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Inleiding 

Huidig document is een herziening van het document dat in 2018 onder eindredactie van Jurgen 

Knobel is vervaardigd. De herziening betreft een herordening van de eindtermen beginnend met het 

masterniveau oplopend in opleidingsniveau naar specialistisch niveau. De eindtermen zijn zoveel 

mogelijk beschreven in termen van de beroepsprofielen zoals beschreven door NVGzP en NIP in 

2015. Op basis hiervan is gekomen tot de hier beschreven eindtermen voor scholing over het 

werkveld medische psychologie in de volgende psychologische opleidingen:  

• de masterstudie ‘medische psychologie’ volwassen en kind en jeugd 

• de gz-opleiding (Gz-psycholoog volwassenen en kind en jeugd) 

• de opleiding tot specialist (klinisch psycholoog volwassenen en kind en jeugd) 

 

Doelstelling 

Door middel van deze eindtermen voor het curriculum medische psychologie worden de contouren 

geplaatst voor kwalitatief hoogwaardig (evidence based, clinical practices) onderwijs over het 

werkveld medische psychologie in de verschillende psychologische opleidingen. Daarnaast beogen 

we te komen tot uniformiteit in kwaliteit van het onderwijs medische psychologie in de verschillende 

opleidingen. Landelijke uniformiteit onderschreven door de wetenschappelijke vereniging is een 

voorwaarde voor het borgen van het aandeel medische psychologie in de opleidingen en ook het 

borgen van voldoende gereserveerde tijd.  
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Vormgeving 

Historisch lijkt voor medische psychologie in de diverse opleidingen slechts een beperkte tijd te zijn 

gereserveerd:  

● Master opleidingen tot psycholoog: Er is heden één master in Nederland die volledig gericht 

is op de Medische Psychologie (Tilburg University). Daarnaast een master met deels 

aandacht voor de Medische Psychologie (Universiteit Leiden) en een minor Medische 

Psychologie (Erasmus Universiteit Rotterdam). De huidige variatie ten aanzien van medisch 

psychologisch onderwijs is derhalve groot. Binnen de masteropleiding medische psychologie 

zoals die in Tilburg geboden wordt is 80% van de tijd gereserveerd voor medische 

psychologische onderwerpen. In reguliere masteropleidingen betreft het veelal maximaal 

10% van de tijd 

 

● Opleiding tot gz-psycholoog: 2-4 dagdelen 

 

● Opleiding tot klinisch psycholoog: 4-6 dagdelen  

 

Algemene grondslagen:  

1. Aan de keuzes voor de benoemde eindtermen ligt vanzelfsprekend het bio-psychosociaal 

model (BPS) ten grondslag: Het bio-psychosociaal model is een uitbreiding van een medisch 

model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische 

aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor 

ziekte en het genezingsproces. En dat psychologische en fysiologische processen altijd met 

elkaar verbonden zijn en voortdurend interacteren. Het bio-psychosociaal model is een 

integraal werkmodel voor moderne gezondheidspsychologen die de focus van hun praktijken 

leggen op het bevorderen van gezondheid in plaats van het voorkomen van ziekte alleen. Dit 

sluit aan bij de definitie van gezondheid die in 1948 werd opgesteld door 

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

 

2. De holistische theorie (HT) is een hypothese over de samenhang van de problemen van je 

patiënt. Een HT stel je op om een goed beeld te krijgen van de samenhang tussen de 

ontwikkeling van de patiënt, zijn persoonlijkheid en de klachten die hij ervaart. 

 

3. De basis van de differentiatie tussen de niveaus masterpsycholoog, GZ-psycholoog en 

specialisme (Klinisch Psycholoog) zijn als volgt verwoord: Master oefent, GZ-psycholoog 

voert uit (niet complex), Klinisch Psycholoog voert uit (complex) en bedenkt.  

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomedische_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomedische_wetenschappen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie


3 

Hieruit vloeien de volgende uitgangspunten voort: 

 

- dat artsen en psychologen de mens met zijn problematiek begrijpen vanuit een combinatie van 

psychologische en fysiologische processen  

- dat gedacht wordt vanuit een holistische theorie waarin oorzakelijke en in standhoudende factoren 

altijd vanzelfsprekend zijn opgenomen  

-dat medische psychologie een apart vakgebied is binnen de somatische en geestelijke 

gezondheidszorg, met specifieke kennis en vaardigheden 

-dat de medische psychologie zijn werkterrein zou kunnen uitbreiden naar de GGZ 

-kennis van de somatiek en interactie met psychologische processen is evident voor de GGZ 
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I: Eindtermen ‘Soma & Psyche’ in de masterstudie Medische Psychologie  

Doelgroep: Masterstudenten Medische Psychologie  

Met de keuze voor de verschillende vakken wordt door de universitaire opleiding veelal als 

uitgangspunt genomen dat studenten voldoen aan de eisen om een LOGO-verklaring te kunnen 

halen. Met deze verklaring van het Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg 

Opleidingsinstellingen komen studenten in aanmerking voor de Gz-opleiding.  

