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Missie:  In een continu veranderende wereld worden mensen en organisaties steeds weer met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Psychologen, die weten wat ze doen, maken het mogelijk dat iedereen het beste uit zichzelf haalt.  
Visie:      Wij ondersteunen psychologen, bewaken de professionele norm van ons vak en bevorderen een hoge wetenschappelijke standaard. Zo weet iedereen die een beroep doet op een psycholoog dat zij de beste kwaliteit krijgen en maken we     
                  onze samenleving continu veerkrachtiger  

Pijler 1    Kwaliteit van onze beroepsuitoefening hoog houden                                                                     Pijler 4    Wij zijn van en voor onze leden        

Pijler 2     Een veerkrachtige samenleving                                                                                                     Pijler 5    Vergroten van de zichtbaarheid en de identiteit van de psycholoog                                    

Pijler 3    Het NIP als invloedrijke speler                                                                                                                                                               
                   

Onderwerp 
Noem hier je activiteit, 
project, dossier concreet 
maar op hoofdlijnen 

Acties 

Formuleer wat je op dit onderwerp wilt doen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel 
Realistisch en Tijdsgebonden) 

Welk resultaat wordt er in 2023 
behaald? Op welke termijn?  
 

Waarom is dit belangrijk voor onze 
leden? 

Gevraagde bijdrage vanuit bureau 
Noem inzet bureaumedewerkers (beleid/communicatie) 

 
Positionering van de 
(klinisch) 
neuropsycholoog 

- Er wordt deelgenomen aan een werkgroep om de 
functiebeschrijving UMC’s (Fuwavaz-methode) te actualiseren, o.a. 
uit te breiden met de klinisch neuropsycholoog en te verhogen naar 
schaal 13. 

- Belangen neuropsychologen worden behartigd door afgevaardigde 
van het sectiebestuur in de Hersenletselalliantie. 

- Positie van KNP in revalidatie, GGZ, ouderenzorg, ziekenhuizen 
wordt via andere secties versterkt. Belangrijk aandachtspunt voor 
onze sectie is de betrokkenheid van neuropsychologen bij 
geheugenpoli’s in ziekenhuizen: neuropsycholoog maakt deel uit 
van het vaste team van geheugenpoli’s.    

- Ontwikkelingen met betrekking tot mogelijke nieuwe specialismen 
worden op de voet gevolgd, met name Medische Psychologie, en 
waar nodig wordt input geleverd.  
 

- KNP is expliciet opgenomen in 
kwaliteitsstatuut en goed 
gepositioneerd in het 
zorgprestatiemodel. 

- KNP maakt deel uit van de medische 
staf binnen de GGZ en ziekenhuizen, 
KNP zit in FWG schaal 75 en in alle 
CAO’s wordt expliciet vermeld dat 
alle scholing, intervisie en supervisie 
die nodig is voor herregistratie KNP 
vergoed wordt in tijd en geld. 

- Neuropsychologie is vaker onderwerp 
in de NIP-nieuwsbrief. 

- 2x per jaar landelijke exposure in de 
media m.b.t. actuele 
neuropsychologische thema’s.  

- 3x per jaar standpunt inname via 
LinkedIn.  

- Factsheet Klinisch Neuropsycholoog  
 

 

De meerwaarde van de (Klinisch) 
Neuropsycholoog wordt in het veld 
gezien waardoor leden meer 
gewaardeerd worden en beter 
gevonden worden. 

- Beleidsteam pleit bij stakeholders voor KNP in 
kwaliteitsstatuut, goede positionering KNP in 
zorgprestatiemodel en KNP in de medische staf GGZ. 

- Beleidsteam werkt samen met FBZ voor KNP in FWG 
schaal 75 en vergoeding in tijd en geld van alle scholing, 
intervisie en supervisie die nodig is voor herregistratie 
KNP. 

- Beleidsteam ondersteunt bij actualisatie functietypering 
KNP Fuwavaz.  

- Beleidsteam is op de hoogte van onze inhoudelijke 
bijdragen aan de Hersenletselalliantie. 

