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Wat is verslavingspsychologie? 
 

Verslaving is na depressie de meest voorkomende aandoening bij mannen en vrouwen van 

18 tot er met 65 jaar. In Nederland zijn er ongeveer 2 miljoen mensen die verslaafd zijn aan 

alcohol of middelen misbruiken.1  Verslavingspsychologen zetten zich in om mensen te 

helpen van hun verslaving af te komen en te werken aan herstel. Als verslavingspsycholoog 

ben je vaak werkzaam binnen de Geestelijke Gezondheidszorg maar kun je echter ook 

werken binnen de particuliere verslavingszorg.  

 

Hoe word je een verslavingspsycholoog? 
 

De eisen die werknemers stellen in een vacature willen nog wel eens verschillen. Daarom 

hebben wij een duidelijk overzicht voor jullie opgesteld zodat je precies kan zien hoe je een 

verslavingspsycholoog kan worden.  

 

Tijdens je studie 
 

Allereerst heb je een afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog nodig. De master 

klinische psychologie sluit het meest aan op het werk als verslavingspsycholoog omdat dit 

je voorbereidt op werken in een klinische setting, echter kun je met andere 

masteropleidingen ook verslavingspsycholoog worden. Zo kun je met de master Child and 

Adult Psychology aan de universiteit van Leiden ook verslavingspsycholoog worden. In 

sommige masteropleidingen zijn vakken opgenomen die specifiek over verslaving gaan of 

over andere problematiek die vaak gezien wordt in combinatie met verslaving, zoals 

persoonlijkheidsstoornissen. 

 

 
1 Nemesis-2 

Tijdens je studie

• Bachelor

• (Klinische) 
Master

• BAPD

Na je studie

• Psycholoog NIP

• LOGO

Overig

• GZ-psycholoog

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/psychology/child-and-adolescent-psychology
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/psychology/child-and-adolescent-psychology
https://assets-sites.trimbos.nl/docs/9b912526-eb91-464f-87fa-2e064cee197a.pdf
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Mocht je twijfelen of de keuze voor je masteropleiding je voorbereidt op het werkzaam zijn 

als verslavingspsycholoog neem dan contact op met sisverslavingspsychologie@spsnip.nl  

of met de desbetreffende studieadviseur op jouw universiteit.  

 

BAPD  

Wanneer je na je studie graag GZ-psycholoog wilt worden, heb je een 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 

Daarnaast raden wij je aan om de Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te halen. Dit 

is geen vereiste maar het vergroot wel je kansen op de arbeidsmarkt. Zie hiervoor ook de 

GZ Toekomstwijzer. 

 

Na je studie 

Psycholoog NIP 

Het is nuttig om jezelf te laten registreren als Psycholoog NIP. Dit laat zien dat je 

wetenschappelijk bent opgeleid, ervaring als psycholoog hebt opgedaan in de praktijk en 

dat je werkt volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut Psychologen. 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 

eisen voor het Psycholoog NIP dienstmerk zijn:2 

 

• Lidmaatschap bij het NIP 
• 1440 uur werkervaring na het afstuderen. 

 
2 https://www.psynip.nl/registraties/psycholoog-nip/ 

mailto:sisverslavingspsychologie@spsnip.nl
https://www.psynip.nl/studenten/toekomstwijzers/
https://www.psynip.nl/registraties/psycholoog-nip/
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• Een verklaring van twee Psychologen NIP die al drie jaar of langer het dienstmerk 

voeren. 

 

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. 

 

Mocht je na het lezen hiervan nog vragen hebben wat betreft het werken in de verslaving 

neem dan gerust contact op met de Student in Sectie Verslavingspsychologie via 

sisverslavingspsychologie@spsnip.nl, met de netwerkcoördinator via 

netwerkcoordinator@spsnip.nl of met het NIP via info@psynip.nl.  

  

mailto:sisverslavingspsychologie@spsnip.nl
mailto:netwerkcoordinator@spsnip.nl
mailto:info@psynip.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 
 

 


