Overige registraties
Het is onmogelijk om alle overige registraties hier te beschrijven, maar een paar van de meest bekende
en gerenommeerde zullen hieronder verder toegelicht worden. Omdat Aruba behoort tot het
Koninkrijk der Nederlanden wordt vooral in gegaan op Nederlandse opleidingen en registraties. Er zal
beperkt ingegaan worden op beroepsverenigingen en registraties verbonden aan beroepsverenigingen
van landen elders dan Nederland.
Hieronder wordt ingegaan op de volgende beroepsverenigingen die op alfabetische volgorde
beschreven worden waarbij eerst de Nederlandse verenigingen beschreven worden en daarna
verenigingen uit andere landen:
 ALGEMEEN
o Nederlands Instituut van Psychologen - NIP
o American Psychological Association - APA
 COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
o Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën - VGCt
o National Association of Cognitive-Behavioral Therapists - NACBT
 EMDR
o Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland
o Vereniging EMDR Nederland - VEN
o EMDR Europe
o EMDR International Association - EMDRIA
 KIND EN JEUGD
o Dutch Association Infant Mental Health Nederland - IHM Nederland
o Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ
o Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen - NVO
 PSYCHOTHERAPIE
o Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie - NvPP
o Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten - NVP
 SCHEMATHERAPIE
o Vereniging voor Schematherapie
o International Society of Schema Therapy - ISST
 SYSTEEM, FAMILIE & RELATIE THERAPIE
o Nederlandse vereniging voor Systeem- en Relatietherapie - NVRG
o European Association of Family Therapy - EAFT
o International Family Therapy Association - IFTA
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ALGEMEEN
NIP geregistreerde psycholoog
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de grootste
beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Een psycholoog
kan ook NIP geregistreerd zijn. Met een registratie bij het NIP kan je
ook je deskundigheid aantonen. Leden van het NIP onderscheiden zich met het dienstmerk
PSYCHOLOOG NIP. Daarmee laat u zien dat u voor vakinhoudelijke kwaliteit en een ethisch
verantwoorde beroepsuitoefening staat. De NIP-registratieregelingen hebben als doel patiënten te
beschermen tegen niet deskundig en onbevoegd handelen. Registraties zorgen ervoor dat de kwaliteit
van de zorg bevorderd en bewaakt wordt.
Het NIP heeft op het moment 8 registratieregelingen namelijk voor:
eerstelijns psycholoog
kinder- en jeugd psycholoog
kinder- en jeugdpsycholoog specialist
lichaamsgericht werkend psycholoog
psycholoog mediator
neurofeedback psycholoog
psycholoog arbeid en gezondheid
arbeids- en organisatiepsycholoog.
Als je net afgestudeerd bent en een aantal uren (ongeveer een jaar) werkervaring op hebt gedaan als
psycholoog kan je jezelf bij het NIP laten registreren als Psycholoog NIP.
Website: www.psynip.nl
American Psychological Association - APA
APA is the leading scientific and professional organization representing
psychology in the United States, with more than 121,000 researchers,
educators, clinicians, consultants and students as its members. APA
members are doctoral-level psychologists who work in myriad settings, including academic research,
private psychology practice, K-12 schools, hospitals, the armed forces, court systems, prisons, business
and industry and the VA. A doctoral-level psychologist holds a PhD, PsyD or EdD in psychology from a
regionally accredited institution. Individuals who hold a doctorate in a related field from a regionally
accredited institution may also join APA as members.
Website: www.apa.org
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COGNTIEVE GEDRAGSTHERAPIE
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën - VGCt
De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en
wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de
cognitieve gedragstherapie. Zij doet dit door het handhaven en vergroten
van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij veel psychische problemen, waaronder angst,
depressie en verslaving, de voorkeur moet krijgen. Als je basispsycholoog bent kan je gelijk beginnen
aan de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Als cognitief gedragstherapeut VGCt ben je bekwaam
om cognitief gedragstherapeutische behandelingen op verantwoorde wijze uit te voeren. Cognitieve
gedragstherapie is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, psychotherapeutische benadering.
