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Op vrijdag 4 maart 2016 kwamen 1000 psychologen bijeen tijdens ons
nationaal colloquium “Samen groeien naar een duurzame erkenning”.
De bedoeling van het colloquium was om samen na te denken over
de toekomstige omkadering van het beroep van psycholoog. Nooit
eerder werd zo’n groot aantal psychologen op de been gebracht.
De grote opkomst getuigde van een gezamenlijke bekommernis om
onze toekomst en bevestigde de wens om ons beter te profileren als
beroepsgroep naar de buitenwereld toe. Minister van Volksgezondheid
Maggie De Block en minister van Middenstand Willy Borsus waren vol
lof en de verschillende sprekers vol inspiratie.
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Welkomstwoord
De aftrap van de namiddag werd gegeven door Catherine Henry,

Vervolgens onderlijnde Alexander Allaert, magistraat en onder

advocate en voorzitster van de Psychologencommissie. Zij was het

voorzitter van de Psychologencommissie, dat de kennis die

die met het idee op de proppen was gekomen om dit colloquium

psychologen bezitten, onontbeerlijk is om maatschappelijke

te organiseren. Zij pleitte tijdens het welkomstwoord voor meer

vraagstukken op te lossen. Het tot wasdom komen van de

erkenning van de belangrijke rol van psychologen in onze maat

Psychologen
commissie,

schappij. Met de wet tot bescherming van de titel van psycholoog

deontologische code, de vorming van disciplinaire raden en de

van 8 november 1993 werd de eigenheid van de diensten van

erkenning van de klinische psychologie gaan hand in hand met

psychologen voor het eerst erkend door de wetgever. Meer dan

de maatschappelijke waardering van het beroep van psycholoog.

twintig jaar na datum werd, bij Koninklijk besluit (KB), ook de

Alexander Allaert stipte hierbij terecht aan dat de groeiende

deontologische code voor psychologen in het leven geroepen.

erkenning en de daartoe benodigde autonomie ook heel wat ver

Een mijlpaal die de kwaliteit van de psychologische prestaties

antwoordelijkheid met zich meebrengt: de verantwoordelijkheid

nog meer in de verf zet. Minister van Volksgezondheid Maggie

om zichzelf te blijven bevragen over de invulling en de plaats van

De Block en minister van Middenstand Willy Borsus wensen nog

het beroep. Tot slot gaf hij mee dat de voorzitster en hijzelf er

verder te gaan op dit elan van professionalisering. Via de evolutie

rotsvast van overtuigd zijn dat de psychologen de toekomstige uit

van de Psychologencommissie naar een Instituut of Orde wensen

dagingen zullen aankunnen.

zij het beroep van psycholoog nog beter te omkaderen. Dank
zij deze instantie zal de plaats van het beroep ten opzichte van
andere actoren in het veld nog verder geconsolideerd worden en
zal het beroep zijn terechte plaats innemen in de geestelijke ge
zondheidszorg. De Psychologencommissie steunt het project van
de ministers dan ook volledig.

het

scheppen

van

een

bindende

Historische evolutie van de
Psychologencommissie en het beroep
Edward Van Rossen, psycholoog en directeur van de Psychologen
commissie, schetste hierna de geschiedenis van de Psychologen
commissie en de wettelijke omkadering van het beroep. Van de wet
ter bescherming van de titel van psycholoog van 8 november 1993,
over de wetswijzigingen inzake de tuchtrechtelijke bevoegdheid
van 21 december 2013 en de publicatie van de plichten van psy
chologen op 16 mei 2014, tot de wet tot regeling van de geestelijke
gezondheidszorgberoepen van 20 mei 2014. Het aantal erkende
psychologen is doorheen al die jaren sterk gegroeid en reikt mo
menteel tot 10.600. Dringend tijd dus voor een moderne instantie
met een ruimer palet aan bevoegdheden die de kwaliteit van de
diensten van psychologen kan vrijwaren en hun cliënten grondiger
kan informeren. Zo zijn deze laatsten beter beschermd tegen wan
toestanden van niet-gekwalificeerden. Het is bovendien de wens
van de Psychologencommissie om niet puur disciplinair te werk te
gaan, maar ook ondersteuning te bieden aan psychologen. Hier
bij haalde Edward Van Rossen aan dat de Psychologencommissie,
naast de webrubriek ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ op

www.compsy.be, ook beschikt over een deontologische helpdesk.
Edward Van Rossen,
psycholoog en directeur
van de Psychologencommissie

