
 1 

 
 

 

Klinisch psycholoog: een veelzijdig specialist  

 

 

Studiedag voor en door klinisch psychologen,  

Utrecht, donderdag 19 november 2009. 
 

Het gaat goed met de klinisch psycholoog! Het aantal geregistreerde klinisch 

psychologen in ons land bedraagt inmiddels 2280. Steeds meer instellingen erkennen in 

een professioneel statuut de specialistenstatus. Er bestaat belangstelling bij 

gezondheidszorgpsychologen om in opleiding te gaan tot specialist. Het kon dan ook niet 

uitblijven: een   studiedag van en voor de twee inmiddels erkende specialismen van de 

gezondheidszorgpsycholoog: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog. In 

deze eerste studiedag gaat onze aandacht vooral uit naar de klinisch psycholoog. 

 

Vanwege het grote aantal belangstellenden zijn we uitgeweken naar een grotere locatie: 

Jaarbeurs (Prins Claus Congreszaal), Jaarbeursplein, Utrecht.  

 

De organisatie van deze dag is in handen van een werkgroep die is ingesteld door de 

sector Gezondheidszorg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Wij hopen 

met het organiseren van deze eerste studiedag een jaarlijkse traditie op te bouwen waar 

gz-specialisten elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. 

 

Deze dag geeft een beeld van de veelzijdigheid van de klinisch psycholoog. Anders dan 

Goethe die in de beperking de kracht van de mens ziet, laten klinisch psychologen 

immers de kracht zien van veelzijdigheid én verdieping. Het ochtendprogramma en het 

eerste deel van de middag zijn hierop gebaseerd. In de namiddag houdt een externe 

deskundige op het gebied van beroepsprofilering ons een spiegel voor en krijgt u de 

gelegenheid mee te denken over verdere profilering.  

 

Gz-psychologen in opleiding tot specialist  en net afgestudeerden  worden uitgenodigd 

via een posterpresentatie het eigen onderzoek te tonen.   
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Programma 

 

09.30 uur  Ontvangst en koffie  

 

10.00 uur   Opening en welkomstwoord door dagvoorzitter Huib van Dis, 

        voorzitter sector Gezondheidszorg NIP 

 

10.10 uur   De klinisch psycholoog, een specialistisch vak. Van notitie naar 

positie. 

Annette van Schagen, voorzitter Werkgroep klinisch psycholoog 

  

10.30 uur  The making of the clinical psychologist 

Maarten van Son, hoogleraar RU Utrecht, hoofdopleider klinische psychologie 

Volwassenen en Ouderen Stichting  Post-doctoraal onderwijs GGZ Utrecht 

 

10.50 uur Levensloopbestendige parameters. Het belang van levensloopperspectief in de 

     hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. 

Paul Goudena, hoogleraar  RU Utrecht, hoofdopleider klinische psychologie 

Kinder en Jeugd Stichting Post-doctoraal onderwijs GGZ Utrecht 

 

11.10 uur  De klinisch psycholoog als scientist-practitioner 

      Liesbeth Eurelings-Bontekoe, universitair hoofddocent 

klinische psychologie Universiteit Leiden, hoofdopleider 

gezondheidszorgpsychologie en klinische psychologie Volwassenen en 

Ouderen Stichting Post-doctoraal onderwijs GGZ Rotterdam/Leiden  

 

11.30  uur koffiepauze 

 

11.50 uur  Een klinisch psycholoog als zorgbestuurder, kan dat wel? 

      Hans de Veen, bestuurder Dijk en Duin, Castricum. 

 

12.10 uur  De klinisch psycholoog nieuwe stijl in de (ambulante) forensische setting; 

     teveel kwaliteiten voor deze groep of is er hoop in de praktijk? 

     Kees Zwijnenburg, Kairos, Arnhem, (Pompestichting) 

 

12.30 uur  lunchpauze 

 

13.30 uur Profilering en positionering van de gz-psycholoog- specialist tussen medisch 

    specialisten      

    Steven Fischer, Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam 

 

13.50 uur Behandeling van suïcidale personen. Een specialistische activiteit? 

Jos de Keijser, GGZ Friesland, hoofdopleider klinische psychologie 

Volwassenen en Ouderen, Postacademische PSY-Opleidingen Groningen 

 

14.10 uur Het arsenaal van de klinisch psycholoog als specialist in persoonlijkheids 
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   (psycho)diagnostiek. Welke wapens gooit de klinisch psycholoog in de strijd om 

   het specialisme te tonen en te behouden 

      Han Berghuis, hoofd psychodiagnostiek, Symfora groep Gooi & Vechtstreek 

 

14.30 uur  Wilsbekwaamheid bij ouderen en de rol van de klinisch psycholoog 

Saskia Teunisse, hoofddocent opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog 

(accent Ouderen) stichting Postdoctoraal Onderwijs GGZ Amsterdam, 

universitair docent Gerion, VUmc Amsterdam   

 

14.50 uur pauze 

 

15.10 uur Hoe vertel ik het ze. Over profilering van specialisten in de (geestelijke) 

     gezondheidszorg 

     Martijn van Oorschot, bestuursadviseur, Cherry3Company  

 

15.40 uur Uitwisseling van ideeën over de profilering van de klinisch psycholoog  

 

16.20 uur Plenaire bespreking  

 

16.45 uur  Sluiting en borrel 

 

 

Garderobe en bar sluiten om 17.30 uur 

 

 

Organisatie  

Werkgroep klinisch psycholoog:  

Antoinette Alberink 

Steven Fischer 

Lidwien Geertjens 

Jos de Keijser 

Diane Meijer  

Annette van Schagen 

Sanne Tinga 

 

Aanmelding 

www.klinischpsycholoog.nl 

 

Posterpresentatie 

Verzoek richten aan sectorg@psynip.nl. Een beperkt aantal plaatsen is beschikbaar. 

 

Accreditatie 

Aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen 

 

Contactadres 

sectorg@psynip.nl 

http://www.klinischpsycholoog.nl/
mailto:sectorg@psynip.nl
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