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Inleiding

Bijlage 1
Professionele Standaard Sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen NIP

Een beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van
de belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. Het
beroepsprofiel bevat een gestructureerde verzameling uitspraken over: de essentie
van een beroep; de centrale beroepsactiviteiten; de taken en handelingen die als regel
in de uitoefening van het beroep voorkomen. Het is daardoor bij uitstek een middel
om de competenties van een beroepsbeoefenaar in kaart te brengen. Het beroepsprofiel van de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP wordt enerzijds gebruikt
om een vertaling te maken van de benodigde kennis, kunde en vaardigheden naar
minimale vereisten voor het registratiereglement zodat de kwaliteit van de geboden
zorg kan worden gewaarborgd. Daarnaast kan het dienen als hulpmiddel voor de
positionering en profilering van de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.
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In 2006 zijn de statuten van het NIP geheel herzien. In artikel 29, lid 3a-c van de herziene
statuten is de eis vastgelegd om een algemene regeling vast te stellen waaraan de registratieregelingen van het NIP moeten voldoen. Deze regeling is onder de noemer kaderregeling
psychologenregisters NIP vastgesteld door de ledenraad en per 1 april 2007 in werking
getreden. Het doel van de kaderregeling psychologenregisters NIP is tweeledig. Enerzijds
dienen de huidige registratieregelingen te worden gestroomlijnd teneinde helderheid te
scheppen over de eisen die gelden voor inschrijving in een NIP-register en eenduidigheid
te creëren met betrekking tot de te hanteren procedurele regels. Anderzijds dient het als
kader waarmee het Algemeen Bestuur aan de hand van een toetsingskader kan bepalen
of er een titel verbonden wordt aan de inschrijving in een NIP-register.
In een dergelijk toetsingskader is vastgelegd dat het minimale bekwaamheidsniveau dat
vereist is voor inschrijving in een NIP-register waaraan de titel Registerpsycholoog NIP
toegekend wordt, gelijk is aan het niveau dat is vereist voor inschrijving als Registered
Europsy. In de kern betekent dat: minimaal een voltooide academische opleiding psychologie van vijf jaar (300 ECTS) met daar bovenop een jaar werkervaring onder supervisie
(60 ECTS). Alleen aan een registratieregeling die aan dit niveau voldoet wordt de titel
Registerpsycholoog NIP verbonden. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat psychologen die zijn opgenomen in het BIG-register aan het niveau van Registered Europsy voldoen. Bij inschrijving in een register van het NIP krijgen zij derhalve zonder meer de titel
Registerpsycholoog NIP toegekend. Dit geldt ook voor de Gezondheidszorgpsychologen
(BIG) die worden ingeschreven in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.
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Registratieregeling
Naast de aanpassing aan de dwingende bepalingen van de kaderregeling psychologenregisters NIP is de registratieregeling Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP ook
inhoudelijk herzien. Het werken als psycholoog binnen de lichaamsgerichte psychologie
vraagt namelijk naast de basisvaardigheden van de Gezondheidszorgpsycholoog (BIG),
om specifieke aanvullende deskundigheden en vaardigheden. In dit beroepsprofiel zijn
deze deskundigheden beschreven. Hierdoor wordt duidelijk over welke competenties de
Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP dient te beschikken om het werk binnen de
lichaamsgerichte psychologie naar behoren uit te kunnen voeren. Het reglement zal
zodanig worden aangepast dat de ingeschrevene in het register tenminste over deze
benodigde deskundigheden en vaardigheden beschikt. Een verplichte periodieke herregistratie zorgt ervoor dat de geregistreerde Lichaamgericht Werkend Psycholoog NIP
deze deskundigheden en vaardigheden blijft ontwikkelen. Op deze manier kan de kwaliteit
van de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP worden gewaarborgd. Dit is niet alleen
van belang voor de cliënt met een hulpvraag, die op deze manier kan worden beschermd
tegen onzorgvuldig en ondeskundig handelen, maar ook voor de profilering en positionering van de geregistreerde Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.