Zo spannen de medewerkers van de Commissie zich dagelijks in
om deontologische vragen te beantwoorden. Zij helpen hier intus
sen ongeveer 50 personen per maand mee verder.

Wettelijke en socio-economische vooruitgang van
het beroep & de voordelen van de voorziene evolutie
naar een Instituut voor Psychologen
Minister van Middenstand Willy Borsus wees tijdens zijn toe
spraak op het toenemend aantal zelfstandige vrije beroepers,
waaronder zelfstandig psychologen. Hij gaf aan dat hij het statuut
van zelfstandig psycholoog wenst te verbeteren. Hij benadrukte
verder het belang van de bij KB vastgelegde deontologische code
voor psychologen. Deze beschermt enerzijds de psychologen
en anderzijds hun cliënten. Hij hamerde ook op de huidige rol
van de Psychologencommissie als waardevol instrument om de
kwaliteit en de geloofwaardigheid van het beroep te versterken.
Hij wierp vervolgens een blik op een beloftevolle toekomst. Een
tijdperk waarin de psycholoog steeds meer aan belang zal winnen
in de maatschappij. Voortbouwend op de recente evoluties, het
Willy Borsus,
Minister van Middenstand

toenemend aantal erkende psychologen, hun deontologie, de
erkenning van de klinische psychologie en de regeling van de
psychotherapie, koestert hij, samen met minister Maggie De

Block, de wens om de Psychologencommissie om te vormen tot

Tot slot benadrukte hij hoezeer hij het werk van de sectoren binnen

een Instituut of Orde. En dit onder de co-voogdij van de ministers

de psychologie naar waarde schat. Gezien hun betekenisvolle rol

van Middenstand en Volksgezondheid. Deze nieuwe instantie

in de maatschappij, is het volgens hem dan ook normaal dat, via

zal meer invloed uitoefenen en zal zo de beroepsgroep in staat

een aantal gepaste maatregelen, de beroepsgroep de erkenning

stellen om de toekomstige uitdagingen beter het hoofd te bieden.

krijgt die ze verdient.

Deontologie: nadelen van de situatie zonder tuchtrecht van vóór 2014 & vergelijking tussen de huidige
situatie en de Europese aanbevelingen
Pierre Nederlandt is effectief lid van de Franstalige Raad van
Beroep (voor tuchtklachten), voorzitter van de Sectie Ethiek en
Deontologie van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
en voorzitter van de Raad voor Ethiek van de European Federation
of Psychologists’ Associations (EFPA). Hij vergeleek de vroegere
situatie zonder wettelijk tuchtrecht met de huidige situatie waarin
een tuchtorgaan ondergebracht is bij een publieke instantie, de
Psychologencommissie, bevoegd voor alle psychologen. In 1981
zag de deontologische code van de beroepsvereniging Belgische
Federatie van Psychologen (BFP) het licht. Echter, enkel de
leden van deze beroepsvereniging moesten deze code naleven.
Bovendien was de code niet juridisch afdwingbaar. Deze situatie
veranderde toen, in 2014, een juridisch bindende “plichtenleer”
het licht zag. Deze officiële deontogische code wordt ondertus
sen onderschreven door meer dan 10.000 erkende psychologen.
Een ander verschil bestond erin dat er, vóór 2014, enkel vragen
gesteld konden worden over het handelen van psychologen. Van
een klachtenrecht was toen nog geen sprake. Met de wetswij
zigingen inzake de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de over
heidsinstantie, de Psychologencommissie, is hierin verandering
gekomen. Voortaan kunnen, naast vragen, ook klachten worden

