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Categorie Naam beroep Niveau Erkend beroep (lijst 2) 
binnen begrenzing 
kolommen E en F

Definitie Toelichting / voorwaarden Declarabele consulten 
registreren (lijst 3)

Paramedie Diëtist NLQF 6 Ja Zorgverlener met de beroeptitel Diëtist (art. 
34 wet Big).

De zorgprofessional levert een bijdrage aan de uitvoering van een 
multidisciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van de andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

Ja

Paramedie Ergotherapeut NLQF 6 Ja Zorgverlener met de beroeptitel 
Ergotherapeut (art. 34 wet Big).

De zorgprofessional levert een bijdrage aan de uitvoering van een 
multidiciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van de andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

Ja

Ervaringsdeskundigheid Ervaringsdeskundige werker NLQF 5 / 
NLQF 6

Nee 
(toegelaten via HH-
clausule)

Zorgverlener met afgeronde initiële HBO-
opleiding (niv. 6) in ervaringsdeskundigheid 
ten behoeve van de GGZ/FZ.

Toegelaten via hardheidsclausule. Nieuw: Opname via de hardheidsclausule 
geldt voor 3 jaar (2022 t/m 2024) en kan worden verlengd. De criteria voor 
het al dan niet verlengen van de hardheidsclausule zullen partijen als 
onderdeel van de update van de veldafspraken in 2022 vaststellen. Als dit 
onverhoopt niet lukt, zal de looptijd van de hardheidsclausule worden 
verlengd.

Alleen NLQF 6

Paramedie Fysiotherapeut NLQF 6 Ja Zorgverlener ingeschreven in het Big-register 
als fysiotherapeut (art. 3 wet Big).

De zorgprofessional levert een bijdrage aan de uitvoering van een 
multidisciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van de andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

Ja

Agogiek GGZ Agoog NLQF 6 Ja Nieuw: Zorgverlener ingeschreven in het 
register 'GGZ Agogen' (registerplein) met:
- een afgeronde opleiding Sociaal Werk, 
MWD of SPH en met een door het COOAB2.0
erkend curriculum GGZ agoog, of
- één van de door het COOAB2.0 aangewezen
HSAO opleidingen gevolgd door een 
afgeronde, door het COOAB2.0 erkende, 
nascholing GGZ agoog.

Ja

Psychologie en pedagogiek Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP NLQF 7 Ja Zorgverlener geregistreerd als Kinder- en 
Jeugdpsycholoog bij het NIP.

Voor behandeling van patiënten van 18-23 jaar en van patiënten met 
bijkomende verstandelijke beperkingen.
Opmerking: Over deze voorwaarde vindt nog overleg plaats in het 
programma Zorgprestatiemodel. Deze voorwaarde kan nog wijzigen.

Ja

Paramedie Logopedist NLQF 6 Ja Zorgverlener met de beroeptitel Logopedist 
(art. 34 wet Big).

De zorgprofessional levert een bijdrage aan de uitvoering van een 
multidisciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van de andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

Ja

Agogiek Maatschappelijk werkende NLQF 6 Ja Zorgverlener met afgeronde initiële 
opleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening (MWD).

Vervallen: Hieronder wordt ook verstaan de zorgverlener met de initiële 
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en de 
differentatie GGZ-agoog.

Ja

Paramedie Oefentherapeut NLQF 6 Ja Zorgverlener met de beroeptitel 
Oefentherapeut (art. 34 wet Big).

De zorgprofessional levert een bijdrage aan de uitvoering van een 
multidisciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van de andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

Ja

Psychologie en pedagogiek Orthopedagoog NLQF 7 Ja Zorgverlener met afgeronde WO-
masteropleiding Orthopedagogiek.

Voor behandeling van patiënten van 18-23 jaar en van patiënten met 
bijkomende verstandelijke beperkingen.
Opmerking: Over deze voorwaarde vindt nog overleg plaats in het 
programma Zorgprestatiemodel. Deze voorwaarde kan nog wijzigen.*

Ja



Psychologie en pedagogiek Orthopedagoog-generalist NLQF 7 Ja Zorgverlener ingeschreven in het Big-register 
als Orthopedagoog-generalist (art. 3 wet Big).