Beroepscode
Een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP te waarborgen is de beroepscode van het NIP. Alle leden
van het NIP en alle ingeschrevenen in een NIP-register dienen de beroepscode van het
NIP te onderschrijven. De beroepscode is een vertaling van beroepsethische principes in
gedragsregels die als richtsnoer dienen voor het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Verder is het een informatiebron over wat van de psycholoog in het algemeen kan
worden verwacht en verlangd, voor al degenen die te maken hebben met het professioneel
handelen van de psycholoog. Ten slotte dient de beroepscode als maatstaf waaraan het
handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.
Eenieder die weet heeft van ethisch onjuist handelen door een lid van het NIP kan gebruik
maken van de klachtenprocedure van het NIP, als hij of zij daar een redelijk belang bij
heeft. Deze procedure is vastgelegd in het Reglement voor het Toezicht.

Toelichting op de beroepscode
Voor de als zodanig geregistreerde psycholoog raakt het specifieke van lichaamsgericht
werken heel direct aan artikel III.3.1.2 (beroepscode 2007): respect voor psychische en
lichamelijke integriteit. Op verzoek van de (Ra)bez1 heeft de sectie bij dit artikel (III.2.1.2
oude code) een toelichting geschreven over de relatie lichamelijk contact en respect voor
de lichamelijke integriteit van de cliënt: Het respecteren van de lichamelijke integriteit
betekent niet dat elke vorm van lichamelijk contact is uitgesloten. Aanraking binnen

1 Ra(bez) staat voor Raad Advies Beroepsethische Zaken. Overigens is de huidige naam van het orgaan BEZ:
Bestuurscommissie Ethische Zaken.
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een psychotherapeutisch kader kan met respect voor de integriteit van de persoon een
effectieve interventie zijn. Om geen misverstanden op te roepen of te laten bestaan
over de betekenis van het absolute verbod op seksueel contact/seksuele relatie in artikel
III.2.3.6 en artikel 111.2.3.7, is deze bijdrage opgenomen in de nieuwe toelichting op de
code 07. Daarnaast is door de sectie een Professionele standaard Lichaamsgericht Werkend
Psycholoog NIP geformuleerd, waarin het eigen karakter van het beroepsmatig handelen
goed is weergegeven (zie bijlage 1).
Aangezien de registratie Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) als voorwaarde geldt voor
inschrijving van het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP, is op elke geregistreerd Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP bovendien het wettelijk tuchtrecht van
toepassing.
Het beroepsprofiel Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP is als volgt opgebouwd:

Ǧ
Ǧ
Ǧ

Ȝƿ
Psycholoog NIP
ȝƿ
Ȟƿ

Hoofdstuk 1: Omschrijving van het beroep

Toepassingen

Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP

De lichaamsgerichte behandelmethode is geschikt voor cliënten van alle leeftijdscategorieën met zeer diverse problematiek; in het bijzonder bij mensen met last van
psychosomatische klachten, zoals spanningsklachten, hyperventilatie, premenstruele
klachten en RSI; chronische aandoeningen, zoals astma en migraine; en voor cliënten
die te veel rationaliseren; moeite hebben met het onder woorden brengen van problemen
als gevolg van preverbale stoornissen of emoties; onvoldoende behoeften kunnen ervaren
en/of tot expressie brengen daarvan als gevolg van alexithymie, depressies of burn-out.
Daarnaast kan de lichaamsgerichte behandelmethode geïndiceerd zijn bij een problematische beleving van de eigen lijfelijkheid, het moeilijk kunnen voelen, stellen en/of aanvaarden van grenzen, en zogenaamde autonomieproblematiek - klachten als gevolg van
traumatisering.