Pierre Nederlandt,

ingediend, en geldt het tuchtrecht voor alle erkende psycholo

voorzitter van de Sectie

gen. Pierre Nederlandt beschreef verder tot op welke hoogte het

Ethiek en Deontologie van

nieuwe wettelijke kader in lijn ligt met de Europese tendensen en

de Belgische Federatie van
Psychologen (BFP) en

stipte tot slot nog enkele werkpunten aan. Zo zou het goed zijn

voorzitter van de Raad voor

mochten de Tuchtraden, als sanctie, ook een verplichte supervisie

Ethiek van de European

of navorming kunnen opleggen. Of nog, mochten de patiënten op
een of andere manier vertegenwoordigd zijn binnen deze discipli
naire raden.

Federation of Psychologists’
Associations (EFPA)

Deontologische vragen gelinkt aan de
samenwerking binnen een team en binnen
netwerken overheen alle sectoren
Adélaïde Blavier, professor deontologie (Ulg) en lid van de

psychologen. Het gaat om een wettelijk bepaald principe dat zijn

bestuursvergadering van de Psychologencommissie, verduidelijkte

grondslag vindt in het strafwetboek en in de wet op de bescher

hoe werken binnen multidisciplinaire netwerken verzoend kan

ming van de persoonlijke levenssfeer. Niet alleen psychologen zijn

worden met het nodige respect voor het beroepsgeheim. Zij

aan deze wetten gebonden, maar alle beroepsbeoefenaars die uit

belichtte de rol van psychologen in de bescherming van het indivi

hoofde van hun staat of hun beroep kennis nemen van geheimen.

du en beklemtoonde de plaats van het beroepsgeheim hierin. Het

Belangrijk hierbij is dat het beroepsgeheim niet absoluut is: er mag

beroepsgeheim boezemt vertrouwen in bij de individuele patiënt en

in zeer uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden. De meeste

versterkt de geloofwaardigheid van de ganse discipline. Professor

afwijkingen zijn niettemin wettelijk strafbaar omdat ze de belang

Blavier merkte hierbij op dat dit beroepsgeheim van publieke orde

rijke maatschappelijke rol van het beroep in het gedrang kunnen

is. Het komt noch de patiënt, noch de psycholoog toe. Het principe

brengen. Prof. Blavier schetste hierna de belangrijkste uitzonde

ligt dan ook niet alleen besloten in de deontologische code voor

ringen die het Strafwetboek voorziet op de zwijgplicht in geval van
hulp aan een persoon of minderjarige in groot gevaar (art. 422bis en

Adélaïde Blavier,
professor deontologie (Ulg)

art. 458bis SW). Zij haalde hierbij uitdrukkelijk aan dat hulp bieden
in een levensbedreigende situatie niet noodzakelijk een inbreuk op
de zwijgplicht vereist, en al zeker niet een aangifte impliceert. Hulp
kan immers op meerdere manieren geboden worden. Een grondige
evaluatie van elk specifiek geval en van de verschillende mogelijk
heden tot tussenkomst is dan ook aangewezen. In een tweede luik
besprak ze het principe van gedeeld beroepsgeheim dat binnen
een team en ook binnen een netwerk aan de orde is. Hierbij zijn de
volgende principes fundamenteel: de voorafgaande toestemming
van de houder van het geheim, het belang van deze laatste, de
gedeelde doelstelling en de strikte beperking tot noodzakelijke in
formatie-uitwisseling en dit enkel tussen beroepsbeoefenaars die
vallen onder het beroepsgeheim. Ook binnen de huidige tendens
naar netwerkvorming, blijft het beroepsgeheim de regel. De psy
choloog doet er goed aan om elke casus apart te onderwerpen aan
ethische reflectie en hierbij altijd de autonomie en de vrijheid van
de patiënt te respecteren.

