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Registreren bij de NAP
U bent therapeut en u wilt zich registreren in een van de kwaliteitsregisters van de NAP.
Registratie is mogelijk indien u bent opgeleid in een vorm (modaliteit) van psychotherapie of een
afgerond voorstadium daarvan, die is erkend door de Europese Association for Psychotherapy
(EAP).

De 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 (Wkkgz)
- Stichting tuchtrecht Nederland te uwer beschikking en de NAP-beroepsethische code
- Gebruik maken van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering
- Praktijkondersteuning in de vorm van behandelovereenkomsten en cliëntendossier
- Zichtbaarheid van praktijk in de markt via www.psychotherapie.pro
- Zichtbaarheid in de vorm van een NAP/ECP-muurschild
- Kwaliteitsborging van het ECP door het kwaliteitsregister
- Centrale afspraken met zorgverzekeraars over aard en omvang van vergoedingen

Efficiëntie
- Door samenwerking van besturen van beroepsverenigingen en samenvoegen van
ledenadministraties en financiële administratie een daarop afgestemde redelijke contributie
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;
- Een geldige VOG (Verklaring omtrent gedrag) heeft;
- Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten;
- Gemiddeld minimaal 7 praktijkuren per week contact heeft met cliënten;
- Aangesloten is bij een erkende geschillencommissie conform de Wkkgz;
- Akkoord gaat met de reglementen van de NAP (ethische code, klachtenregeling, na- en
bijscholing, bruikleen muurschild, gebruik beeldmerk);
- Bereidheid tot investeren in voortdurende professionalisering in de vorm van
bijscholing, literatuurstudie en intervisie/supervisie;
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Voorwaarden voor herregistratie
De herregistratie wordt tweejaarlijks uitgevoerd, telkens aan het begin van een kalenderjaar. De
herregistratie is gebaseerd op criteria die zijn geformuleerd door de EAP en bestaan uit de
volgende onderdelen:

-

-

-

Bijscholing van 30 contacturen per twee jaar.
De bijscholing wordt verzorgd door een aanbieder van bij- en nascholingsprogramma’s
die is geaccrediteerd door de NAP. Het niveau is op post-hbo- of post-wo-niveau en is
gericht op therapeutisch handelen in een vorm van psychotherapie of op aspecten uit
de psychologische en pedagogische wetenschap.
Literatuurstudie van 40 PE-punten per twee jaar ( 1 PE-punt is gelijk aan 20 bladzijden).
De onderwerpen van de literatuur worden op (semi-)wetenschappelijk basis behandeld en
sluit aan bij theorievorming en/of praktijk van de psychologie, psychiatrie en/of
psychotherapie.
Intervisie of supervisie van 30 contacturen per twee jaar.
Intervisie telt mee als er minimaal 3 collega's aanwezig zijn. De intervisiebijeenkomsten
tellen mee voor maximaal 3 uur per bijeenkomst. Onderwerpen waarover binnen de
intervisie is gesproken dienen te worden aangegeven, alsmede deelnemers e.a.
Voor intervisie geldt dat de gespreksleider ieders deelname in een bewijs van
deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is
gekomen bevestigt.

In totaal (30+40+30=) 100 uren professionele ontwikkeling per twee jaar.
Voorts voldoet de therapeut aan de voorwaarden van de Richtlijn Toelating tot NAP-registers
(Richtlijn NAP A.01-R.01) en heeft u een bewijs van visitatie niet ouder dan 5 jaar. Dit bewijs van
visitatie is afgegeven door een hiertoe gespecialiseerde organisatie die verbonden is of onderdeel is
van een beroepsvereniging voor psychosociale en/of psychologische zorgverlening. Rationale achter
de vereisten voor herregistratie is dat de NAP-therapeut laat zien voortdurend te investeren in eigen
professionaliteit, in kringen ook wel CPD (‘continuous professional development’) genoemd. De
vereisten zijn een ondergrens, meer mag uiteraard altijd.

Herregistratie in tijden van Corona
Door de ontstane situatie blijkt het voor veel therapeuten niet mogelijk te voldoen aan de gestelde
vereisten voor herregistratie, met name voor bij- en nascholing. Ter compensatie hiervoor is de
volgende bedacht:
- er wordt een ‘Corona-korting’ toegepast van 10 contacturen voor de jaren 2020/2021;
- voor het overblijvende deel (20 contacturen) bestaat de mogelijkheid tot 10 contacturen te
compenseren uit het saldo van 2019; of
- tot 10 contacturen te compenseren in 2022.
Concreet betekent dit dat in de Corona-jaren 2020/2021 minimaal 10 uur aan na- en bijscholing is
geïnvesteerd, al dan niet online.
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Voorwaarden voor inschrijving

Vergoeding

• heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding, of
• 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 van minimaal 25 ECTS
(755 uren), volgens:
• nominaal 25 EC opleiding (theoretische grondslag
modaliteit)
• nominaal 35 EC praktijkuren onder supervisie
o waarvan 25 EC cliënturen onder supervisie
o waarvan 5 EC individuele supervisie-uren
o waarvan 5 EC individuele leertherapie
• volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP;
heeft een VOG niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de
visitatieplicht;

geen vergoeding door
zorgverzekeraars

• heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
• heeft een PLATO-geaccrediteerde opleiding psychosociale
basiskennis PSBK;
• heeft een afgeronde 3-jarige modaliteitsopleiding van
minimaal 90 ECTS (2520 uren), volgens:
• nominaal 60 EC opleiding (theoretische grondslag
modaliteit)
• nominaal 30 EC praktijkuren onder supervisie
o waarvan 20 EC cliënturen onder supervisie
o waarvan 5 EC individuele supervisie-uren
o waarvan 5 EC individuele leertherapie
• volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP;
• heeft een VOG niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de
visitatieplicht.

AGB-code 90
• Opname in de
zorgzoeker van VGZ

• heeft een afgeronde HBO- of WO-opleiding;
• heeft een PLATO-geaccrediteerde opleiding psychosociale
basiskennis PSBK (indien niet opgenomen in modaliteitsopleiding);
• heeft een afgeronde 4-jarige modaliteitsopleiding van
minimaal 120 ECTS (3360 uren), volgens:
• nominaal 60 EC opleiding (theoretische grondslag
modaliteit)
• nominaal 60 EC praktijkuren onder supervisie
o waarvan 45 EC cliënturen onder supervisie
o waarvan 10 EC individuele supervisie-uren
o waarvan 5 EC individuele leertherapie
• volgt bij- en nascholing volgens de criteria van de NAP;
• heeft een VOG niet ouder dan 5 jaar en voldoet aan de
visitatieplicht.

AGB-code 94
• Opname in de
zorgzoeker VGZ
• Vergoeding door
Menzis op basis van
de NAP-registratie
• Overige
vergoedingdoor
zorgverzekeraars
afhankelijk van
opname in de polis
van therapievorm of
beroepsorganisatie

• Vergoeding door
zorgverzekeraars
afhankelijk van
opname in de polis
van therapievorm of
beroepsorganisatie

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