Brussel, 13 december 2020

Aan Minister Vandenbroucke,
Aan Minister Clarinval,
cc. Psychologencommissie
Geachte ministers,
Betreft : de psychologencommissie en de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep
Vraag tot de kwalificatie van de Psychologencommissie als een Orde voor wat betreft de
toepassing van Artikel 25 WUG1, onder voogdij van de Minister van Middenstand
De huidige positie van de klinisch psycholoog – maatschappelijk en wettelijk – is het resultaat van
een jarenlang streven naar erkenning en wettelijke verankering van een kwalitatieve hulpverlening.
De laatste jaren is die evolutie in een stroomversnelling gekomen en werden klemtonen gelegd
waardoor de klinisch psycholoog tenslotte werd gedefinieerd als een gezondheidsberoep.
Echter, het orgaan dat waakt over titelbescherming en deontologie – de Psychologencommissie –
valt onder de bevoegdheid van de Minister van Middenstand. Dat mag eigenaardig lijken, maar in
zekere zin is het een weerspiegeling van een ambivalente positie van de klinische psychologie en de
psychotherapie met betrekking tot het veld van de gezondheidszorg.
Met dit schrijven wil Uppsy-Bupsy een lans breken voor het behoud van deze ambivalentie en het
verder uitbouwen van een wettelijk kader voor de klinische psychologie en de psychotherapie op
basis van deze constellatie. In wat volgt beschrijven wij de huidige situatie en de historiek die
daaraan is voorafgegaan, gevolgd door de knelpunten die basis zijn voor onze vraagstelling.
I.

Enkele relevante organisaties

De psychologencommissie (Compsy): titelbescherming en deontologie



Enkel wanneer geregistreerd bij de psychologencommissie mag iemand zich psycholoog noemen.
De inschrijving staat gelijk met het onderschrijven van de deontologische code, specifiek voor
psychologen. Als een cliënt/patiënt of collega psycholoog meent dat een psycholoog de
deontologische code niet heeft gerespecteerd, kan hij daar vragen om te bemiddelen of om een
tuchtprocedure op te starten.

De psychologencommissie valt onder de voogdij van de Minister van Middenstand.
Naast de psychologencommissie zijn verschillende beroepsverenigingen voor psychologen2 actief,
waarvan er drie zetelen in de plenaire raad van de psychologencommissie:
1

WUG-beroepen: houders van een beroepstitel overeenkomstif de wet van 10 mei 2015 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
2
UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen ; APPPsy :
l'Association des Psychologues Practiciens d’orientation Psychanalitique (APPPsy) ; BFP : Belgische Federatie
van Psychologen ; VVKP : Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen ; UPPCF : Union Professionnelle des
Psychologues Cliniciens Francophones & Germanophones ; VOCAP : Vereniging van Organisatie,- Consumenten
en Arbeidspsychologie ; BWP : Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie

1





Onze eigen vereniging, UPPsy-BUPsy
APPPsy
BFP - FBP als koepel van verschillende Franstalige en Nederlandstalige verenigingen zoals VVKP,
UPPCF, VOCAP,..

Enkel verenigingen die verschillende sectoren van psychologen vertegenwoordigen (klinisch
psychologen, arbeids- en organisatiepsychologen, schoolpsychologen en onderzoekspsychologen) en
die erkend zijn door de Minister van Middenstand kunnen zetelen in de plenaire raad. Dat betekent
dat er ook verenigingen zijn (zoals bv. Appelpsy-Klipsy, BWP) die psychologen verenigen, maar niet
vertegenwoordigd zijn binnen de psychologencommissie.
Lidmaatschap van een beroepsvereniging is niet verplicht.
De gecoördineerde wet van 10 mei 2015 definieert de klinisch psycholoog binnen het veld van de
gezondheidszorgberoepen. Dat betekent dat de psycholoog sindsdien over een visum (federaal
niveau) en een erkenning (regionaal niveau) moet beschikken om legaal de klinische psychologie te
mogen uitoefenen.
De provinciaal geneeskundige commissies fungeren niet als disciplinaire instantie3, maar moeten er
op toezien dat de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep fysisch en psychisch in staat zijn om
hun beroep uit te oefenen, en dit volgens de wetten en reglementen terzake4. Zij kunnen het visum
intrekken indien een beroepsbeoefenaar niet langer bekwaam is om het beroep uit te oefenen.
II.

