Reglement Registercommissie
Artikel 1 Registercriteria
1.Gangbaarheid
De psychotherapie gaat uit van gangbare psychoanalytische concepten en theorievorming en
therapeutische praktijkvorming.
Toelichting:
Theorie:
Alhoewel de vraag wat gangbare theorie zich moeilijk laat operationaliseren, is in de praktijk meestal
wel duidelijk wat wordt bedoeld. Het gaat erom dat de achterliggende theorie terug is te voeren naar
psychoanalytische (deel) theorieën en concepten welke een algemene aanvaardbaarheid kennen in
de psychoanalytische wereld. De theoretische concepten dienen de mogelijkheid in zich te bergen
van intersubjectieve operationalisatie en kunnen leiden tot de vorming van wetenschappelijk
toetsbare hypotheses. Het betreft:
–
Intrapsychische begrippen, zoals onbewuste, reflectief vermogen, egofuncties
–
Interpsychische concepten, zoals object relationeel functioneren, hechting
–
Therapeutische processen, zoals overdracht, tegenoverdracht, therapeutische relatie,
therapeutische interventies.
Praktijk:
De gangbaarheid voor de praktijk betreft indicatie stelling, de omschrijving voor wie de methode
geschikt is, en het therapeutisch doel. In algemene termen: het bestrijden van symptomen, het
verminderen van kwetsbaarheid voor psychische klachten en het verbeteren van het persoonlijk
functioneren.
2. Transparantie
De PDT is op een transparante wijze omschreven in de vorm van een openbaar toegankelijke
publicatie. Dat kan betreffen boek, protocol of artikelen serie. Uit deze publicaties wordt duidelijk:
–
Theoretische uitgangspunten
–
Indicatiestelling
–
Therapeutisch doel
–
Na te streven therapeutisch proces
–
Aard van de interventies
3. Opleiding en kwalificaties
De basiskwalificaties voor de therapeuten voeren terug op de universitaire opleidingen psychologie,
geneeskunde en de erkende specialisaties daarvan.
De register PDT heeft een omschrijving van de eigen opleiding. Dit bestaat minimaal uit:
–
Basiskwalificaties voor therapeuten
–
Omschrijving van inhoud en aantal uur theoretische cursus
–
Aantal benodigde gesuperviseerde therapieën
–
Kwalificaties en opleiding supervisoren
–
Behoud registratie

4. Wetenschappelijke verantwoording
De psychotherapievorm is middels effectonderzoek wetenschappelijk onderbouwd, minimaal niveau
van bewijsvoering C zoals gehanteerd bij CBO richtlijnontwikkeling (zie toelichting). In geval daaraan
(nog) niet wordt voldaan raadpleegt de NVPP 3 minimaal 3 deskundigen van buiten de kring van de
betreffende PDT.
Toelichting:
Tabel 1 geeft de hiërarchie van wetenschappelijke evidentie zoals gehanteerd door de
richtlijncommissies van het CBO. Van alle behandelsoorten kan worden aangegeven wat de staat van
evidentie is. Het streven is een zo hoog mogelijke kwalificatie. Dat zal momenteel evenwel veelal
niet haalbaar zijn. Voor opname in het register geldt minimaal kwalificatie C. In geval enkel niveau D
van toepassing (mening van deskundigen) raadpleegt het bestuur cq de register cie minimaal 3
deskundigen van buiten de kring van de betreffende PDT.
Tabel 1: Indeling van niveau van bewijs voor behandeling
A1 Ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau beschikbaar
A2 -Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van
voldoende omvang
of:
-Onderzoek ten opzichte van een referentiebehandeling met onafhankelijke beoordeling van
de resultaten betreffende een voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten die alleen
de referentie behandeling hebben gehad.
of:
Prospectief cohortonderzoek van voldoende omvang en follow-up, waarbij adequaat gecontroleerd
is voor confounding en selectieve follow-up voldoende is uitgesloten

B

C
D

-Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2 (hieronder valt
ook patiënt-controleonderzoek, cohortonderzoek)
-Onderzoek ten opzichte van een referentiebehandeling, maar niet met alle kenmerken die onder
A2 zijn genoemd
-Prospectief cohortonderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2, of
retrospectief cohortonderzoek of patiënt-controleonderzoek
Niet-vergelijkend onderzoek
Mening van deskundigen

Gebaseerd op: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO. Handleiding richtlijnontwikkeling 2006 .

Artikel 2 Procedure tot registervorming
Een register kan worden gevormd op:
–
Aanvraag van (vertegenwoordigers van) een bestaande PDT vorm (dus ook niet NVPP leden)
–
initiatief van de registercommissie
–
Aanvraag van leden van de NVPP
De procedure om tot de vorming van een register te komen is als volgt:
1.
De initiatiefnemers maken in afstemming met de registercommissie een nota met:
–
Korte omschrijving therapievorm met verwijzing naar relevante publicaties

–
–
-

Reden van registervorming
Toetsing bovenstaande registercriteria
Minimaal 3 voorgestelde leden voor het registerbestuur

2.
De aanvraagnota wordt met een advies van de registercommissie ter besluitvorming aan bestuur
voorgelegd. Bestuur kan verzoeken om nadere uitwerking, beantwoording van aanvullende vragen
en (mondelinge) toelichting.
3.
Beslissing bestuur NVPP wordt als voorgenomen besluit schriftelijk voorgelegd aan de leden, met
bezwaar termijn van 6 weken.

Artikel 3 Registerreglement
Elk register heeft een registerreglement dat aan de volgende eisen moet voldoen:
1. De basiskwalificaties voor de therapeuten.
Deze voeren terug op de universitaire opleidingen psychologie, geneeskunde en de erkende
specialisaties daarvan.
2. Omschrijving van de opleiding
–
Basiskwalificaties voor therapeuten
–
Omschrijving van inhoud en aantal uur theoretische cursus
–
Aantal benodigde gesuperviseerde therapieën
–
Kwalificaties en opleiding supervisoren
–
Behoud registratie
3. Omschrijving Registerbestuur, dat uit minimaal drie leden moet bestaan en omschrijving van een
procedure voor bestuursopvolging.

Relatie tot NVPP
In geval de betreffende psychotherapievorm reeds een organisatorisch verband kent dient de relatie
tot de NVPP nader te worden omschreven.
Toelichting:
Een aantal van de psychotherapieën die in aanmerking komen voor opname in het NVPP register
kent reeds een organisatievorm, veelal met een verbinding met de oorspronkelijke ontwikkelaars
en/of onderdeel is van een bestaand internationaal verband. In dat geval wordt aangegeven hoe de
verhouding tot dit verband is en, indien opportuun, een accoord verklaring gevraagd voor de
Nederlandse situatie voor een opname in het NVPP register. De opleidingseisen kunnen worden
overgenomen. Het is niet de bedoeling dat de NVPP concurrerende registers vormt met deze reeds
bestaande verbanden of organisatie vormen.

Aangezien de aard van deze bestaande verbanden en organisatievormen van therapie tot therapie
kunnen verschillen worden geen specifieke criteria geformuleerd waaraan deze relatie tot de NVPP
dient te voldoen, anders dan dat het een omschrijving behoeft.
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