De specificiteit van psychologen in vergelijking
met artsen
Professor Stefaan Callens, hoofddocent gezondheidsrecht aan

moeten mee binnenstappen in deze realiteit en leren omgaan met

de KULeuven, beschreef de gezondheidszorg als een gelaagd

verschillend regelgevers. Verder vergeleek professor Callens het

systeem waarbinnen allerlei actoren elkaar beïnvloeden en waar

statuut van psychologen met dat van artsen binnen ziekenhuizen

beslissingen op verschillende niveaus plaatsvinden: op Europees

en ziekenhuisnetwerken. Het statuut van de ziekenhuisarts wordt

of federaal niveau, op gemeenschapsvlak, binnen netwerken, etc.

omschreven in de ziekenhuiswet van 1963 en de daaropvolgende

Hij gaf ook aan dat overleg tussen de verschillende actoren cen

Koninklijke besluiten en wetwijzigingen. De psycholoog dient echter

traal staat binnen de gezondheidssector. Ook psychologen zullen

nog op vele vlakken ingeschreven te worden in deze wetgeving. Het

is, volgens professor Callens, hoog tijd dat de psycholoog zijn plaats
opeist binnen de ziekenhuisnetwerken die zich momenteel aan het
uitrollen zijn. Een andere uitdaging voor psychologen bestaat uit

Stefaan Callens,
Professor en hoofddocent
gezondheidsrecht aan de KULeuven

hun vertegenwoordiging binnen overlegmodellen met allerhande
gezondheidszorgstructuren zoals ziekenfondsen en het RIZIV. Psy
chologen staan er best voor open om rond de tafel te zitten met deze
structuren. In dialoog kunnen ze hun eigenheid verduidelijken en
uitleggen waarom terugbetaling en de opname van hun diensten in
de verplichte verzekering noodzakelijk zijn. Inzake deontologie en
tuchtrecht, staan de psychologen, volgens Prof. Callens, op bepaal
de vlakken verder dan artsen. In tegenstelling tot artsen, hebben
psychologen een verzekeringsplicht. Bovendien beschikken psy
chologen, en niet artsen, over deontologische code die verankerd
werd in een Koninklijk besluit en dus juridisch afdwingbaar is. Deze
code is een waardevol, richtinggevend instrument dat zekerheid
biedt in de dagdagelijkse praktijk. Bij de artsen is het tuchtrecht
verspreid over Provinciale raden, een Provinciale Geneeskundige
Commissie en een Nationale raad. Prof. Callens wees erop dat
psychologen na september 2016 ook onder de bevoegdheid van
de Provinciale Geneeskundige Commissie zullen vallen. Deze
ziet toe op de naleving van de wet tot regeling van de geestelijke
gezondheidszorgberoepen (SB 20.05.2014). Verder zullen psycho
logen, net als artsen, ook een visum moeten aanvragen. Zijn slot
boodschap luidde als volgt: psychologen dienen zich dringend te
profileren en in overleg te treden met andere zorgprofessionals.
Enkel samen kunnen zij de beste zorg aanbieden.

Ordes van psychologen:
inspiratie vanuit Portugal
Telmo Mourinho Baptista is voorzitter van de European Federation
of Psychologists’ Associations (EFPA) en van de vooruitstrevende
Portugese Ordem dos Psicologos (OPP). Deze laatste telt meer dan
20.000 leden en is niet meer weg te denken uit het Portugese maat
schappelijke debat. Tijdens zijn relaas wees hij op het belang van
zelfregulering ter bescherming van zowel het beroep van psycho
loog als van de psychologische diensten. Vóór het ontstaan van de
OPP was het beroep ongeorganiseerd en oefende het geen invloed

Telmo Mourinho Baptista,
voorzitter van de European Federation of Psychologists’
Associations (EFPA) en van de vooruitstrevende Portugese
Ordem dos Psicologos (OPP)

uit op de verschillende actoren in het Portugese landschap. Er was
dan ook nood aan een georganiseerde vertegenwoordiging als
groep naar de brede bevolking en naar andere professionals toe.