In de afgelopen jaren zijn in verschillende landen richtlijnen voor de behandeling van psychische
klachten verschenen, waarbij cognitieve gedragstherapie een prominente plaats heeft gekregen.
 Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als Cognitief
Gedragstherapeut VGCt, waarna het mogelijk is om verder te scholen tot Supervisor VGCt.
 Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als cognitief
gedragstherapeutisch werker VGCt.
Website: www.vgct.nl
National Association of Cognitive-Behavioral Therapists - NACBT
The mission of the NACBT is twofold: (1) to promote and support the teaching and
practice of cognitive-behavioral psychotherapy and to support those professionals
and students seeking to practice it, and (2) to set standards for credentialing that
enable the general public to be confident that they will receive quality CBT from our
certified members.
Website: www.nacbt.org
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EMDR
Vereniging EMDR Nederland - VEN
Als GZ-psycholoog, psychotherapeut of als je in opleiding bent tot GZ-psycholoog
of psychotherapeut kan je beginnen aan een EMDR opleiding. Wanneer je een
erkende opleiding tot EMDR therapeut hebt gevolgd, kan je de registratie tot
EMDR therapeut aanvragen bij de Nederlandse EMDR vereniging (VEN).
Website: www.ven.nl
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland
De Samenwerkende EMDR therapeuten beschikken allen over het
juiste en geldige diploma en voldoen aantoonbaar aan de
kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website
hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld
zijn binnen de EMDR opleiding.
Webste: www.emdr-therapeuten.nl
EMDR Europe
EMDR Europe is the official professional association which establishes and
promotes the highest standards of excellence and integrity in EMDR practice,
research and education throughout Europe. EMDR Europe’s services ensure that
clinicians and clients have access to information regarding quality therapeutic
services based on EMDR’s protocol standards with full respect to the health and safety of the
consumer.
Website: www.emdr-europe.org
EMDR International Association - EMDRIA
EMDRIA members are trained in EMDR therapy and seek the highest
standards for the clinical use of EMDR. The organization provides local
networking opportunities and Special Interest Groups for its members.
EMDRIA publishes Go With That Magazine quarterly with news and clinical
information on EMDR therapy, as well as the quarterly peer-reviewed journal, The Journal of EMDR
Practice and Research. EMDR therapy is an accepted psychotherapy by leading mental health
organizations throughout the world for the treatment of a variety of symptoms and conditions.
Website: www.emdria.com
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KIND & JEUGD
Dutch Association for Infant Mental Health - DAIMH
Infant Mental Health-specialisten zijn zorgverleners die zich specifiek geschoold
hebben in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. Zij houden
zich bezig met onderzoek en behandeling, maar denken ook mee in het
uitzetten van beleid en zorgvernieuwing. IMH-specialisten kijken vanuit een
brede blik en multidisciplinaire benadering naar de ontwikkeling van het kind.
Meerdere invalshoeken (biologisch, cognitief, communicatief, motorisch, sociaal-emotioneel en
omgeving) komen samen, waarbij de ouder-kind interactie steeds het centrale uitgangspunt is. Na de
opleiding kunnen IMH-specialisten zich inschrijven in het register van Dutch Association for Infant
Mental Health (DAIMH). DAIMH toetst haar leden op de juiste kennis en kundigheid van deze
doelgroep en middels herregistratie blijven professionals op de hoogte van de laatste inzichten.
Website: www.daimh.nl
Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
De NVO is dé beroepsvereniging van en voor universitair opgeleide
pedagogen en orthopedagogen; experts in opvoeding, ontwikkeling en
afhankelijkheidsrelaties. Haar missie: deze experts in staat stellen hun
beroep met passie en vakbekwaam uit te oefenen. Met 8.000 leden is de NVO een beroepsvereniging
van formaat, met de ledenraad als hoogste orgaan. De NVO heeft drie kerntaken: belangenbehartiging,
dienstverlening en kwaliteitsborging. Voor meer informatie over de diverse registraties die in de
registers van het NVO opgenomen zijn verwijzen we u naar de website.