- Beleidsteam heeft toegevoegde waarde KNP paraat en 
brengt dit naar voren wanneer relevant in overleggen met 
stakeholders.  

- Afdeling Communicatie gaat met sectiebestuur in gesprek 
over welke standpunten concreet proactief richting media 
gecommuniceerd kunnen worden. 

- Afdeling Communicatie faciliteert verzending sectie 
nieuwsbrieven. 

 
Opleidingen tot GZ-
psycholoog en Klinisch 
Neuropsycholoog 
(KNP) 
 

- Sectiebestuur zet in op Neuropsychologie in de eindtermen van de 
GZ-opleiding krijgen 

- Voert daarover gesprekken met HCO GZ. 
- Concreet voorstel 
- KNP: overleg met hoofdopleiders over supervisiepool  
-  

- Binnen alle GZ-opleidingen is het 
aandeel Neuropsychologie van 
voldoende kwaliteit, de hoofddocent 
is een KNP’er.  

- Kwalitatief goede KNP-opleiding met 
voldoende gevulde 
opleidingsplekken. 

Het kennisniveau m.b.t. 
neuropsychologie wordt hiermee 
geharmoniseerd, wat de kwaliteit van 
de opleidingen ten goede komt. Dit 
zorgt er weer voor dat leden 
kwalitatief goed opgeleid worden. 

- Beleidsteam onderzoekt met sectiebestuur waar de 
mogelijkheden liggen t.a.v. neuropsychologie standaard in 
de GZ-opleidingen krijgen, legt in afstemming met 
sectiebestuur contact met RINO’s en praktijkopleiders en 
lobbyt d.m.v. o.a. een aanbeveling voor harmonisatie van 
het neuropsychologie-aandeel in GZ-opleiding en opname 
van neuropsychologie in de eindtermen (op basis van 
evaluatie + opleidingsplannen). 

 
 
Waarborgen kwaliteit 
neuropsychologische 
diagnostiek en 
behandeling 

- Herzien productenboek en publicatie op de site. Actieve promotie 
via (social media) campagne. 

- Organisatie inhoudelijk symposium. 
- Accreditaties FESN en INS midyear worden aangevraagd en 

bekostigd. Accreditaties voor  andere congressen kunnen worden 
aangevraagd door leden. 

- Organisatie jaarlijkse masterclass voor (beginnende) 
neuropsychologen, begeleid door KNP’ers.  

- Aanleveren ‘vraag van de week’ (NIP en RINO). 
- Overleg met COTAN over mogelijkheden voor waardering 

neuropsychologische testen.  
- Meedenken over richtlijnen en zelf initiatief nemen tot schrijven van 

richtlijnen indien gewenst.  
- Oprichten werkgroep Richtlijnen – zie ook  voorstel onder volgende 

kopje.  

 
- Eerste kwartaal 2023 is het 

productenboek herzien, de rest van 
het jaar wordt er actieve promotie via 
social media voor gedaan.  

- Eerste kwartaal 2023 gaan de 
werkgroepen Richtlijnen & 
Diagnostiek en behandeling van start. 

- Projectgroepen Kwalitatieve 
beschrijving testresultaten loopt van 
eerste kwartaal 2023 tot zomer 2023, 
dan resultaat: Richtlijnen. 

- Projectgroep COTAN gaat eerste 
kwartaal 2023 van start.  

- Start Richtlijnen LTSH.  

Leden kunnen hun kennis up to date 
houden, collega’s ontmoeten, en 
voldoen aan de herregistratie-eisen 
voor de KNP. 
 
Leden hoeven niet allemaal een eigen 
productenboek of informatiefolder op 
te stellen, ze worden hierin 
ondersteund en kunnen relevante 
documenten gemakkelijk downloaden. 
 
Harmonisatie van het kennisniveau. 
Heldere richtlijnen komen de 
beroepsuitoefening ten goede en 
zorgen ervoor dat neuropsychologen 

- Ondersteuning bij organisatie congres en accreditatie-
aanvragen. 