Historiek

Tot voor 1993 kon iedereen zich psycholoog noemen ; tot 2014 kon iedereen zich psychotherapeut
noemen. Verschillende initiatieven hebben geprobeerd om een en ander wettelijk te reguleren,
waarvan de titelbescherming van de psycholoog in 1993 een eerste resultaat was, geregeld via
inschrijving in de Psychologencommissie.
In 2014 werd de deontologische code voor psychologen5 in de wet verankerd. Binnen de
Psychologencommissie werden de Tuchtraad en de Raad van Beroep geïnstalleerd. Zij zijn bevoegd
voor het onderzoeken van inbreuken op de deontologische code6.
Ondertussen bleef evengoed onduidelijkheid over de regeling van de psychotherapie. Na heel wat
onderhandelingen was er in 2014 de wet Onkelinx-Muylle7, waarbij een akkoord was bereikt om een
aantal psychotherapeutische referentiekaders (de psychoanalytische en psychodynamische, de
gedrags- en cognitieve georiënteerde, de systeem- en familiaal georiënteerde en de experiëntiële,
persoonsgerichte en humanistische georiënteerde psychotherapie) te erkennen en daarmee ook
psychotherapeuten8. De psychotherapie werd geregeld buiten het KB 78, wat betekende dat dit niet
als een gezondheidszorgberoep werd beschouwd9. Het beroep viel wel onder de wet van de
3

https://www.compsy.be/nl/verschil-complementariteit
https://www.absym-bvas.be/fod-gezondheid/provinciale-geneeskundige-commissies-20161209140446
5
Deontologische code : https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf
6
https://www.compsy.be/nl/tuchtraad
7
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83898646&LANG=nl
8
Er werd een verschil gemaakt tussen psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse, waarbij
psychoanalysten geijverd hadden om niet onder deze wet te vallen.
9
https://www.vvpt.be/images/De_wettelijke_regeling_van_de_psychotherapie.pdf
https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/psychotherapeut-geen-apart-beroep.html
4
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patiëntenrechten. Er werden voorwaarden vooropgesteld voor een basisopleiding, waarbij de
mogelijkheid bleef dat niet-psychologen als psychotherapeut konden werken10. Een mogelijkheid die
toeliet dat de niet-universitaire klinische rijkdom mee kon opgenomen worden in het therapeutische
veld.
Echter, minister De Block werd geconfronteerd met een aantal belangrijke problemen in de
uitvoering van deze wet, onder andere het ontbreken van Franstalige orthopedagogen in de Federale
Raad voor klinische psychologie en klinische orthopedagogiek die door de wet werd voorzien (gezien
die opleiding in de Franse gemeenschap niet bestaat). Bovendien was het voor haar een probleem
dat er geen kwaliteitswaarborg zou zijn omdat psychotherapie niet onder het KB 78 viel11.
Onder haar bestuur kwam er een evolutie waarbij het beroep van klinisch psycholoog in 2015 werd
gedefinieerd als gezondheidszorgberoep. Waar alle psychologen tot nog toe ingeschreven werden
binnen één orgaan en onder dezelfde deontologische code vielen, werden de klinisch psychologen
gescheiden van de andere psychologen (arbeids- en organisatiepsychologen, schoolpsychologen en
psychologen voor hoger onderwijs en onderzoek), doordat ze onderworpen werden aan een
afzonderlijke regulering.
Psychotherapie werd vanaf nu gedefinieerd als een specialisatie voor artsen, klinisch psychologen en
klinisch orthopedagogen, wat in de praktijk met zich meebracht dat opleidingen in de psychotherapie
enkel nog voor deze beroepsgroepen toegankelijk zouden zijn. Omdat er heel wat mensen aan het
werk zijn als psychotherapeut maar niet voldoen aan de voorwaarden die werden vooropgesteld
(o.a. een opleiding psychotherapie van minstens 70 ECTS credits en een voltijdse stage van 2 jaar),
werden er overgangsmaatregelen gedefinieerd. Voor een aantal psychotherapeuten betekende dit
dat ze hun autonome beroepsuitoefening verloren12.
De gecoördineerde wet van 2015 leidde tot fel protest vanwege psychologen en psychotherapeuten
van verschillende strekkingen13. Er kwamen juridische procedures14, zowel voor het Grondwettelijk
Hof als voor de Raad van State. Enkele oogpunten van waaruit de WUG gecontesteerd werd:




