
 

 

 

Heerhugowaard, 8 november 2021 
 
 
Betreft: bijdrage aan een oplossing voor de wachtlijst 
 
 
Geachte mevrouw Peetoom, 
 
 
Afgelopen zaterdag werd u geciteerd in Trouw dat u de nare maar reële boodschap hebt, dat de 
Nederlandse GGZ niet de zorg kan leveren die zij wel zou willen leveren.  
Als coördinator van de psychosociale sector van het hbo-Register Beroepsbeoefenaren 
Complementaire Zorg (RBCZ) wil ik hier graag op reageren.  
 
RBCZ heeft een netwerk van meer dan 4000 hbo en hbo+ opgeleide psychosociaal therapeuten, die 
graag willen meedenken over oplossingen in de geestelijke gezondheidszorg van Nederland.  
In het register van RBCZ staan o.a. psychologen, kindertherapeuten, psychosociaal therapeuten en 
counselors ingeschreven. 
 
Zij zijn allen op minimaal hbo-niveau geschoold, vaak aangevuld met een specialisatie. Ze volgen 
jaarlijks bij- en nascholingen, zijn onderworpen aan intervisie, supervisie en periodieke 
praktijkvisitatie. Verder voldoen zij aan de ‘PLATO-norm’ op het gebied van psychosociale basiskennis 
en de eisen van de Wkkgz. (Op grond van de PLATO-norm worden de consulten door vrijwel alle 
zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed - voor wie aanvullend verzekerd is.) 
Tenslotte zijn alle therapeuten aangesloten bij zowel een onafhankelijke klachtencommissie als 
tuchtcollege TCZ, net zoals in de reguliere zorg.  
 
Als koepelorganisatie houden wij, samen met de 13 aangesloten beroepsorganisaties, de kwaliteit 
van de ingeschreven therapeuten op het vereiste niveau.  
 
De RBCZ-therapeuten begeleiden elk jaar duizenden cliënten die zelf hulp zoeken, omdat ze zijn 
vastgelopen in hun werk, gezin of anders. Zij verlenen geen psychiatrische hulp, dat is voorbehouden 
aan de gespecialiseerde Nederlandse GGZ. 
Wel wordt bijvoorbeeld integratieve psychotherapie of lichaamsgerichte psychotherapie 
aangeboden. In de dagelijkse praktijk helpen de RBCZ therapeuten mensen met uiteenlopende 
problematiek, van burn-out tot relatieproblemen, van hulp aan kinderen (en gezinnen) tot 
traumahulp. Door de vele vormen van therapie en interventies, denk ook aan EMDR, ACT en CGT, 
kunnen mensen vinden wat bij hen past of onderzoekt de therapeut wat bij de betreffende persoon 
past.  
 



Is het een idee om met elkaar te bekijken of het aanbod van de RBCZ psychosociaal therapeuten 
aansluit op een bepaalde groep van de GGZ wachtlijst? 
Net als u willen we graag dat de 30.000 mensen op de wachtlijst, die langer moeten wachten dan 
volgens de Treeknorm is toegestaan, snel passende hulp kunnen krijgen. 
Als de bij ons ingeschreven psychosociaal therapeuten de cliënten met reguliere psychosociale 
problematiek kunnen helpen, dan kan de wachtlijst al aanzienlijk verkort worden verwachten wij. 
 
Graag horen we van u.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens bestuur en directie RBCZ,  
 
 

 
Anita Terlouw-Brand 
RBCZ coördinator sector psychosociaal 
 
anitaterlouw@rbcz.nu  
06 38 508 716 
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