Invalshoeken
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP is een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die
werkt op het gebied van mentale representaties van een cliënt en de daaraan gekoppelde
lichamelijke ervaring. De samenhang tussen het lichaam en de psyche en de onderlinge
wisselwerking wordt binnen alle richtingen van de psychologie genoemd, maar staat
binnen de lichaamsgerichte psychologie centraal. Naast het bevorderen van het cognitief
inzicht betrekt de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP het lichaam direct en concreet
in het bevorderen en verdiepen van het emotioneel bewustzijn. Hierbij worden verschillende (soms elkaar overlappende) invalshoeken toegepast, de zgn. specifieke richtingen.
Een basaal uitgangspunt binnen de specifieke richtingen is dat er impliciet wordt gewerkt
aan het samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem van lichaam en psyche. De invalshoeken van de specifieke richtingen kunnen zijn: houding, beweging, aanraking, adem,
stem, energie, aandacht, of een combinatie daarvan.

Werkwijze
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP is ontstaan vanuit een psychodynamische
achtergrond en werkt eclectisch. De verantwoordelijkheid (van de cliënt) over de huidige
situatie en zijn eigen motivatie om tot verandering te komen worden in de traditie van
de humanistische psychologie gezien als de basis van de therapeutische relatie. Deze
benadering kenmerkt zich door respect voor de subjectieve ervaring van de persoon en
een vertrouwen in zijn vermogen om constructieve en bewuste keuzes te maken. Aan de
hand van deze interventies worden hypotheses getoetst over de samenhang tussen het
functioneren van lichaam en psyche. Deze hypotheses worden opgesteld en bijgesteld aan
de hand van een dynamische diagnostiek waarbij aandacht is voor het samenspel tussen
persoonlijkheid en symptomen. De behandelaar krijgt zo stap voor stap inzicht in de dynamiek van de samenhang tussen lichaam en psyche bij de cliënt. Tegelijkertijd groeit het
bewustzijn van de cliënt in het eigen functioneren. Gedragsalternatieven kunnen zo ook
onderzocht en eigen gemaakt worden.

Wetenschappelijke onderbouwing
Nieuwe apparatuur (MRI en PETscans) geeft handvatten voor psycho-biologisch wetenschappelijk onderzoek. Dit onderbouwt aannames die door lichaamsgericht werkende
psychologen al gebruikt werden bij de uitoefening van hun werk. De werking van het
centrale zenuwstelsel en de daarbij betrokken neurofysiologische mechanismen worden
door middel van dergelijke scans letterlijk zichtbaar gemaakt. Daarmee wordt een leemte
opgevuld op het gebied van de wetenschappelijke onderbouwing van de samenhang
tussen de werking van lichaam en psyche. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er sprake
is van een gecompliceerde en zeer gestructureerde dynamische wisselwerking tussen
hersenen, lichaam en omgeving, waarin aandacht voor een deelaspect de totale samenhang beïnvloedt (Chiel en Beer, 1997, EABP Newsletter, Spring 2008). De systemische
opvatting, dat de hersenen niet perse fungeren als dirigent van het orkest in relatie met
andere lichaamsgebieden, lijkt hierdoor te worden ondersteund.

De bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan dragen
bij tot de versterking van het (lichaams-) ego, het identiteitsgevoel en autonomie. Het
voelen en zelf herkennen van de eigen lichamelijke reacties en deze leren te interpreteren,
geeft informatie over het eigen gedrag en gevoel en helpt dit gedrag met behulp van
correctieve emotionele ervaring te veranderen en om de eigen psychische en lichamelijke
gezondheid beter in balans te houden.
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Hoofdstuk 2: Taken met betrekking tot de hulpverlening
Als voorwaarde voor inschrijving in het register Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
geldt de registratie Gezondheidszorgpsycholoog (BIG). In bijlage 2 zijn de deskundigheden
van de Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) weergegeven. De Lichaamsgericht Werkend
Psycholoog NIP beschikt per definitie over deze deskundigheden. De aanvullende
competenties zijn in dezelfde volgorde opgesteld als de deskundigheden van de Gezondheidszorgpsycholoog (BIG), zoals beschreven in bijlage 1.

