
Welkom, ons 
webinar begint 
om 19:00



Programma

• Totstandkoming

• Thema’s

Vragenronde

• Plaats t.o.v. Beroepscode en AST-NIP

• Status als onderdeel van de professionele standaard

Vragenronde

• Meest gestelde vragen uit het spreekuur 

Vragenronde



Samenstelling werkgroep



Sprekers

Kees Jan van der Boom

klinisch psycholoog en 

voorzitter van de Centrale 

Commissie beroepsethische 

zaken (BEZ) van het NIP

Henk Geertsema

gezondheidszorgpsycholoog 

en auteur en docent 

professionele ethiek

Rosalinde Visser

senior stafmedewerker 

beroepsethiek van het NIP



Een paar praktische zaken

Spelregels

• Gebruik voor technische vragen de chat functie

• Inhoudelijke vragen kun je via de Q&A functie stellen

• We nemen het webinar op, zodat je het later kunt terugkijken

Vragen stellen

• We kunnen tijdens dit webinar niet ingaan op specifieke 

individuele omstandigheden

• Geen hele specifieke vragen over een pagina uit de wegwijzer



Totstandkoming: aanleiding

• Woud van wet- en regelgeving in gezondheidszorg

• Ontbreken van toelichting voor psychologen

• Behoefte aan houvast en handvatten



Totstandkoming: keuzes

• Hulpmiddel en naslagwerk

• Leesbaar en praktisch toepasbaar

• Ordening naar thema’s

• Integratie van eerdere handreikingen

• Verbinding met Beroepscode



Thema’s

• Uitgangspunten gezondheidsrechtelijke wet- en 

regelgeving

• De behandelingsovereenkomst

• Het beroepsgeheim en informatieverstrekking 

• Het dossier

• Digitale en telefonische communicatie

• De minderjarige cliënt

• De meerderjarige wilsonbekwame cliënt 

• Advies en beoordeling in opdracht van een derde



Vragen?



• Wetten

• Beroepscode voor Psychologen 2015

• AST-NIP 2017

• Richtlijnen en protocollen 

• WEGWIJZER

Wat een documenten!



Wetgeving

• Diverse wetten:  ….. 

• Wat vraagt wetgeving van psychologen?

• kennis van

• houden aan

• invulling geven aan



Ethiek

• Diverse documenten:

beroepscodes en richtlijnen

• Wat vraagt ethiek van psychologen?
• analyse van de situatie

• toepassing ethische principes

• gebruikmaking van de documenten

• Verantwoording afleggen



Professionele standaard

Het geheel van normen dat voor een bepaalde beroepsgroep 

geldt. 

Het is een kapstok waaraan de algemeen aanvaarde normen 

van goed kwalitatief beroepsmatig handelen van de gz-

psycholoog zijn opgehangen. 

Binnen de professionele standaard kunnen twee categorieën 

normen van elkaar worden onderscheiden: 

1. de vakinhoudelijke normen die zijn opgesteld door de 

beroepsgroep, bijvoorbeeld wetenschappelijke richtlijnen

2. de normen die volgen uit de wet- en regelgeving, zoals de 

cliëntenrechten. 



Vragen?



Veelgestelde vragen tijdens het spreekuur

1. Mag ik een verklaring op verzoek van de client afgeven?

2. Moet ik de andere ouder om toestemming vragen wanneer deze 

niet in beeld is? 

3. Mag ik een behandelingsovereenkomst eenzijdig beëindigen? 

4. Met welke collega-hulpverleners mag ik informatie delen? 

5. Wat zijn persoonlijke werkaantekeningen? 



1. Mag ik een verklaring afgeven?

De cliënte die ik behandel vraagt mij om een verklaring af te 

geven dat zij in staat is om voor haar kinderen te zorgen. 

➢ Mag ik dat doen als psycholoog? 

Vindplaats Wegwijzer:  

Paragraaf 3.3.1.3 , pagina 55 en paragraaf 8.7, pagina 163



2. De andere ouder is niet in beeld

Een moeder meldt haar minderjarige zoontje aan voor 

onderzoek. Zij vertelt dat de vader niet in beeld is en dat hij al 

jaren geen contact met het kind heeft.  

➢ Mag ik starten met het onderzoek? Wat is mijn 

verantwoordelijkheid? 

Vindplaats Wegwijzer: 

Paragraaf 6.2.1.3, pagina 127, 128, 132, 133



3. Mag ik de behandelingsovereenkomst beëindigen?

Mijn client komt onregelmatig op afspraken en zegt deze ook 

vaak niet op tijd af. 

➢ Ik wil de behandeling afsluiten. Mag dat? 

Vindplaats Wegwijzer: 

Paragraaf 2.4.5, pagina 42 t/m 45



Ik werk in een algemeen ziekenhuis en het 

psychologisch dossier is toegankelijk voor alle 

hulpverleners. Dit staat op gespannen voet met mijn  

beroepsgeheim. 

➢ Met welke hulpverleners mag ik informatie delen? 

Vindplaats Wegwijzer: 

Paragraaf 3.3.2, pagina 56 t/ 59 en 4.7, pagina 105 t/m 

108.

4. Met welke hulpverleners mag ik informatie delen?



5. Wat zijn persoonlijke werkaantekeningen?

Mijn client vraagt een kopie van zijn dossier op, maar ik 

twijfel over de persoonlijke werkaantekeningen. 

➢ Horen die bij het dossier? 

Vindplaats Wegwijzer: 

Paragraaf 4.3.2, pagina 92 en 93



Vragen?



Bedankt voor het kijken!

Meer informatie over de Wegwijzer? Lid 
worden van het NIP? Kijk op psynip.nl. 

Voor leden: bel voor specifieke vragen en 
casussen met het NIP-spreekuur 
beroepsethiek: 030 820 15 00
(dinsdag 9:30 – 12:30).

https://psynip.nl/contact/
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