
De negen bij P3NL aangesloten verenigingen 
zijn: Het Nederlands Instituut van Psycholo-
gen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor 
Gezondheidszorgpsychologie en haar speci-
alismen (NVGzP), de Nederlandse Vereniging 
van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), 
de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie (NVRG), de Nederlandse We-
tenschappelijke Vereniging voor Seksuologie 
(NVVS), de Vereniging Persoonsgerichte ex-
periëntiële Psychotherapie (VPEP), de Vereni-
ging EMDR Nederland (VEN), de Vereniging 
voor Gedragstherapie en Cognitieve Thera-
pie (VGCt) en de Vereniging voor Kinder- en 
Jeugdpsychotherapie (VKJP). 

P3NL wil een zorg die evidenced based is of tenmin-
ste practiced based. Maar de zorg moet ook betaal-
baar en doelmatig zijn. Esther en Annemieke vinden 
het belangrijk om bij P3NL de aandacht te vestigen op 
traumasensitief denken. Bij Zorginstituut Nederland is 
dit goed gelukt. Het Zorginstituut heeft de onderwer-
pen PTSS en traumabehandeling opgenomen in haar 
speerpunten: een belangrijke en mooie ontwikkeling, 
vinden Esther en Annemieke.

Annemieke houdt zich binnen de VEN als bestuurslid 
voornamelijk bezig met beleidszaken en SIG’s, en ze 
vertegenwoordigt de VEN in de algemene ledenverga-
dering van P3NL. Zij begeeft zich daarmee ook in het 
politieke speelveld. Zo zit P3NL met de staatssecreta-
ris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tafel, en 
met Zorginstituut Nederland. 

Esther zit voor de VEN bij de commissie jeugd van 
P3NL, waarin ook alle bovengenoemde verenigingen 
afvaardiging hebben. Deze commissie houdt zich be-
zig met beleidszaken met betrekking tot Jeugd-ggz en 
jeugdhulpverlening, en geeft, gevraagd en ongevraagd, 
advies aan beleidsmakers, gemeentes en de aangeslo-
ten verenigingen, waar het jeugd en jongeren betreft. 
Deze groep wordt regelmatig vergeten, als er beleid 
en plannen moeten worden gemaakt. Op dit moment 
wordt er input van de beroepsverenigingen gevraagd 
met betrekking tot de evaluatie van de transitie van de 
jeugdzorg naar gemeentes en bijvoorbeeld de meld-
code kindermishandeling. 

Esther benadrukt dat zij zich heeft aangesloten om de 
handen ineen te kunnen slaan om het belang van de 
patiënt voorop te stellen, nu de kwaliteit van de zorg 
zo onder druk staat. 
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P3NL in drie jaar 
al veel bereikt 

en wetenschappelijke verenigingen. Samenwerken in plaats van concurreren, elkaar vinden op de 
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De derde vertegenwoordiger van de VEN bij P3NL is 
Bas van der Steeg. Hij doet belangrijk werk in de com-
missie bekostiging van P3NL.

Gezamenlijk speelveld 
P3NL heeft inmiddels al heel wat bereikt. De grootste 
verworvenheid is dat alle neuzen dezelfde kant op 
staan: er is een gezamenlijk speelveld. Van hieruit is 
er al een klachten- en geschillencommissie opgezet. 
P3NL is ook bezig met de organisatie van een gz-op-
leiding op maat op basis van eerder verworven com-
petenties. 

Esther en Annemieke vertellen dat dit nog maar het 
begin is. Onlangs zijn er onderhandelingen gestart 
met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie om te 
gaan samenwerken om zo de zorg te verbeteren. Ver-
der wordt er gewerkt aan naamsbekendheid en cohe-
sie. Zo is er in oktober een klein congres georganiseerd 
voor de actieve leden van de negen verenigingen. Ook 
de VEN is hier vertegenwoordigd. In 2018 komt er een 
groot congres voor alle leden van deze verenigingen. 
P3NL is dan ook een belangrijke beweging om te blij-
ven volgen. Zo staat er in iedere Eye Opener (de VEN 
Nieuwsbrief) een kopje P3NL, en de meest recente in-
formatie kun je vinden op de website www.p3nl.nl  
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