Toelichting bij de positie van ‘psycholoog’ in klinische settings
Via deze open brief willen we als ‘psychologen’ enkele zaken aankaarten die volgens ons
problematisch zijn in de nieuwe functieclassificatie (vanuit IFIC). Deze functieclassificatie is
op verschillende vlakken een gemiste kans. Zo vragen we ons af of de verhouding van
waardering tussen directe zorg en ‘ondersteunende diensten’ correct is. Onder andere de
afwezigheid van zowel waardering als diversificatie van verschillende therapeutische posities
en expertises is hiervan een voorbeeld. Hoewel die ruimere discussie essentieel is, hebben we
in deze brief vooral aandacht voor de ‘positie’ van de psycholoog. Dit doen we omdat het
schrijven vanuit ‘de psycholoog’ vertrekt enerzijds en anderzijds omdat de waardering van de
psycholoog en het niet in rekening brengen van de complexiteit van diens positie en
verschillende expertises aantoont dat de nieuwe functieclassificatie geen oog heeft voor de
klinische realiteit.
De positie van ‘de psycholoog’ is een positie die erg divers is en enige toelichting verdient.
Zelden werkt een psycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis of in een andere setting met als
enige expertise zijn psychologische opleiding. Meestal worden extra expertises verwacht
teneinde op een professionele en wetenschappelijke manier een antwoord te kunnen bieden
aan de vele verwachtingen en noden. De meeste psychologen hebben naast hun 5-jarige
basisopleiding dan ook nog een intensieve en langdurend universitaire ‘post’-opleiding
gevolgd in de psychodiagnostiek, neuropsychologie of in één van de therapeutische scholen.
Het zijn opleidingen die zich tot 4 jaar extra vorming uitstrekken en nopen tot blijvende
bijscholing. Deze investering had tot op heden echter nooit een weerslag op het loon en kreeg
op dat vlak dus ook nooit waardering. Nochtans is dit bijzonder gezien de intensiteit van de
opleidingen én de hieruit resulterende specifieke expertise. Onder andere de bescherming van
de titel ‘psycholoog’ alsook de investeringen om de titel van ‘psychotherapeut’ een kader te
geven onderlijnen de bijzondere expertise en bijhorende verantwoordelijkheid die de
psycholoog(-psychotherapeut) draagt. De beslissing om van de klinisch psycholoog en
psychotherapeut een onafhankelijk gezondheidszorgberoep te maken onderstreept ons belang
en onze expertise die ook uitdrukkelijk naast en samen met de medische aanpak van
psychiatrische problematiek staat.
De verwachtingen omtrent ‘de psycholoog’ nemen toe tegen de achtergrond van steeds
toenemende vragen omtrent psychische problemen. Teams verwachten van psychologen dat
deze hen ondersteunen en gidsen in het begrijpen van psychische problemen, patiënten
verwachten van psychologen dat ze hen op vlak van diagnostiek maar ook therapeutisch
begeleiden, psychiaters rekenen vaak op psychologen om moeizame therapeutische processen
te dragen. Het beleidsteam van psychiatrische ziekenhuizen verwacht een toenemende inbreng
van psychologen en ook maatschappelijk wordt er steeds meer verwacht dat 'de psycholoog'
een antwoord biedt op het toenemende psychische lijden.
‘Dé psycholoog’ bestaat dus niet en in zijn functie draagt de psycholoog verschillende petten.
De expertise van ‘de psycholoog’ strekt zich meestal uit van directe patiëntenzorg tot
beleidsfuncties. En de inzet van de psycholoog op al die domeinen wordt meer en meer
gevraagd. Enerzijds ten gevolge van veranderingen in de wijze waarop we het zorgaanbod
organiseren, maar ook vanuit wetenschappelijk onderzoek wordt de noodzaak van
therapeutische processen, en een visie op psychische processen als essentieel (en tot nu toe
onderbelicht) aspect van goede zorg centraal gesteld.

Die waardering van de positie van 'de psycholoog' zien we jammer genoeg op geen enkele
manier terug in de nieuwe IFIC-classificatie. We betreuren dat in het rapport geen enkele
diversificatie is gebeurd in de verschillende rollen die een psycholoog krijgt toegemeten. De
expertise en de positie die men als psycholoog doorheen de jaren heeft opgebouwd en de
centrale rol die de psycholoog in het zorglandschap opneemt wordt (andermaal) niet
opgenomen in de functieclassificatie. De functieclassificatie is op dit vlak dus geen correcte
weerspiegeling van de bestaande positie en rol van ‘de psycholoog’.
Besluit
We vragen dan ook met aandrang om dit te herbekijken en meer concreet:
1. In de functieclassificatie de functie “psychotherapeut” en “psychodiagnosticus” in te
voeren. De psychotherapeut is een klinisch psycholoog met een bijkomende opleiding
in de psychotherapie. Deze functie is inhoudelijk veel breder dan de enge definitie van
de psycholoog in ific. De psychotherapeut1 zet zijn/haar expertise in ten behoeve van
de patiënt (psychotherapeutische behandeling), in het team waarin hij/zij werkt
(coaching/intervisie/bijscholing) en beleidsmatig (uitdenken van een
afdelingsvisie/zorgvisie van het ziekenhuis/initiatieven in en rond
vermaatschappelijking). De psychodiagnosticus is een klinisch psycholoog met
bijkomende vorming in de psychodiagnostiek of neuropsychologie, die op een
wetenschappelijk gefundeerde wijze (neuro)psychologische en psychiatrische
diagnoses stelt ter oriëntatie van de behandeling.
2. Aandacht te hebben voor de secundaire traumatisatie/psychische besmetting als
“beroepsziekte” van de psychotherapeut. Psychotherapeuten worden tijdens het werk
constant blootgesteld aan ernstige traumatische gebeurtenissen in het leven van
patiënten en delen op die manier vaak in de klappen. Deze psychische belasting kan
moeilijk overschat worden en maakt psychotherapeuten tot een kwetsbare groep die
naast een gedegen opleiding noopt tot een blijvende investering in opleiding,
intervisie,…
3. En meer algemeen meer waardering te hebben voor de diverse therapeutische rollen
van belendende beroepsgroepen. Er is ons inziens geen evenwichtige waardering
tussen administratieve ‘niet direct-patiëntgerichte’ functies en therapeutische functies.
Nochtans staat therapeutische begeleiding in geestelijke gezondheidszorg centraal.
Voor ons is het duidelijk: een functieclassificatie die de expertise op geen enkel vlak
honoreert kan niet door de beugel. Men kan niet al die verwachtingen ten aanzien van de
psycholoog stellen maar daar tegelijkertijd geen correcte classificatie voor aanbieden. Meer in
het algemeen pleiten we ervoor om de beroepsgroepen die direct patiëntencontact hebben
voldoende waardering te geven en te waken over een correct evenwicht in waardering
tegenover administratieve functies.
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De expertise na een therapeutische opleiding van de psycholoog is dezelfde als die
van de psychiater (als die er al één volgt). Op vlak van “bekwaamheid in
therapeutische begeleiding” draagt de psycholoog-psychotherapeut net dezelfde
expertise als de psychiater-psychotherapeut en heeft de psycholoog-psychotherapeut
een expertise die de psychiater zonder therapie-opleiding niet heeft.