activiteiten uitoefent. Het OPP herbergt verder drie colleges (klini

De komst van de OPP kwam tegemoet aan deze leemte. Haar taken

sche en gezondheidspsychologie, schoolpsychologie en Arbeids-

bestaan onder andere uit de bescherming van zowel psychologen

& Organisatie-psychologie) die op hun beurt verder opgedeeld zijn

als de gebruikers van hun diensten, de regeling van het titelgebruik

in sub-specialiteiten, waaronder psychotherapie. De OPP heeft

en de uitoefening van het beroep, de bewaking van de kwaliteit

zich de dag van vandaag een prominente positie in de Portugese

van de psychologische diensten, het verstrekken van navorming

maatschappij kunnen toe-eigenen en is niet meer weg te slaan uit

(waaronder vorming in crisisinterventie), accreditering en de eva

de Portugese media. Deze moderne instantie vormt dan ook een

luatie van psychologische opleidingen in het hoger onderwijs, ...

grote inspiratiebron voor de uitbouw van een Instituut of Orde voor

Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de OPP geen syndicale

Psychologen in België.

Regulering van de klinische psychologie en
de psychotherapie in het KB 78: schets van de
huidige situatie inzake wetswijzigingen
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaf in haar uit

een betere kwaliteitsgarantie en het normaliseren van geestelijke

eenzetting toelichting bij haar herziening van de wet op de Gees

problematieken, zal de psycholoog steeds meer aan belang winnen

telijke Gezondheidszorgberoepen. Psychotherapie zal in de toe

in onze maatschappij en in de gezondheidszorg. Dit alles zal ook de

komst voorbehouden zijn aan klinisch psychologen, psychiaters

deur naar terugbetalingen verder openzetten.

en klinisch orthopedagogen. Om de kwaliteit van psychotherapie
te garanderen dient ook deze opgenomen te worden in het KB 78
over de gezondheidsberoepen. Zij tempert echter de bezorgdheid
die momenteel bij veel psychotherapeuten leeft: de herziening

Maggie De Block,
Minister van Volksgezondheid

voorziet immers ruime overgangsmaatregelen voor psycho
therapiestudenten enerzijds en voor niet-clinici met ervaring in het
domein anderzijds. Via een systeem van verworven rechten zullen
zij psychotherapie kunnen (blijven) geven, al dan niet onder super
visie. Meer details hieromtrent belooft de minister na advies van de
Raad van State. In elk geval dicht minister De Block in haar beleid
een centrale plaats toe aan de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij wil
dan ook de taboes rond psychische aandoeningen doorbreken: voor
haar zijn psychische problemen even normaal als lichamelijke, en
dient een bezoek aan een psycholoog gelijk geschakeld te worden
aan een doktersbezoek. Door een betere regulering van het beroep,

Slotdebat
Deelnemers: Geert Van Isterdael, patiëntvertegenwoordiger; Koen

Terugbetaling zou de toegankelijkheid tot psychologische hulp

Lowet, Belgische Federatie voor Psychologen; Francis Martens,

verlening sterk verbeteren. Vervolgens moeten ook de lange wacht

Association des Psychologues Practiciens d’Orientation Psycho

lijsten dringend teruggeschroefd worden. Een laatste belangrijk

analytique ; Ariane Bazan, ULB; Adélaïde Blavier, ULg.

actiepunt is, volgens hem, de inperking van de kwakzalverij die
niet-gekwalificeerde ‘psychotherapeuten’ verstrekken, maar die

Het debat diende om, naast het formele gedeelte van het colloqui

door het aantrekkelijke prijskaartje heel wat klanten weet te lokken.

um, een ogenblik van reflectie in te lassen, een moment om even
stil te staan bij de toespraken die de namiddag hadden gevuld. De

Francis Martens nam als vertrekpunt het perspectief van de psy

Psychologencommissie wou hiermee geen standpunt innemen,

choloog. Hij stelde dat de voorgestelde integratie van de klinische

maar wenste wel een klankbord aan te bieden voor eventuele be

psychologie in de gezondheidszorg risico’s inhoudt voor de psy

zorgdheden of vragen.

choloog. Hij uitte zijn bezorgdheid dat de plaats die psychologen
toegekend zal worden binnen het sterk medisch getinte verhaal