Website: www.nvo.nl
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor
jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan
jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en
vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je
continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.
Website: www.skjeugd.nl
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PSYCHOTHERAPIE
Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie - NvPP
De NVPP is op 19 april 1979 opgericht. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen
van de beoefening en de ontwikkeling van de psychoanalytische psychotherapie in
zijn verschillende vormen en toepassingen, alles in de ruimste zin. Toelatingseisen
voor het gewone lidmaatschap: Opgenomen zijn in het register van de wet BIG als
psychotherapeut, of als GZ-psycholoog met als specialisatie klinisch-psycholoog, of als arts met als
specialisatiepsychiater of BIG-registratie als psychiater. Zie de website voor meer over deze vereniging.
Website: www.nvpp.nl
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapeuten - NVP
De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) is de beroepsvereniging
van psychotherapeuten. Een psychotherapeut (ex art. 3 Wet BIG) behandelt
kinderen, jeugdigen, volwassenen en/of ouderen met psychische problematiek.
Het kan hierbij gaan om individuele therapie of een psychotherapeutische
behandeling in breder verband (relatietherapie, kinder- en jeugdpsychotherapie,
gezins- of systeemtherapie, groepstherapie). Het 'gewoon' NVP-lidmaatschap staat open voor
psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen (ingeschreven in het BIG-register) en het
'aspirant' lidmaatschap staat open voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en artsen
(psychiaters) in opleiding. Op 1 mei 2015 heeft de NVP het Kwaliteitsregister Psychotherapie opgericht.
Met het register stelt de NVP een hogere norm voor psychotherapeutisch handelen en legt vast wie
daaraan voldoen. Het register is bedoeld voor alle bij wet bevoegde aanbieders van psychotherapie
(psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters).
Website: www.nvp.nl
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SCHEMATHERAPIE
Vereniging voor schematherapie
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met
ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis
of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de
oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen.
De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert
jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf
op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op
te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.
Er zijn twee opleidingsroutes op het gebied van schematherapie.
 Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeut,
waarna het mogelijk is om verder te scholen tot Supervisor Schematherapie.
 Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als schematherapeutische
werkende
Website: www.schematherapie.nl
International Society of Schema Therapy - ISST
Founded in 2008, the International Society of Schema Therapy (ISST) is the
member organization committed to the principles and practice of schema
therapy. Bringing together clinicians, researchers, educators, and
supporters from throughout the world, ISST provides standards of excellence for the practice of
schema therapy, including trainings, workshops, research, and certifications.
Website: schematherapysociety.org
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SYSTEEM, FAMILIE & RELATIE THERAPIE
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is
het kwaliteitsregister en de beroepsvereniging voor relatie- en
gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch
werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk
verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van systeemtherapie en andere vormen van systemisch
werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen.
Er zijn twee opleidingsroutes op het gebied van systeemtherapie.
 Route voor academisch gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als systeemtherapeut.
 Route voor HBO-gevormde behandelaren die opleidt tot registratie als systeemtherpeutisch
werker.
Website: www.nvrg.nl
European Association of Family Therapy
The European Family Therapy Association (EFTA) is an international association
dedicated to scientific purposes. Main goals are: Linking and coordinating European
national organizations, institutes and individuals in the field of family therapy and
systemic practice. Promoting the highest level of competence and quality in practice,
research, supervision and teaching in family therapy and allied fields. More information about their
main goals are described on their website.
Website: www.europeanfamilytherapy.eu
International Family Therapy Association
With the support of its members, the International Family Therapy Association
(IFTA) provides international conferences to promote, strengthen and improve
the quality of family therapy, the quality of relationships within families and to
promote well-being and peace within our world. IFTA, working in a
collaborative spirit with other professionals and organizations around the
world who share its mission, also promotes continuing education in the development of quality
standards for marriage and family therapy for professionals performing family therapy in order that
they may better assist families in the communities in which they serve.
Website: www.ifta-familytherapy.org/index.php
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