het 
NIP en 1440 uur werkervaring te hebben. De werkervaring toon je aan door twee verklaringen 
van andere Psychologen NIP. Het is aan te raden om na je studie meteen lid te worden van 
het NIP, aangezien de titel ‘psycholoog’ geen beschermde titel is en je door lidmaatschap van 
het NIP kan aantonen dat je een universitair afgestudeerde psycholoog bent. Voor 
lidmaatschap dien je namelijk je diploma te overleggen als bewijsstuk. Daarnaast laat je als lid 
van het NIP zien dat je je houdt aan de beroepscode van het NIP. Wanneer je lid bent van SPS-
NIP en wilt overstappen naar het starters lidmaatschap, krijg je de eerste twee jaar na 
afstuderen een fikse korting op het NIP-lidmaatschap 
 
Wanneer je in een ziekenhuis wilt werken is het echter van belang zo snel mogelijk een GZ-
opleidingsplaats te bemachtigen, aangezien hiervoor een BIG-registratie is vereist. Je bent dan 
twee jaar lang een PioG: Psycholoog in opleiding tot GZ-Psycholoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Note: vaak wordt nog de term ‘basispsycholoog’ gebruikt, maar dit kan, zeker binnen het Medisch-

Psychologische werkveld, verwarring geven met de term ‘basisarts’; zij staan in opleiding niet ‘gelijk’ aan elkaar, 
terwijl deze term dat wel suggereert. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan de term ‘masterpsycholoog’. 
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Stap 3: Vervolg 
 

Ben je eenmaal GZ-psycholoog, dan kan je desgewenst nog de specialistenopleiding afronden 
tot klinisch (neuro)psycholoog (KP-er/KNP-er). Je bent dan nog vier jaar een GioS: GZ-
Psycholoog in opleiding tot Specialist. Verder worden er soms cursussen gegeven die ingaan 
op psychosociale zorg in een medisch veld, zoals de Rino cursus ‘post-master cursus medische 
psychologie’. 
 

 
 
We hopen hiermee een kort overzicht te hebben gegeven van de weg naar het werken als 
psycholoog binnen het Medisch-Psychologische werkveld. Heb je nog vragen of opmerkingen, 
dan kun je gerust mailen naar de Student in Sectie PAZ via sispaz@spsnip.nl, het NIP via 
info@psynip.nl of de netwerkcoördinator via netwerkcoördinator@spsnip.nl. We proberen je 
dan zo spoedig mogelijk te voorzien van een antwoord. 
 
 
Interessante links: 
 
Website van het Nederland Instituut van Psychologen, sectie Psychologen in Algemene 
Ziekenhuizen (PAZ): https://www.psynip.nl/secties/algemene-ziekenhuizen-paz/ 
Website van de Landelijk Vereniging Medische Psychologie (LVMP) www.lvmp.nl 
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

T (030) 820 15 68 
E  sps-nip@psynip.nl 
W www.spsnip.nl 
F www.facebook.com/SPSNIP 

 
 
Bezoekadres:  
HNK Centraal Station 
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht 
 

Postadres:   
SPS-NIP 
Postbus 2085 
3500 GB Utrecht 
 
 