Het debat ging van start met de vraag wat, volgens de patiënten

niet strookt met hun specificiteit. Hij is dan ook van mening dat

organisaties, de voornaamste werkpunten zijn binnen de

we ons niet mogen laten verleiden door allerlei aanlokkelijke

geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierop antwoordde Geert

beloftes, zoals terugbetalingen. Immers, in de geestelijke gezond

Van Isterdael dat, ondanks de hoge prevalentie aan psychische

heidszorg staat de patiënt centraal. Dit is, volgens hem, compleet

problemen, slechts 6 procent van het overheidsbudget voor volks

onverenigbaar met de ‘evidence-based’ benadering die binnen

gezondheid momenteel naar de geestelijke gezondheid gaat.

het klassiek medische systeem wordt vooropgesteld. Want, zei

Koen Lowet, Belgische Federatie voor Psychologen;
Francis Martens, Association des Psychologues Practiciens
d’Orientation Psychoanalytique ;
Geert Van Isterdael, patiëntvertegenwoordiger;
Ariane Bazan, ULB; Adélaïde Blavier, ULg

hij, psychologen kunnen niet zomaar terugvallen op gestandaar

garantie kan bieden. Dit komt omdat psychologen zich nog steeds

diseerde protocollen. Hij vroeg zich vervolgens ook af of jonge

in een gemarginaliseerde positie bevinden. Het is dan ook hoog

psychologen, gezien hun zwakke positie en hun vurige wens om

tijd dat klinisch psychologen eindelijk, als volwaardige partners,

een job te bemachtigen, voldoende zullen durven ingaan tegen

binnentreden in het gezondheidszorgsysteem. De evolutie van de

dokters of diensthoofden.

titelbescherming naar een beroepsbescherming zal ervoor zorgen
dat mensen bij een psycholoog kunnen aankloppen met dezelfde

Koen Lowet verwees hierna terug naar de noodkreet van de

vlotheid waarmee ze vandaag naar de huisarts stappen. Bovendien

patiëntengroep. We mogen niet vergeten dat mensen vandaag

zullen klinisch psychologen meegenieten van de vele voordelen die

enorme drempels ervaren om een psycholoog te vinden die goed

het gezondheidszorgsysteem te bieden heeft. Koen Lowet onder

opgeleid is, die erkend is, en die bijgevolg de nodige kwaliteits

lijnde verder de openheid die leeft bij de andere actoren om naar
psychologen te luisteren en om hun specifieke waarde te erkennen.
Ariane Bazan gaf aan dat de erkenning van de klinische
psychologie als autonome discipline nogmaals een stap in de
goede richting betekent. De uitdaging zal er volgens haar in be
staan om onze specificiteit te blijven bewaken en ons voldoende
te profileren ten opzichte van het medische model. Dit model
stoelt immers op gecontroleerde analyses van de toestand van
een patiënt. De behandeling ontrolt zich vervolgens in vooraf be
paalde stappen volgens een vast protocol. Maar, de dagdagelijkse
realiteit van het psychologisch model heeft vaak te maken met een
hoge graad aan onvoorspelbaarheid waartegenover de psycholoog
soms machteloos staat. Psychologische hulp is dan ook dikwijls
eerder een kwestie van “aanwezig zijn”. Beide denkkaders dienen
bijgevolg op een evenwichtige manier aan bod te komen binnen de
opleidingen en binnen de klinische praktijk.
Koen Lowet reageerde op deze bijdrage door te benadrukken dat
ook hij begrip heeft voor de bezorgdheid van psychologen om
een volwaardige plaats te vinden binnen de bestaande medische
structuren. Hij gaf aan dat er risico’s zijn. Maar, zei hij ook, we
moeten deze risico’s voorkomen door als gezamenlijke groep op
te treden en door rond de tafel te gaan zitten met de verschillende
actoren in de gezondheidszorg. Sterke en goed georganiseerde
beroepsverenigingen kunnen ons helpen om met deze actoren een
positieve dialoog aan te gaan.