1 Algemene Vaardigheden
Een Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
Ǧ ƾ
Ǧ ƽƽ
te sturen en noodzakelijke informatiebronnen en hulpmiddelen te lokaliseren en
adequaat in te zetten;
Ǧ 
inzichten inpassen in een algemeen wetenschappelijk en methodologisch denkkader;
Ǧ ƽ
toepassingen uitdenken en toetsen aan de hand van wetenschappelijk onderzoek;
Ǧ ǩ
over hebben);
Ǧ ǩǪoverdracht, mede aan de hand van impliciete waarneming, dat wil zeggen de wijze
waarop de ervaring van de therapeut resoneert met de ervaring van de cliënt;
Ǧ ·ǩǂǪ
toe te passen waar deze relevant zijn voor de samenhang tussen lichaam en psyche;
Ǧ ·
te nemen, zoals:
1 De mate van lichamelijke balans.
2 Het evenwicht tussen linker- en rechter lichaamshelft.
3 Energiepatronen zoals het lichaam deze laat zien.
4 Houding en bewegingspatronen.
5 De mate van activiteit en belichaming (interne informatie omtrent het lichaam).
6 Adempatronen.
7 Inhoud en intonatie van mededelingen van de cliënt over het lichaam (of delen daarvan).
a Het ervaren zelfbeeld kan gekoppeld zijn aan de betekenisgeving van het eigen
lichaam, uitgedrukt in woordkeuze en intonatie.
b Daarbij wordt gelet op objectiviteit en functionaliteit of dat er sprake is van
een meer gevoels- of subjectieve beleving van het lichamelijk functioneren.
c De therapeut let daarbij op de discongruentie tussen wat er verteld wordt en
wat het lichaam laat zien.
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Benodigde kennis en vaardigheden
Een Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP beschikt over:
Ǧ 
en psyche;
Ǧ 
experientieel niveau;
Ǧ ǩǪǂ
overdachtsgevoelens intensief zijn onderzocht;
Ǧ ƽ
voor het individu;
Ǧ ǀǂ
gerichte werken is dat via iedere specifieke lichaamsgerichte invalshoek (bijvoorbeeld
via de adem, of bepaalde bewegingsvormen) impliciet wordt gewerkt aan het samenhangend en elkaar beïnvloedend systeem van lichaam en psyche;
Ǧ ·ǩǂǪƽ
waar deze relevant zijn voor de samenhang tussen lichaam en psyche.

2 Diagnostiek
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
Ǧ ƽ
lichaamsgerichte interventies;
Ǧ ·
samenhangt met fysieke symptomen die zich voordoen;
Ǧ ·ƽǂ
informatie;
Ǧ 
(DSM) naar dynamische psychodiagnostiek en de lichamelijke aspecten daarvan te
benoemen;
Ǧ ƽǀ
Benodigde kennis en vaardigheden
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP beschikt over:
Ǧ ƽ
tussen lichaam en psyche, met name van:
1 het centrale zenuwstelsel (globaal) toegespitst op de werking van het vegetatieve
zenuwstelsel op verschillende aspecten van lichamelijk functioneren.
2 het endocriene systeem en het limbische systeem.
3 de grove en fijne motoriek en een globaal inzicht in spier- en beenderstelsel.
Ǧ 
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG);
Ǧ ƾ
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Ǧ
Ǧ

ƾ
·ƽ
aan de orde komt, en is in staat deze toe te passen.