Leerdoelen  

● Kennis over de relatie tussen psychologisch welbevinden en de fysieke gezondheid en ziekte 

van kinderen en volwassenen.  

● Kennis over de wisselwerking tussen gezondheidsgerelateerd gedrag (fysieke activiteit, 

voedingspatronen, roken en middelen gebruik waaronder alcohol) en psychologische 

factoren in pre-klinische en klinische populaties 

● Bekend zijn met de term ‘Positieve gezondheid’  

● Kennis over medische traumatisering 

● Kennis over placebo/ nocebo effecten 

● Kennismaking met de meest voorkomende (chronische) lichamelijke aandoeningen en hoe 

psychologische zorg verleend kan worden aan patiënten met deze aandoeningen 

● Kennis hebben van de begrippen ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Coping’ en de toepassing binnen 

de medische psychologie  

● In ontwikkelingsperspectief kunnen plaatsen van lichamelijke klachten 

● Basiskennis van neuropsychologie hebben 

● Begrip van neurobiologische en psychologische processen van (psycho)farmaca  

● (Basis-)gespreksvaardigheden hebben die nodig zijn in medisch-psychologische diagnostiek 

en behandeling  

● Intake kunnen afnemen bij een patiënt met een somatische aandoening en psychische co-

morbiditeit of patiënten met medisch-psychologische problematiek (niet complex) 

● Kennis hebben over de toepassing van de diagnostische cyclus in de medische setting bij niet 

complexe problemen 

● Kennis over psychologische behandelmethoden en opdoen van klinische vaardigheden bij 

patiënten met een somatische aandoening 

● Het leren opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 

medische psychologie en wetenschappelijke literatuur uit het werkveld medische 

psychologie kritisch leren beoordelen 

● Kennis over het optimaliseren van arts-patiënt communicatie 

● Kunnen formuleren wat het werkveld medische psychologie anders maakt dan de GGZ  
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II: Eindtermen curriculum ‘Soma & Psyche’ in de Gz-opleiding:  

Doelgroep: PioG werkzaam binnen een somatische setting en PioG binnen de GGZ of vrijgevestigde 

praktijken.  

Leerdoelen  

● De rol van de psycholoog in het ziekenhuis binnen multidisciplinaire teams, inclusief 

patiënten-rechten, privacy en informed consent, kunnen nemen 

● De begrippen ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Coping’ kunnen toepassen binnen de medische 

psychologie  

● Bekend zijn met de relatie tussen stress en gezondheid, het ziektebelevingsmodel en 

gevolgenmodel en in staat zijn een casus hierbinnen te conceptualiseren 

● ‘Positieve gezondheid’ als concept kunnen hanteren in dagelijkse werk als Gz-psycholoog 

● Zicht hebben op systeemaspecten binnen het werkveld (zoals effect van ziekte op het 

gezin/relatie ten aanzien van bijvoorbeeld rolverdeling en seksualiteit en positieve en 

negatieve beïnvloeding vanuit het systeem) op gezondheidsgedrag 

● Kennis hebben over zowel ziekte specifieke als generieke psychologische processen bij 

verschillende somatische ziektebeelden (niet complex) 

● Kennis hebben over de toepassing van de diagnostische cyclus in de medische setting bij 

complexe problemen 

● Intake kunnen afnemen bij een patiënt met een somatische aandoening en psychische co-

morbiditeit of patiënten met medisch-psychologische problematiek en komen tot een 

behandelplan en behandeling uitvoeren met gebruik making van het bio-psycho-sociale 

model, gevolgenmodel en psychofysiologische verklaringsmodellen, waarbij gebruik makend 

van verschillende evidence-based behandelmethodieken 

● Onderscheid kunnen maken tussen psychische problematiek bij acute situaties en bij 

chronische ziekte en de afbakening t.o.v. normale verwerking en aanpassing en deze kennis 

kunnen toepassen binnen de behandelrelatie met patiënten 

● Kennis van PTSS klachten in het kader van traumatische medische handelingen 

● Weten wanneer behandeldoelen gericht zullen zijn op afname van psychische klachten en 

wanneer op herstel van functioneren (bijvoorbeeld bij CVS, chronische pijn en oncologische 

problematiek) en dit kunnen toepassen 

● Communicatie over lichamelijke aspecten/ positief taalgebruik/ medische hypnose 

● Kunnen verrichten van neuropsychologisch onderzoek bij somatische aandoeningen (niet 

complex) 

● Inzicht hebben in de meerwaarde en beperkingen van screening voorafgaand aan medisch 

handelen (bijvoorbeeld bariatrische chirurgie en genetische evaluatie)  