- Ondersteuning bij organisatie masterclass.  
- Beleidsteam is op de hoogte van de te ontwikkelen en 

ontwikkelde richtlijnen, zorgt voor afstemming met de 
Werkgroep Richtlijnen, Diagnostiek & Behandeling van de 
sectie Neuropsychologie wanneer ze nog niet betrokken 
zijn en zorgt andersom voor bekendheid van de door de 
sectie ontwikkelde monodisciplinaire richtlijnen breder in 
het werkveld. 
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- Richtlijnen op website controleren en eventueel update 
starten/actualiseren (5 jaarlijks).  

worden gezien en gewaardeerd in het 
veld.  

 
Zichtbaarheid  sectie 
vergroten onder 
studenten en starters 

 
 

- Instellen vier werkgroepen waarbinnen leden actief zijn: PR (reeds 
opgericht), Kwaliteit en Onderwijs, Richtlijnen & Diagnostiek en 
Behandeling. 

- Uitzetten van een (sociale) mediacampagne met vooraf vastgelegde 
thema’s.  

- Een vaste plek in het bestuur creëren voor een GZ-psycholoog in 
opleiding KNP (GioS). 

- Er zijn minstens 10 leden (naast het 
bestuur) die iets actiefs doen voor de 
sectie Neuropsychologie.  

- Werkveld is goed op de hoogte van 
wat de sectie Neuropsychologie voor 
hen doet.   

- Vital Minds Movement lancering in 
2023 met betrokkenheid van 
(K)NP’ers.  
 

Leden krijgen de mogelijkheid om zich 
op een laagdrempelige manier in te 
zetten voor het vakgebied en collega’s 
te ontmoeten. 
Als leden beter zien wat we voor hen 
doen, wordt de drempel lager om mee 
te denken wat er weer voor zorgt dat 
we nog meer voor ze kunnen 
betekenen.   

- Afdeling Communicatie gaat in gesprek met sectiebestuur 
over concrete mogelijkheden meer actieve leden te 
betrekken, d.m.v. o.a. de ladder van betrokkenheid. 

- Afdeling communicatie ondersteunt bij opmaak 
nieuwsbrieven en bijwerken informatie op de website. 

 
Lidmaatschappen  

 
- Deelname aan klankbordgroep cao UMC van de FBZ 
- Partner van Hersenletsel Alliantie.  

 

 Door lidmaatschap FBZ worden de 
belangen van onze leden aan de 
onderhandelingstafel van 
verschillende cao’s behartigd.  
 
Door partnerschap 
hersenletselalliantie worden de 
belangen van de neuropsychologen 
behartigd in de multidisciplinaire zorg 
rondom hersenletsel. 

 
- Beleidsteam is op de hoogte van onze inhoudelijke 

bijdragen aan de Hersenletselalliantie en FBZ. 
 

 
Inhoudelijke 
bijeenkomsten in 2023 

 
- Sectie ALV + presentatie psychofarmaca: 16 maart  
- Symposium: 6 oktober 2023 
- Masterclass: 12 mei 2023  

 

 
Vertegenwoordiging en 
samenwerkingen 
Waar is sectie door wie 
vertegenwoordigd? 
Welke externe en interne 
samenwerkingen zijn er? 
Wie is er beschikbaar voor 
persvragen? 

 

 
Er vindt structureel overleg plaats met de secties PAZ en Revalidatie (Danielle en Vera).  
Er vindt overleg plaats met de COTAN (Danielle).  
Er wordt deelgenomen aan de NIP klankbordgroepen IZA en AKWA Generieke Module Diagnostiek (Frank, Anne).  
Er wordt samenwerking gezocht met de NVN en NIP ledenraadsleden (Anne en Vera).   
Er vindt overleg en samenwerking plaats met het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (Vera).  
Lidmaatschap van de sectie is gekoppeld aan abonnement op het Tijdschrift van Neuropsychologie. 
Sectiebestuur heeft twee afgevaardigden in de Hersenletsel Alliantie (Frank en Anne) 
Deelname aan initiatief Hoofdzaken (Alex).   
Anne is het eerste aanspreekpunt voor persvragen.  
Niels en SPIN zorgen binnen het bestuur voor het verzamelen van berichten voor de nieuwsbrief. 
 


