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Toekomstwijzer: De weg naar psycholoog in de 
Revalidatiesetting  

 
Wat houdt het in? 

 
Als psycholoog in de Revalidatiesetting onderzoek en behandel je cognitieve, emotionele en 
gedragsmatige gevolgen van een ziekte of aandoening. Je maakt vrijwel altijd deel uit van een 
multidisciplinair of interdisciplinair team rondom een revaliderende patiënt, je werkt dus 
nauw samen met andere disciplines.  
 
Als psycholoog in een revalidatie instelling ben je werkzaam in de zogenaamde Medische 
Psychologie. De Medische Psychologie wordt gekenmerkt door het begrijpen van de mens met 
zijn problematiek vanuit een combinatie van psychologische, sociale en fysiologische 
processen, het biopsychosociale perspectief. Hierbij gaan we ervan uit dat psychologische, 
sociale en fysiologische processen met elkaar verbonden zijn en dat deze voortdurend 
interacteren. 1 2 
 
 

Hoe word je psycholoog binnen de Revalidatiesetting?  
 
Om inzicht te geven in de weg naar psycholoog binnen de Revalidatiesetting, is dit 
stappenplan opgesteld. 

 
1  Maasstad ziekenhuis (z.d.) Revalidatiepsycholoog. Geraadpleegd op 15 april 2019, van 
https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/revalidatiegeneeskunde/usp-blocks/revalidatiepsycholoog/ 
2 Revalidatie Nederland (2017, 14 januari) Wat doet een Gz-psycholoog in de revalidatie? Geraadpleegd op 15 april 2019, van 
https://www.revalidatie.nl/revalideren/nieuws-r/wat-doet-een-gz-psycholoog-in-de-revalidatie 

Tijdens je studie
• Relevante stage

• Neuropsychologie of 
klinische psychologie vakken 

• Master  
Gezondheidszorgpsychologie 
of Master Medische 
Psychologie 

Na je studie

• Relevante 
werkervaring

• Psycholoog NIP

Vervolg

• Eventueel GZ- opleiding 

• Eventueel 
specialistenopleiding 

https://www.maasstadziekenhuis.nl/specialismen-afdelingen/revalidatiegeneeskunde/usp-blocks/revalidatiepsycholoog/
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Stap 1: Tijdens je studie 

 
Op dit moment bestaan er nog weinig Psychologie opleidingen waarin de revalidatie aandacht 
krijgt. Echter geeft de master Gezondheidszorgpsychologie, aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, de mogelijkheid tot specialisatie in de Neuro- en Revalidatiepsychologie.3 Tevens is 
er binnen de tweejarige master Medische Psychologie, aan Tilburg University, ook aandacht 
voor de revalidatiepsychologie.4  
 
Er is geen specifieke opleiding om psycholoog in de Revalidatiesetting te worden. Zo geven de 
masters Neuropsychologie en Klinische Psychologie, naast bovengenoemde masters, ook 
toegang tot het revalidatie werkveld. 
 
Mocht je geïnteresseerd zijn in het revalidatie werkveld, dan is het zeker aan te raden om 
tijdens je studie op zoek te gaan naar een stage binnen de revalidatie en de sectie 
Revalidatiepsychologie aan te vinken in Mijn-NIP zodat je alvast op de hoogte blijft van de 
ontwikkelingen binnen dit werkveld. Op deze manier kom je vanzelf in aanraking met het 
werkveld. 
 
Indien de Medische Psychologie je interesse wekt, bekijk dan de PAZ Toekomstwijzer! 
 
 

Stap 2: Na je studie 

 
Na jouw studie is het van belang dat je werkervaring opdoet binnen de revalidatiesetting. Op 
deze manier zal je vanzelf doorgroeien in het werkveld. Wellicht kun je aanmerking komen 
voor een opleiding tot GZ-psycholoog. Voor meer informatie over het GZ-traject, zie de 
Toekomstwijzer GZ. Tevens kan je jezelf verder ontwikkelen door het volgen van bepaalde 
opleidingen of trainingen voor het geven van bepaalde behandelingen.  
 
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. Tijdens of na het behalen van het dienstmerk Psycholoog NIP 
kan je de LOGO-verklaring aanvragen, een vereiste om toegelaten te worden tot de GZ-
opleiding. Lees meer over de vereisten voor de GZ-opleiding in de Toekomstwijzer van de 
Sectie Geestelijke Gezondheidszorg. De titel van psycholoog is niet wettelijk beschermd, wat 
inhoudt dat in principe iedereen vrij is de titel te gebruiken, ongeacht zijn of haar opleiding. 
Natuurlijk kun jij laten zien dat je een bachelor (en master) in de Psychologie hebt gedaan. 

 
3 Radboud Universiteit (z.d.) Master (specialisatie) in Gezondheidszorgpsychologie. Geraadpleegd op 14 april 2019, van 
https://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorgpsychologie/ 
4  Tilburg University (z.d.) Medische Psychologie. Geraadpleegd op 14 april 2019, van 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/medische-psychologie 

https://www.ru.nl/studiegids/socsci/master/psychologie/masterspecialisatie-gezondheidszorgpsychologie/inleiding-studieprogramma-gzp/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/medische-psychologie
https://www.psynip.nl/studenten/toekomstwijzers/
https://www.psynip.nl/studenten/toekomstwijzers/
https://www.psynip.nl/studenten/toekomstwijzers/
https://www.psynip.nl/studenten/toekomstwijzers/
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Maar iedereen die dit niet heeft mag zich net zo goed psycholoog noemen. Het is aan te raden 
om na je studie meteen lid te worden van het NIP, aangezien 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. Bekijk hier de contributietarieven voor 2020. 
 

Stap 3: Vervolg 

 
Ben je eenmaal GZ-psycholoog, dan kan je desgewenst nog de specialistenopleiding afronden 
tot Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog. Het volgen van de GZ-opleiding is niet 
vereist. Er is niet één duidelijke en specifieke weg te gaan. Je kan accenten aanbrengen binnen 
jouw studie door bepaalde opleidingen te volgen, of door middel van een stage of 
werkervaring in de revalidatie terecht te komen.  
 
 
Hopelijk geeft deze Toekomstwijzer voldoende informatie over de weg naar het werken als 
psycholoog in de revalidatiesetting. Deze toekomstwijzer is tot stand gekomen in 
samenwerking met psychologen die werkzaam zijn in de revalidatiesetting. Mocht je vragen 
of opmerkingen hebben, dan kan je contact opnemen met de Student in Sectie Revalidatie via 
sisrevalidatie@spsnip.nl, met het NIP via info@psynip.nl of met de netwerkcoördinator via 
netwerkcoordinator@spsnip.nl.  

 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.psynip.nl/het-nip/lid-worden/overzicht-contributietarieven/
mailto:sisrevalidatie@spsnip.nl
mailto:info@psynip.nl
mailto:netwerkcoordinator@spsnip.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 
 
 