Adélaïde Blavier sloot zich aan bij de visie van Koen Lowet waarin

Een ander vraagstuk behandelde de mogelijkheid om IQ- testen

hij het belang onderlijnt om zich als beroepsgroep te verenigen en

binnen de werving, de selectie en de outplacement voor te

open te staan voor dialoog. Zij riep ook op om niet te vergeten dat

behouden aan arbeids-en organisatiepsychologen Hierop stelde

er vandaag meer dan 10 000 erkende psychologen ingeschreven

Adélaïde Blavier dat de arbeids- en organisatiepsychologen zich

zijn bij de Psychologencommissie.

in een complex werkveld bevinden. Ze doen dikwijls aan werving
of selectie en merken dat steeds meer andere profielen op hun

Het is belangrijk om onze gemeenschappelijke identiteit niet uit

terrein komen. Zij zouden hun expertisedomein bijgevolg beter

het oog te verliezen. Zij vroeg dan ook enige oplettendheid voor de

moeten (kunnen) verdedigen. Zo kan de afname van IQ-testen

tendens binnen de beroepsgroep tot een versplintering in deelenti

best exclusief aan hen voorbehouden worden.

teiten, een trend die in de hand wordt gewerkt door de bezorgdhe
den inzake klinische psychologie en psychotherapie.

Een laatste vraag peilde naar de manier waarop we onze
beroepsgroep beter kunnen beschermen tegen de wildgroei

Op het einde van het debat werden ook nog een aantal vragen

aan coaches. Koen Lowet herhaalde hierbij het belang van een

uit het publiek beantwoord. De eerste publieksvraag luidde als

betere regulering en van de integratie van de psychologie in de

volgt: “Moeten de vier therapiestromingen behouden worden in

gezondheidszorgstructuren. Francis Martens voegde hieraan

de wet op de gezondheidszorgberoepen?” Hierop antwoordde

toe dat charlatans niet altijd ongediplomeerd zijn. Hij maakte

Francis Martens volmondig ja. “Wie gezondheid zegt, zegt immers

hierbij terug de brug naar de nieuwe wet op de gezondheidszorg

pluraliteit.” Koen Lowet maakte er ons vervolgens op attent dat de

beroepen en vroeg zich af welke impact deze zal hebben op het

definitieve teksten nog niet af zijn. De hamvraag is, volgens Koen

opleidingstraject voor klinisch psychologen. Een doorgedreven

Lowet, of zo’n onderscheid nog aangepast is in een tijd waarin men

uniformering bedreigt, volgens hem, de opleidingen. Koen Lowet

steeds meer teruggrijpt naar een integratieve benadering.

trad zijn collega hierin deels bij. Het diploma moet psychologen
inderdaad een goede wetenschappelijke basis geven. Toch is het

Een aantal psychologen in de zaal vroegen zich ook af waarom de

de professionele stage of de gesuperviseerde praktijk die hen ten

toegang tot de psychotherapie zo nodig beperkt moest worden tot

volle voorbereidt op hun beroepsuitoefening.

klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en psychiaters.
Francis Martens opperde dat de wet werd aangepast onder druk van

Voor een volledig weergave van het debat, met de

de lobby vanuit klassiek medische hoek. Koen Lowet stelde echter

verschillende interventies, verwijzen wij naar de

dat een aanpassing van de wet onontkoombaar en noodzakelijk was.

transcripties op onze website: www.compsy.be/04032016

Deze bevatte immers te veel hiaten en was juridisch niet sluitend.