Ǧ

Ǧ

3 Indicatiestelling
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
Ǧ ƽ
indicaties en contra-indicaties, en te verwachten effectiviteit;
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƽƾ
Ǧ ǀ
Benodigde kennis en vaardigheden
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP beschikt over:
Ǧ Ǡ
de mogelijkheden van de lichaamsgerichte benadering, zoals de experientiële- of
humanistische benadering en psychodynamische of systemische inzichten;
Ǧ ƽƽ
de transactionele analyse of Jungiaanse inzichten;
Ǧ 
te werken op basis van de bovengenoemde kennis;
Ǧ ƽ
Ǧ ƽƾ
Ǧ ǂ
behandelingsvormen;
Ǧ ·ǀ

·
en de ervaren tegenoverdrachtsgevoelens te herkennen, bespreekbaar en ervaarbaar te
maken voor de cliënt;
·ƽheidskenmerken en de eigen werkstijl in ogenschouw te houden en de invloed hiervan
op de cliënt te onderkennen.

Benodigde kennis en vaardigheden
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP beschikt over:
Ǧ 
houding, beweging, aanraking, adempatronen, stemexpressie, en focusing van de
aandacht, of een combinatie daarvan;
Ǧ 
thematiseren.

5 Overige taken
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
Ǧ ǂ´´·ƾ
Ǧ ƽƽ
bijvoorbeeld bij het opstellen van een behandelplan;
Ǧ ǂ·ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ lijke kennisontwikkeling ten behoeve van het eigen beroep, van de gezondheidszorg en
welzijnszorg in het algemeen en onderwijs. In dit verband is relevant:
1 Inzicht in methodologie.
2 Kennis van de relevante body of knowledge die zowel de eigen richting als de
niet-eigen specialisaties in het lichaamsgerichte werken betreft.
3 Kennis van de maatschappelijke context op het gebeid van gezondheidszorgbeleid.

4 Interventies
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP:
Ǧ 
op het gebied van houding, beweging, aanraking, adempatronen, stemexpressie, en
focusing van de aandacht, of een combinatie daarvan, waarmee de samenhang tussen
lichaam en psyche werkbaar wordt gemaakt;
Ǧ ·ǩǪƾ
Ǧ ·
opeenvolging van te toetsen hypotheses over de specifieke samenhang tussen lichaam
en psyche en de samenhang met -en het effect daarvan- op de klacht als uitgangspunt;
Ǧ ƾ
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Hoofdstuk 3: Samenwerking met andere hulpverleners
De Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP werkt nauw samen met huisartsen om over
het hoofd zien van contra-indicaties te voorkomen, en medische oorzaken van klachten uit
te sluiten. Aangezien de onderliggende dynamiek van psychosomatische klachten door de
behandelmethoden van de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP soms aan de oppervlakte komt, is de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP er beducht voor om zich op
het vlak van de arts te begeven.
Tijdens de intake is het dan ook belangrijk voor de Lichaamsgericht Werkend Psycholoog
NIP om inzicht te krijgen in de medische historie van de cliënt. Deze historie kan contraindicaties impliceren voor de specialistische interventies of er aanleiding toe geven dat
bepaalde accenten of beperkingen in acht moeten worden genomen. Het spreekt vanzelf
dat in twijfelgevallen over ernst of implicaties van lichamelijke klachten contact zal worden
opgenomen met de huisarts, of in geval van contra-indicaties, zal worden terugverwezen
naar de huisarts. Deze implicaties worden met de cliënt besproken.
Gronden voor een contra-indicaties voor een lichaamsgerichte behandeling zijn ernstige
problemen in de agressie-regulatie en impuls-controle. Daarnaast kan het als negatief en/
of extreem bedreigend ervaren van het bewegen en het beleven van het lichaam door de
cliënt eveneens een contra-indicatie zijn voor een lichaamsgerichte behandeling, tenzij
in dat geval nauwlettend het vermogen tot zelfmanagement van de cliënt nog meer dan
anders in acht wordt genomen (bijvoorbeeld diens vermogen om grenzen aan te geven).
Daarbij is het dan zaak om zeer vertraagd te werken om afstemming te bevorderen, en
zo te zoeken naar een positieve ervaring bij de cliënt. Als de therapeut hierin slaagt kan
een lichaamsgerichte behandeling juist geïndiceerd zijn. Dezelfde overweging geldt in
verband met getraumatiseerde personen. Lichaamsgericht werken kan een zeer effectieve
behandeling bieden, mits deze ter zake kundig op deze problematiek is afgestemd.

