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Registreren bij de NAP
U bent therapeut en u wilt zich registreren?
Registratie is mogelijk indien u bent opgeleid in een vorm (modaliteit) van psychotherapie die is erkend
door de European Association for Psychotherapy (EAP).

Uw voordelen van registratie bij de NAP zijn:

Kwaliteit
-

U bent vindbaar in een landelijk kwaliteitsregister
Registratie en herregistratie geschiedt op basis van objectieve kwaliteitseisen

Faciliteiten
-

Ondersteuning conform de Wet klachten en geschillen zorg
Stichting tuchtrecht Nederland ter uw beschikking en de NAP beroepsethische code
Gebruik maken van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Praktijkondersteuning in de vorm van behandelovereenkomsten en cliëntendossier
Zichtbaarheid in de markt middels www.psychotherapie.pro
Zichtbaarheid in de vorm van een ECPÒ muurschild voor ECP-houders
Zichtbaarheid in de vorm van een NAP muurschild voor NAP Register Therapeuten
Op den duur, afhankelijk van de mate van groei, belangenbehartiging

Efficiency
-

Door samenwerking van besturen van beroepsverenigingen en samenvoegen van
ledenadministraties en financiële administratie een daarop afgestemde redelijke contributie.
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Registratie

Voorwaarden voor inschrijving

Basisregistratie
NAP

- heeft een afgeronde HBO of WO opleiding, of

NAP
Registertherapeut

- heeft een afgeronde HBO of WO opleiding
- heeft een geaccrediteerde opleiding psychosociale basiskennis
- heeft een afgeronde 3-jarige EAP-erkende modaliteitsopleiding met:
minimaal 300 contacturen theorie
75 uur individuele leertherapie of zelf-ervaringsuren
150 cliënturen onder supervisie en
35 individuele supervisie-uren
-volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP, heeft een VOG
niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de visitatieplicht

- heeft minimaal 3 jaar gewerkt in één van de volgende rollen: coach,
counselor therapeut of begeleider van groepen of individuen en doet
dat minimaal 8 cliënturen per week,
- heeft een afgeronde 2-jarige EAP-erkende modaliteitsopleiding of
vergelijkbaar met:
125 contacturen theorie
25 uur leertherapie of zelf-ervaringsuren
100 cliënturen onder supervisie tijdens de opleiding of cliënturen na
afronding eerste twee opleidingsjaren
-volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP, heeft een VOG
niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de visitatieplicht

Vergoeding
geen vergoeding
door
zorgverzekeraars

90-AGB code

N.B. In overleg met het opleidingsinstituut mogen individuele supervisie
of leertherapie-uren gedeeltelijk in een groep worden behaald.

Opname in de
zorggids Vergelijk
en Kies van VGZ
Vergoeding door
zorgverzekeraars
afhankelijk van
opname in de polis
van therapievorm
of
beroepsorganisatie
94-AGB code

ECP

Ò

- heeft een afgeronde HBO of WO opleiding
- heeft een geaccrediteerde opleiding psychosociale basiskennis
- heeft een ECPÒ certificaat
- heeft een 4-jarige EAP erkende modaliteitsopleiding met:
minimaal 500 contacturen theorie
125 uur individuele leertherapie of zelf-ervaringsuren
250 cliënturen onder supervisie
50 individuele supervisie-uren
-volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP, heeft een VOG
niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de visitatieplicht
N.B. In overleg met het opleidingsinstituut mogen individuele supervisie
of leertherapie-uren gedeeltelijk in een groep worden behaald.

Opname in de
zorggids Vergelijk
en Kies van VGZ
Vergoeding door
Menzis op basis van
de NAP registratie
Overige vergoeding
door
zorgverzekeraars
afhankelijk van
opname in de polis
van therapievorm
of
beroepsorganisatie
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Overige voorwaarden voor registratie
Voor alle registraties geldt dat men:
-

lid dient te zijn van een beroepsvereniging, die lid is van de NAP koepel
ingeschreven dient te zijn bij de KvK
in het bezit moet zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
akkoord gaat met de reglementen van de NAP (ethische code, klachtreglement, na- en
bijscholing, bruikleen muurschild, gebruik beeldmerk)

Voorwaarden voor herregistratie
De herregistratie is gebaseerd op criteria zoals deze geformuleerd zijn door de NAP en EAP en bestaat
uit de volgende onderdelen:
-

-

-

Bijscholing 15 uur per jaar.
De bijscholing is op HBO-plus niveau en is gericht op therapeutisch handelen in een vorm van
psychotherapie.
Bijscholing is tevens gericht op aspecten uit de psychologische wetenschap. U dient uw kennis
hieromtrent regelmatig bij te scholen, bijvoorbeeld op het gebied van geriatrie.
Literatuur 20 punten per jaar.
Het dienen bij voorkeur studieboeken te zijn, in ieder geval boeken gericht op psychotherapie
en het therapeutisch proces.
Intervisie/supervisie 15 punten per jaar.
De bijeenkomsten mogen maximaal 3 uur duren om verspreiding door het jaar te bevorderen.
Intervisie vindt plaats met minimaal 3 personen binnen het vakgebied van de psychotherapie
Onderwerpen waarover binnen de intervisie is gesproken dienen te worden aangegeven,
alsmede deelnemers e.a.

info@nap-psychotherapie.nl of 030 - 273 3834 (dinsdag en donderdag)
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