Besluit
Tot besluit gaf Edward Van Rossen een nabeschouwing met de

Tot slot vatte Edward Van Rossen ook het debat even kort samen.

belangrijkste lessen van het colloquium. Zo onthield hij en

Hij constateerde bij een deel van de psychologen scepticisme

kele Europese aanbevelingen voor de verdere uitbouw van het

ten aanzien van het medisch model en zijn ‘evidence-based’

tuchtrecht: de mogelijkheid om ook patiëntvertegenwoordigers

aanpak. Ook is er bij sommigen bezorgdheid over een mogelijke

een plaats te geven binnen de Tuchtraden en om sancties on

evolutie naar een systeem dat gestandaardiseerde protocollen

der voorwaarden te voorzien zoals supervisie en vorming. Ver

hanteert. Niettemin ontwaarde hij een algemene consensus

volgens herhaalde hij dat het beroepsgeheim van publieke orde

over de specifieke identiteit van de psycholoog. Deze kenmerkt

is en niet absoluut. Het mag enkel in uitzonderlijke gevallen

zich immers door zowel een positief wetenschappelijk als een

worden doorbroken. Het is hierbij belangrijk om steeds af te

geesteswetenschappelijk denkkader. Bovendien erkent iedereen

toetsen bij collega’s binnen het netwerk of het team. Verder be

het bestaan van een grote groep patiënten die dringend hulp ver

nadrukte hij het belang van autoregulatie ter verdediging van

dient. De algemene boodschap van het colloquium leek Edward

onze patiënten en van ons beroep. Edward Van Rossen wees ook

Van Rossen dan ook duidelijk: er leeft onder de psychologen

op de intentie van de ministers om, onder hun co-voogdij, de

een vurige wens om zich als blok te verenigen en invloed uit te

Psychologencommissie te laten evolueren naar een Orde of Insti

oefenen op het beleid. Via overleg met belangrijke GGZ-actoren

tuut. En hij juichte hun pleidooi toe om de positionering van psy

kunnen ze komen tot een degelijke bescherming van hun eigen

chologen in de maatschappij te verbeteren. Belangrijk hierbij is,

heid en autonomie, tot een kwaliteitsvolle dienstverlening en tot

volgens hem, de wens van minister De Block om het taboe rond

een goede multidisciplinaire samenwerking.

geestelijke hulpverlening in te dijken. Zoals de minister zei, zou
een bezoek aan een psycholoog even normaal moeten zijn als
een bezoek aan de huisarts. Echter, zoals Stefaan Callens aan
gaf, hebben psychologen nog wel een weg af te leggen. Hierbij is
het cruciaal dat zij op een constructieve manier deelnemen aan
het overleg over hun toekomst.

Wenst u meer details? U vindt de volledige presentaties en de transcripties op www.compsy.be/04032016.
Een korte videocompilatie biedt u bovendien de kans om de sfeer van het colloquium in enkele minuten op te snuiven.

Over de Psychologencommissie
De Psychologencommissie is een onafhankelijke federale over

Onze belangrijkste missie is de bescherming van de cliënten en

heidsinstantie bevoegd voor alle psychologen in België, ongeacht

patiënten van psychologen. Dit doen wij door de kwaliteit van

hun nationaliteit, beroepscontext of statuut. Onze werking wordt

de diensten van erkende psychologen te bewaken en zo het

bepaald door wetten en Koninklijke of ministeriële besluiten. Wil

vertrouwen in de discipline te bevorderen.

men in België de bij wet beschermde titel van psycholoog gebruiken,
dan moet men zich bij ons registreren als erkend psycholoog.

Hoe willen wij invulling geven aan onze missie?
• Wij regulariseren het gebruik van de titel van psycholoog
via een erkenningsprocedure.
• …Wij houden de officiële lijst van erkende psychologen in
België bij en stellen deze toegankelijk via de online zoekfunctie
“Is mijn psycholoog erkend?”.
• …Wij zien toe op een ethisch correcte invulling van de discipline
via onze deontologische beroepscode en via een tuchtraad voor psychologen.
• …Wij verlenen deontologisch advies per e-mail via deontologie@compsy.be
of per telefoon naar 02 513 93 51.
• …Wij zijn een volwaardige gesprekspartner voor overheden en stakeholders
omtrent zaken die verband houden met de titel of met het beroep van psycholoog.
• Wij informeren het brede publiek over de plichten van psychologen en hun
rechten als cliënt/patiënt.

Psychologencommissie
Kunstlaan 3
1210 Brussel
info@compsy.be
+32 2 503 29 39

