Wettelijk beschermde titels
Onderstaande titels voeren of aangeven dat het opleidingsniveau gelijk is aan onderstaande titels moet
aangetoond kunnen worden door verklaring door een erkende instantie. In Nederland bestaat er een
register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register). Het doel van de Wet BIG is
het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Iedereen die geregistreerd is in
het BIG-register heeft een nummer waarmee dit aangetoond kan worden en met dit nummer kan in
het BIG-register opgezocht worden of iemand daar ook in geregistreerd is. Per januari 2021 is het
verplicht om aan cliënten/patiënten het BIG-nummer bekend te maken.
U kunt veel informatie terugvinden op de website van het BIG-register: www.bigregister.nl
Onderstaande beroepsgroepen zijn allen opgenomen in het BIG-register. Er wordt in dit document
ingegaan op de beroepsgroepen die in het roze staan.
 Apotheker
 Arts
o Met specialisme: Psychiatrie
 Bachelor medisch hulpverlener
 Fysiotherapeut
 Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijk BIG-beroep)
 Gezondheidszorgpsycholoog / basisberoep
o Met specialisme: Klinische Psychologie
o Met specialisme: Klinische Neuropsycholoogie
 Klinisch technoloog
 Orthopedagoog-Generalist
 Physician assistant
 Psychotherapeut
 Tandarts
 Verpleegkundige
 Verloskundige
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BIG-GEREGISTREERDE PSYCHIATERS WERKZAAM OP ARUBA
Op Aruba zijn de volgende BIG-geregistreerde artsen met specialisme Psychiatrie (psychiaters)
werkzaam. Deze artsen hebben allen als specialisme Psychiatrie en worden daarom de titel Psychiater
voeren:
Naam
Beroep
Specialisme
BIG-nummer
Werkzaam bij
Manouche van Alst
Arts
Psychiatrie
19911124801
Respaldo (Kind en Jeugd)
Alex de Bruijn
Arts
Psychiatrie
39915836601
Respaldo (Volwassenzorg)
Pamela de Coteau
Arts
Psychiatrie
49047954601
Respaldo (Volwassenzorg)
Tamara Falconieri
Arts
Psychiatrie
19926834101
Respaldo (Volwassenzorg)
Hendrikus van Gaalen Arts
Psychiatrie
79021025701
Respaldo (Volwassenzorg)
Nathalie Kingsale
Arts
Psychiatrie
39048432501
Respaldo (Volwassenzorg)

BIG-GEREGISTREERDE GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOGEN WERKZAAM OP ARUBA
Op Aruba zijn de volgende BIG-geregistreerde Gezondheidszorgpsychologen (7) , Klinisch Psychologen
(1), Klinisch Neuropsychologen (0), Psychotherapeuten (1) en Ortopedagoog-Generalisten (0)
werkzaam:
Naam
Beroep
BIG-nummer Werkzaam bij
Giullitta T. Anthony
Gezondheidszorgpsycholoog 59925414225 Respaldo
Aniek Aper
Gezondheidszorgpsycholoog 19925520425 Respaldo
M. Johnny L. Boekhoudt Gezondheidszorgpsycholoog 19918318325 Orthopedagogisch
Centrum
Lupina M. Croes
Gezondheidszorgpsycholoog 99059515625
Steven Geuze
Gezondheidszorgpsycholoog 99916800325 Respaldo
Els W. van Homelen
Gezondheidszorgpsycholoog 19056707625 Stichting Verstandelijke
Gehandicapten Aruba
Meliza L. Lopez
Gezondheidszorgpsycholoog 39923942025 PSYMIA
Patricia Vermunt
Gezondheidszorgpsycholoog 29910577925 Respaldo
- Met specialisme Klinische
Psychologie en mag
daarom de titel
Klinisch Psycholoog
voeren.
Psychotherapeut

44910577915
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Gezondheidszorgpsycholoog / basisberoep
Als de GZ-opleiding is afgerond kan men zich registreren in het register voor Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg (BIG-register). De titel GZ-psycholoog is beschermd. Ook GZ-psychologen besteden
veel aandacht aan hun verdere ontwikkeling. GZ-psychologen moeten zich na enige tijd herregistreren.
Hierbij moeten ze kunnen aantonen dat ze werkervaring hebben opgedaan als GZ-psycholoog. Ook kan
de herregistratie plaatsvinden op basis van scholing.
Klinish Psycholoog (BIG) / specialistisch beroep
Alleen een GZ-psycholoog BIG kan toegelaten worden tot de opleiding tot Klinisch Psycholoog BIG. De
opleiding tot Klinisch Psycholoog duurt 4 jaar. Klinisch Psychologen worden na afronding van deze
opleiding geregistreerd in het BIG-register als Klinisch Psycholoog. De klinisch psycholoog is
gespecialiseerd in psychodiagnostiek en psychologische interventiemethoden bij ernstige en complexe
psychopathologische problematiek, die meerdere domeinen van het functioneren beïnvloedt.
Psychotherapie is een van de belangrijkste behandelingsvormen van de klinisch psycholoog.
De klinisch psycholoog heeft de kennis en vaardigheden om wetenschappelijk onderzoek te
coördineren en uit te voeren. Daarnaast hebben klinisch psychologen management- en
onderwijsvaardigheden.
Klinisch Neuropsycholoog (BIG) / specialistisch beroep
De specialisatie tot Klinisch Neuropsycholoog (BIG) duurt 4 jaar. Alleen GZ-psychologen kunnen
toegelaten worden tot deze opleiding. De klinisch neuropsycholoog is een specialistisch werkende
professional met uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag. Hij is vaardig in het
toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg. Hij stelt diagnoses en behandelt
problemen. De klinisch neuropsycholoog behandelt patiënten met verworven hersendisfuncties,
specifieke groepen psychiatrische patiënten en bijvoorbeeld ook kinderen met
ontwikkelingsstoornissen en leerproblemen. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau
geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Verder beschikt hij over
management- en onderwijsvaardigheden.
Psychotherapeut / basisberoep
De opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar. De opleiding bestaat uit een combinatie van een
praktijkopleiding (2 dagen in de week) en een cursus (1 dag per twee weken). GZ-psychologen kunnen
een verkorte opleiding tot psychotherapeut volgen. Deze duurt drie jaar.
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Ortopedagoog-Generalist / basisberoep
De orthopedagoog-generalist is een breed opgeleide postmaster professional met specifieke expertise
over opvoeding en ontwikkeling en daarom aanvullend op andere beroepen die een belangrijke rol
vervullen in de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, het onderwijs of de volwassenen GGZ. Opname in de
Wet BIG geeft cliënten, werkgevers, verwijzers én zorgverzekeraars vertrouwen in dit beroep en deze
erkenning helpt om hen breed in te zetten, o.a. bij het bieden van integrale jeugdhulp en in de
gehandicaptenzorg bij het terugdringen van onvrijwillige zorg. Opname in de Wet BIG regelt dat de OG
breed inzetbaar is. Ook is hij dan gehouden aan wettelijk tuchtrecht.
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