Samenstellers
Arnhem, drs. L. Albers, Wetenschapscommissie sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP
Groningen, drs. C.G.Deodatus, voorzitter sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP
Bilthoven, drs. P. Lambert, registratiecommissie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP
’t Harde, drs. E.G. Madocsai, registratiecommissie Lichaamsgericht Werkend Psycholoog

Goedgekeurd door de ledenvergadering van de sectie Lichaamsgericht Werkende Psychologen van het NIP op 26 september 2009.
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Bijlage 1: Professionele Standaard Sectie
Lichaamsgericht Werkende Psychologen NIP
Lichaamsgericht werkende psychologen onderscheiden zich van andere psychologen
doordat zij systematisch het lichaam bij diagnostiek en behandeling betrekken. Dat
betekent dat er niet alleen gepraat wordt over klachten of problemen, maar dat er ook
bewust voelbaar en beleefbaar gemaakt wordt wat daarbij in het lichaam ervaren wordt.
De laatste jaren groeit ook bij steeds meer gezondheidszorgprofessionals en zorgverzekeraars het besef dat de dualistische visie, waarbij de mens beschouwd wordt alsof lichaam
en psyche onafhankelijk van elkaar functioneren, niet voldoet. Zij gaan daarbij uit van de
visie dat lichaam en psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze visie wordt in
binnen- en buitenland al vele jaren door academici bestudeerd en gedoceerd. Cliënten
kiezen voor deze benadering omdat ze merken dat praten alleen hun problemen niet
oplost. Er bestaan verschillende lichaamsgerichte therapeutische methoden, die een aantal uitgangspunten gemeen hebben. NIP psychologen die hierin zijn opgeleid en gebruik
maken van deze methodes hebben zich verenigd in de sectie Lichaamsgericht Werkende
Psychologen van het NIP (LWP).
Het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit staat hoog in het vaandel van de LWP.
Zij handhaaft de beroepskwaliteit door middel van intervisie, studiedagen en vormen
van gerichte nascholing. NIP-leden die gekwalificeerd zijn als Lichaamsgericht Werkend
Psycholoog voldoen aan een aantal extra kwaliteitseisen. Zij hebben zich bijvoorbeeld
gekwalificeerd voor het voeren van de wettelijk beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog. Dat betekent dan dat zij zijn geregistreerd in het BIG register van de overheid.
De Wet BIG richt zich op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en bescherming van de
patiënt. Daarnaast hebben Lichaamsgericht werkende psychologen aanvullende specialistische opleidingen gevolgd in een of meer vormen van lichaamsgerichte psychotherapie,
zoals bijvoorbeeld focusing, Pesso-psychotherapie, Integratieve Bewegingspsychotherapie,
haptotherapie, unitieve therapie en biodynamische therapie. Zij maken naast de gangbare
psychodiagnostiek en gesprekstechnieken gebruik van de bij hun opleiding gedoceerde
lichaamsgerichte psychodiagnostiek en -therapeutische technieken. In een therapie
bevindt de hulpvrager zich per definitie in een kwetsbare positie waar de hulpverlener
nooit misbruik van mag maken. Alle NIP-leden moeten zich houden aan de beroepscode voor psychologen. In geval van klachten over het beroepsmatig handelen van een
psycholoog toetst het onafhankelijke College van Toezicht van het NIP dit handelen aan
de Beroepscode.
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De lichaamsgericht werkende psycholoog verschilt van andere psychologen in zijn
aandacht voor het lichaam en het toepassen van interventies gericht op het lichaam.
Werkend vanuit verschillende theoretische richtingen kunnen de interventies zeer verschillend zijn. Een uitsluitend verbaal richten op het lichaam staat relatief dicht bij de
manier van werken van niet- lichaamsgericht werkende psychologen. Daar waar enige
vorm van lichamelijk contact tussen therapeut en cliënt onderdeel is van de interventies
worden de verschillen groter. Dit aanraken is anders dan het ‘normale’ aanraken in die
zin dat het een aanraking binnen een therapeutische relatie is. Dit maakt dat er een ongelijke machtspositie is tussen cliënt en therapeut, waarbij de laatste verantwoordelijk kan
worden gesteld voor de aanrakingen.
Te allen tijde moet er toestemming van de cliënt zijn voor interventies, dus ook voor
aanrakingen. De cliënt dient de controle over interventies te hebben en deze ieder moment
te kunnen stoppen. Dit vereist van de cliënt het vermogen om zijn grenzen te voelen en
te handhaven, en van de therapeut om hier aandacht voor te hebben en rekening mee
te houden. Aanraken als interventie moet dus passen binnen het therapeutische proces
van de cliënt en de vaardigheden die hij heeft. Zoals voor iedere interventie geldt dat
de therapeut ervoor moet waken dat er geen vermenging van persoonlijke behoeftes en
therapeutische interventies plaatsvindt.
met dank aan drs. mw. C de Beer, drs mw. M.A Reijnders, drs. mw. M. v. Est –Kroef
Meer informatie over de LWP is te vinden op de website www.psynip.nl > Sectoren en
secties > Lichaamsgericht werkende psychologen.
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Bijlage 2: Deskundigheidsomschrijving

