
 

 

 

 

Ledenvoordelen NIP-leden vanaf 1 oktober 2022 

 

Door de fusie van de NVGzP en het NIP kunnen we alle leden (van zowel NVGzP als het NIP) “the 
best of both worlds” aanbieden. Eén onderdeel daarvan betreft de ledenvoordelen. Na 1 oktober 2022 

bieden we de ledenvoordelen die beide verenigingen voorheen separaat aanboden, aan álle leden. 

Hieronder vind je daarom een totaaloverzicht van de ledenvoordelen waar je vanaf 1 oktober 2022 

gebruik van kunt maken. Een aantal ledenvoordelen werden voor de fusie door zowel het NIP als 

NVGzP aangeboden. In dat geval hebben we de meest gunstige variant doorgezet.  

 

Wat  Meer info 

VvAA Juridische helpdesk 
 

Juridische dienstverlening - NIP (psynip.nl) 

Boom Boekenclub 
(vakliteratuur met korting) 

Boekenclub - NIP (psynip.nl) 

Psychologie Totaal (online platform met toegang tot 
boeken, tijdschriften en online nascholing via BSL) 

BSL Psychologie Totaal - NVGzP 

Lidmaatschap FBZ 
(contributie terugvragen bij je werkgever bij sommige 
CAO’s) 

Vergoeding NIP-contributie - NIP (psynip.nl)  

GZ-psychologie (tijdschrift)  
Kind en Adolescent Praktijk (tijdschrift) via BSL 
 

GZ-psychologie - NVGzP 

Kind & Adolescent Praktijk - NVGzP 

Praktijkinfo via BSL 
 

BSL Praktijkinfo - NVGzP 

PsyXpert  
(tijdschrift en bij- en nascholing) 

PsyXpert - NVGzP 

Gedragstherapie  
(tijdschrift via Boom) 

Tijdschrift voor Gedragstherapie en 

cognitieve therapie - NVGzP 

De Psycholoog (tijdschrift) 
 

Tijdschrift: De Psycholoog - NIP (psynip.nl) 

Rechtsbijstandsverzekering 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Collectieve zorgverzekering 

NIP Verzekeringen - Verzekeringen voor leden 

van het Nederlands Instituut van Psychologen 

- Aon (aonverzekeringen.nl) 

 

Cyberrisico-verzekering Aon 
Heel aantrekkelijk, met name voor zzp’ers en 
vrijgevestigde 

NIP Verzekeringen - Cyberrisico - 

Verzekeringen voor leden van het Nederlands 

Instituut van Psychologen - Aon 

(aonverzekeringen.nl) 

Uppsy app  
(wetenschappelijke onderzoeksartikelen) 

Uppsy app - NVGzP 

Vraag van de Week  
(voor accreditatiepunten) 

Vraag van de week - NVGzP 

Zorgmakelaar  
(ondersteuning bij contractering en vergoeding) 

Zorgmakelaar: ondersteuning bij 

contractering en vergoeding - NVGzP 

Zorgmail (veilig elektronische uitwisseling 
privacygevoelige informatie) via Enovation 

Zorgmail - NVGzP 

Therapieland  
(e-health modules)  

Therapieland - NVGzP 

Embloom  
(digitaal e-health platform)  

Embloom - NVGzP 

COTAN documentatie – jaarabonnement via Boom 
 

COTAN - NIP (psynip.nl) 

 

https://psynip.nl/ledenvoordeel/juridische-dienstverlening/
https://psynip.nl/boekenclub/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/bsl-psychologie-totaal/
https://psynip.nl/het-lidmaatschap/vergoeding-nip-contributie/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/gz-psychologie/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/kind-adolescent-praktijk/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/bsl-praktijkinfo/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/psyxpert/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/tijdschrift-voor-gedragstherapie-en-cognitieve-therapie/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/tijdschrift-voor-gedragstherapie-en-cognitieve-therapie/
https://psynip.nl/tijdschrift-de-psycholoog/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/verzekeringen/cyberrisico/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/verzekeringen/cyberrisico/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/verzekeringen/cyberrisico/
https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/nipverzekeringen/verzekeringen/cyberrisico/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/uppsy-app/
https://www.nvgzp.nl/vraag-van-de-week/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/zorgmakelaar-ondersteuning-bij-contractering-en-vergoeding/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/zorgmakelaar-ondersteuning-bij-contractering-en-vergoeding/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/zorgmail/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/therapieland/
https://www.nvgzp.nl/over-nvgzp/ledenvoordeel/embloom/
https://psynip.nl/cotan/