Voor behandeling van patiënten van 18-23 jaar en van patiënten met 
bijkomende verstandelijke beperkingen.
Opmerking: Over deze voorwaarde vindt nog overleg plaats in het 
programma Zorgprestatiemodel. Deze voorwaarde kan nog wijzigen.

Ja

Physician assistant Physician assistant (wet BIG art 3) NLQF 7 Ja Zorgverlener ingeschreven in het Big-register 
als Physician assistent (art. 3 wet Big) met 
het specialisme Psychiatrie.

Ja

Psychologie en pedagogiek Psychodiagnostisch werkende NLQF 6 Ja Nieuw: Zorgverlener met een afgeronde HBO-
opleiding die met een plus-registratie 
inschreven staat in het ‘register 
psychodiagnostisch werkenden’ met daarbij 
de aantekening ‘HBO-opleiding 
psychodiagnostiek’.

Ja

Overig Sociaal juridisch medewerker NLQF 6 Ja Zorgverlener met afgeronde initiële 
opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 
(SJD).

Alleen in de forensische zorg. Ja

Agogiek Sociaal pedagogisch hulpverlener NLQF 6 Ja Zorgverlener met afgeronde initiële 
opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening (SPH).

Vervallen: Hieronder wordt ook verstaan de zorgverlener met de ini5ële 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), differentatie GGZ-
agoog en de zorgverlener met de ini5ële opleiding HBO-Inrichtingswerk.

Ja

Agogiek Sociaal werkende NLQF 6 Ja Zorgverlener met afgeronde initiële 
opleiding Sociaal Werk (SW) én een 
uitstroomprofiel Zorg.

Vervallen: Hieronder wordt ook verstaan de zorgverlener met de initiele 
opleiding Sociaal Werk (SW) en de differentatie GGZ-agoog.

Ja

Vaktherapie Vaktherapeut NLQF 6 Ja Zorgverlener met afgeronde HBO-opleiding 
vaktherapeutische beroepen in de door de 
ZiNL erkende varianten: beeldende therapie, 
dramatherapie, danstherapie, 
muziektherapie en psychomotorische 
therapie.

Alleen voor de klassieke vormen van vaktherapie: beeldende therapie, 
danstherapie, drama-therapie, muziektherapie en psychomotore therapie.
NB: De vergoeding voor vaktherapie en dagbesteding in een klinische setting 
zit al in het tarief van een verblijfsdag. In een klinische setting worden dus 
geen aparte consulten geregistreerd voor vaktherapie en dagbesteding.

Ja

Psychologie en pedagogiek WO-psycholoog NLQF 7 Nee 
(toegelaten via HH-
clausule)

Zorgverlener met een afgeronde WO-
masteropleiding psychologie én een LOGO-
verklaring. Nieuw: De voorwaarde ‘LOGO-
verklaring’ geldt niet tot en met 30 juni 
2022.

Toegelaten via hardheidsclausule. Nieuw: Opname via de hardheidsclausule 
geldt voor 3 jaar (2022 t/m 2024) en kan worden verlengd. De criteria voor 
het al dan niet verlengen van de hardheidsclausule zullen partijen als 
onderdeel van de update van de veldafspraken in 2022 vaststellen. Als dit 
onverhoopt niet lukt, zal de looptijd van de hardheidsclausule worden 
verlengd.

Nieuw: Onder de afgeronde WO-masteropleiding psychologie wordt ook 
verstaan: de afgeronde masteropleiding Mental Health (voorheen Geestelijke 
Gezondheidskunde) behaald aan Maastricht University.
Onder deze definitie valt niet een zorgverlener met een afgeronde WO-
masteropleiding pedagogische wetenschappen én een LOGO verklaring.

Nieuw: Bij een herbeoordeling i.v.m. het aflopen van de hardheidsclausule 
zullen de WO-masteropleidingen psychologie en Mental Health worden 
beoordeeld als twee afzonderlijke beroepen. 

Ja

* Eén van de veldpartijen in het programm (MeerGGZ) wil bij dat overleg nogmaals 
spreken over de positite van 'de zorgverlener met een afgeronde WO-masteropleiding 
pedagogische wetenschappen én een LOGO verklaring'.