Ǧ

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)
1 Algemene deskundigheidseisen en beroepsattitude:
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG):
Ǧ ƽ
verantwoordelijkheid op het gebied van de psychologische en/of orthopedagogische
hulpverlening en preventie bij somatische en psychische stoornissen en problemen,
en bij problematische interacties;
Ǧ 
en de ter zake gestelde wet- en regelgeving;
Ǧ 
individu en voor diens integriteit;
Ǧ 
andere disciplines;
Ǧ ƾ
Ǧ 
de professie.

2 Diagnostiek
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG):
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ·ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƽƽ
instrumenten;
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƽ
dossiervoering.
Benodigde kennis en vaardigheden
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) beschikt over kennis van:
Ǧ Ǡƽ
vanuit omgevingsfactoren, het sociale systeem en de opvoedingsrelaties, vanuit de
persoonlijkheid, en vanuit het biologisch functioneren;
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ǂ
onderscheiden problemen en stoornissen.

Dit impliceert kennis van de grondslagen en belangrijkste praktijk van de:
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ Ǡƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) beschikt over kennis en vaardigheden in het
hanteren van het diagnostisch proces:
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƽƽƾ
Ǧ ƽ
onderzoeksmiddelen;
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ

3

Indicatiestelling

Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG):
Ǧ ƽǂ
indicaties, en te verwachten effectiviteit;
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƽǀ
Benodigde kennis en vaardigheden
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) beschikt over:
Ǧ ƽdagogische en psychotherapeutische behandelingsvormen;
Ǧ ǂƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ·ǀ
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4 Interventies

5

De verrichtingen van een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) omvatten:
Ǧ ƽƾ
Ǧ Ǡƽ
gesprekstherapie en spelbegeleiding, al dan niet geprotocolleerd;
Ǧ ƽƽƽ
vaardigheidstraining;
Ǧ ƽƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǂƽǂƾ
Ǧ 
functionele benadering;
Ǧ ǀ

Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG):
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǂƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ

Benodigde kennis en vaardigheden
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) beschikt over basale kennis van en ervaring in:
Ǧ ƽƾ
Ǧ ǂ·ƽ·ƽ··ƽ
systeemtheorieën;
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ
Een Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) beschikt voorts over vaardigheden in:
Ǧ ƾ
Ǧ ƽƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǂ
therapeutische deeltechnieken;
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ
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Overige taken

Benodigde kennis en vaardigheden
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ƾ
Ǧ ǀ
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