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

Toelichting beroep Overige duiding beroep
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 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 
opleiding (niv. 5 of 6) in 
ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de 
GGZ/FZ.

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 andere behandelaars. De paramedische behandeling grijpt 
rechtstreeks in op de (behandeling van de) ggz-stoornis. 

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.

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 
multidiciplinair behandelplan. De bijdrage is in omvang ondergeschikt aan 
die van 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).

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.

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.

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-
opleidingpsychodiagnostiek’.

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).

Nieuw: Hieronder wordt ook verstaan de zorgverlener met de ini6ële 
opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), differentatie GGZ-
agoog en de zorgverlener met de ini6ële opleiding HBO-Inrichtingswerk.

Ja

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

Hieronder wordt ook verstaan de zorgverlener met de initiële 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)

Nieuw: Zorgverlener met een afgeronde WO-
masteropleiding psychologie én een LOGO-
verklaring.

Nieuw: Het programma Zorgprestatiemodel besluit nog over het wel/niet 
toevoegen van de opleidingen pedagogische wetenschappen en 
gezondheidswetenschappen (specialisatie geestelijke gezondheidszorg) aan 
de definitie van WO-psycholoog.

Ja


