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Regiebehandelaarschap voorstel 2019 

 

Regiebehandelaar en gedragswetenschapperschap 

Jeugd GGZ werkt met regiebehandelaarschap zoals opgenomen in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ.  
 
Behandeling in de Jeugd- en opvoedhulp en voor Jeugd met een Beperking verschilt van de 
behandeling die plaatsvindt bij de Jeugd GGZ. Voor behandeling in de niet-GGZ (dus Jeugd- en 
Opvoedhulp en Jeugd met Beperking) geldt als basis ook het werken met een regiebehandelaar 
conform het Model Kwaliteitsstatuut GGZ. Op enkele onderdelen wordt voor de niet-GGZ 
behandeling een uitzondering gemaakt op het regiebehandelaarschap, te weten. 
 

1. :  Om begripsverwarring te voorkomen met de GGZ-behandeling noemen we de 
regiebehandelaar bij de niet-GGZ ‘gedragswetenschapper’; 

2. De gedragswetenschapper kent, ten opzichte van de regiebehandelaar zoals omschreven 
in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ, een iets andere taak- en rolomschrijving. 
 

Dde regiebehandelaar gedragswetenschapper in de niet-GGZ: 

 heeft hoeft zelf geen wezenlijk aandeel te hebben in de inhoudelijke behandeling. B, 
behandeling wordt onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar 
gedragswetenschapper uitgevoerd door behandelaren die daartoe zijn bevoegd conform de 
Norm van Verantwoorde Werktoedeling; 

 is niet de eerste contactpersoon voor cliënt en diens netwerk, dat is de uitvoerend 
behandelaar, mentor of groepsleiding; 

 voert wel eventuele testdiagnostiek uit conform de beschreven rolverdeling onder 
“diagnostiek” in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ, maar indien sprake is van 
handelingsgerichte diagnostiek (of: beeldvormend onderzoek), dan kan dit worden gedaan 
door een uitvoerend behandelaar (conform de Norm van Verantwoorde Werktoedeling) op 
minimaal WO-niveau;  

 kan aanvullend op de functionarissen zoals genoemd in het Model Kwaliteitsstatuut GGZ ook 
zijn een:  

o voor behandeling zwaar: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, GZ- psycholoog BIG, en 
Orthopedagoog Generalist NVO, psycholoog postmaster met specialisatie jeugd en 
een orthopedagoog postmaster met specialisatie jeugd.  

o voor behandeling licht en midden: bovenstaande functionarissen aangevuld met een 
psycholoog met specialisatie jeugd en orthopedagoog met specialisatie jeugd.  

 Voor een gedragswetenschapper ‘Jeugd met Beperking’ geldt dat een specialisatie in de VG 
een vereiste is.  

 Een regiebehandelaar gedragswetenschapper neemt periodiek deel aan een vorm van 
intercollegiale toetsing en intervisie.  

 
Aanvullend geldt voor de niet-GGZ behandeling midden en zwaar dat deze enkel kan worden 
uitgevoerd in multi-disciplinair verband waarbij: 

 de regiebehandelaar gedragswetenschapper werkzaam is bij de aanbieder van behandeling; 

 de uitvoerend behandelaren altijd een beroep kunnen doen op de 
regiebehandelaargedragswetenschapper; 
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 in het multidisciplinaire team de verantwoordelijkheden zijn toebedeeld volgens de Norm 
van Verantwoorde Werktoedeling, specifiek het Kwaliteitskader Jeugd. 

 

In schema: 

GGZ behandeling 

 Vrijgevestigd Instelling 

 Basis Spec Basis Spec 

GZ psycholoog X  X X 

Psychotherapeut X X X X 

Klinisch psycholoog X X X X 

Klinisch neuro psycholoog X X X X 

Psychiater X X X X 

Verpleegkundig specialist GGZ   X X 

Orthopedagoog generalist X  X X 

Kinder & Jeugdpsycholoog NIP X  X X 

Kinderarts/ sociaal pediater met 
GGZ-specialisatie 

  X X 

 

Niet- GGZ behandeling 

 Licht Midden Zwaar 

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP X X X 

Orthopedagoog generalist NVO X X X 

GZ psycholoog BIG X X X 

Psychotherapeut X X X 

Klinisch psycholoog X X X 

Klinisch neuro psycholoog X X X 

Psychiater X X X 

Verpleegkundig specialist GGZ X X X 

Orthopedagoog postmaster  X X X 

Psycholoog postmaster specialisatie Jeugd X X X 

Orthopedagoog  X X  

Psycholoog specialisatie Jeugd X X  

 
 

 