● Hanteren van overdracht en tegenoverdracht in de behandeling van patiënten met ALK 

● Zicht hebben op de (bij)werkingen van medicatie op het psychische (cognitief en affectieve) 

functioneren 
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● Kennis hebben genomen van bestaande E-health methodieken voor patiënten met 

psychische klachten met somatische co-morbiditeit en ervaring hebben opgedaan in het 

‘blended’ toepassen van deze therapievorm  
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Leerdoelen  

Specifiek voor Kind en Jeugd in aanvulling op bovenstaand: 

 

● Kijken vanuit de context en het systeem zoals de context van het behandelteam/ medische 

team, het gezin, werk, school waarbinnen de somatiek een rol speelt of die invloed heeft op 

de klacht 

● Zicht hebben op ontwikkelingsperspectief, hoe klacht past in ontwikkelingsfase of de 

ontwikkeling belemmert, hoe wordt omgegaan met de klacht in perspectief van de 

ontwikkelingsfase en hoe de klacht de levensloop beïnvloedt 

● In behandeling aansluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind 

● In ouderbegeleiding het specifieke van de ouderlijke positie kunnen hanteren, zicht hebben 

op hoe ziekte van kinderen of ouders het ouderschap beïnvloedt 

● ZIcht hebben op de invloed van medische traumatisering op de gehechtheid en ontwikkeling 

van het kind 

● Kennis van de Infant Mental Health (IMH) visie  
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III: Eindtermen curriculum ‘Soma & Psyche’ in de specialistische opleiding (KP):  

Doelgroep:  

- GioS werkzaam binnen een somatische setting  

- GioS werkzaam binnen de GGZ die deelnemen aan dit opleidingsonderdeel 

Leerdoelen  

● Zicht hebben op de samenhang en onderlinge beïnvloeding van lichamelijke klachten, 

psychische en systemische relationele processen en het levensloopperspectief en deze 

kennis kunnen toepassen in het psychodiagnostische proces en een behandeltraject  

● Kennis hebben over zowel ziekte specifieke als generieke psychologische processen bij 

verschillende somatische ziektebeelden (complex) 

● Kennis hebben over psychobiologische en psychofysiologische processen die een rol kunnen 

spelen bij psychische klachten en somatische aandoeningen (HPA-as, allostatic load) 

● Kennis over de invloed van taalgebruik op lichamelijke klachten en beleving daarvan, 

communicatieve aspecten van de medische setting 

● Zicht hebben op de (bij)werkingen van medicatie op het psychische (cognitief en affectieve) 

functioneren en deze kunnen opnemen in een holistische theorie 

● In staat zijn te kunnen redeneren vanuit verschillende (psychotherapeutische) perspectieven 

(cognitieve gedragstherapie (CGT), gevolgenmodel, psychodynamisch perspectief, ACT, 

lichaamsgericht werken, hechtingstheorie, traumatheorie, systeemtheorie, positieve 

gezondheid) 

● Op basis van deze theorieën kunnen komen tot hypothesen en een keuze voor het meest 

passende behandelplan bij een patiënt met zowel complexe somatische als psychische 

klachten 

● ‘Evidence based’ kunnen handelen in relatie tot ‘best possible practice’ en deze visie kunnen 

uitdragen aan artsen 

● Voorkomen en behandelen van complex medisch psychologisch trauma 

● Kunnen verrichten van neuropsychologisch onderzoek en dit integreren in de overige 

diagnostiek (medisch en psychologisch) 

● Indiceren en toepassen screening voorafgaand aan medisch handelen (bijvoorbeeld 

bariatrische chirurgie en genetische evaluatie) en neuropsychologisch onderzoek bij 

somatische aandoeningen 

● Weten wanneer en hoe ethische methodieken toe te passen, zoals bijvoorbeeld ‘Moreel 

beraad’  

● Zicht hebben op positionering, financiële en organisatorische aspecten binnen het werkveld 

van de klinisch psycholoog werkzaam in een somatische setting (als psycholoog specialist 

tussen medisch specialisten): plaatselijke en landelijke aspecten 

● Onderzoeksresultaten kunnen vertalen naar het organiseren van de dagelijkse praktijk 

binnen de verschillende somatische zorgpaden 
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Leerdoelen  

Specifiek voor Kind en Jeugd in aanvulling op bovenstaand: 

   

● In staat zijn te kunnen redeneren vanuit verschillende (psychotherapeutische) perspectieven 

zoals hierboven genoemd, met nog in het bijzonder het ontwikkelingsperspectief, de 

hechtingstheorie en de systeemtheorie) 

● In staat zijn tot ouder-kindbehandeling vanuit de IMH visie 

● Specifiek trauma bij ouders na bevalling, ziekte of beperking van kind 

● Aandacht voor zwangere vrouwen en aanstaande vaders 

 

 