De bepaling van de psychotherapie als (medisch-)specialistische handeling, beperkt toegankelijk
voor artsen, klinisch psychologen en orthopedagogen.
De ondervertegenwoordiging van niet-academische psychotherapeuten in de Federale Raad.
Discriminatie van privaatonderwijs t.o.v. universiteiten en hogescholen in het mogen aanbieden
van opleidingen die tot de uitoefening van psychotherapie kunnen leiden.

10

“Er zijn immers strikte voorwaarden om op autonome wijze de psychotherapie uit te oefenen. Vooreerst moet
de persoon een bachelordiploma behaald hebben in ofwel een gezondheidszorgberoep ofwel een
psychologische, medische of sociale discipline. Dat betekent een opleiding van minstens 3 jaar. Vervolgens
worden basisbegrippen van de psychologie opgelegd, wat zou neerkomen op een bijkomende studietijd van één
of zelfs twee jaar voor de houders van een bachelordiploma. Daarna volgt 4 jaar specifieke opleiding in de
psychotherapie in één van de referentiekaders. In totaal is dus acht jaar opleiding nodig vooraleer een
psychotherapeut autonoom patiënten mag behandelen”.
https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83898646&LANG=nl
11
In de wet van 4 april 2014 werd de psychotherapie niet in het toenmalige koninklijk besluit nr. 78, nu de wet
van 10 mei 2015 betreffende de gezondheidszorgberoepen, geïntegreerd. Er werd in een apart wettelijk kader
voorzien waardoor de kwaliteitswaarborgen die voor alle gezondheidszorgberoepen gelden, niet van toepassing
waren op beoefenaars van psychotherapie. https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/1848/54k1848003.pdf
12
https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut
13
Zie bij voorbeeld : https://www.psychotherapeutes.be/signataires-du-memorandum-pour-unepsychotherapie-rigoureuse-et-soucieuse-des-patients/
https://www.psychotherapeutes.be/open-brief-aan-de-heer-charles-michel-eerste-minister-van-belgie/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/12/28/domme-psychotherapeuten-en-domme-patienten/
14
http://www.uppsy-bupsy.be/Les-recours-contre-la-loi-De-Block-update-aout-2017.html
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Het gebrek aan overgangsmaatregelen voor reeds werkende psychotherapeuten die niet aan de
criteria van de nieuwe wet voldeden.

De procedure die werd ingesteld door 148 Franstalige en Nederlandstalige psychotherapeuten leidde
tot de vernietiging van artikel 11 van de WUG “in zoverre dat het in geen overgangsregeling voorziet
voor personen die vóór de inwerkingtreding van die wet de psychotherapeutische praktijk
uitoefenden.” 15 Het was de bedoeling dat minister De Block nieuwe overgangsmaatregelen zou
uitwerken die niet zouden discrimineren, maar die zijn er tot nu toe niet gekomen.
Het onderscheid tussen psychologische zorg en psychotherapie is een heet hangijzer geworden dat
niet opgelost raakt. Psychotherapie wordt in overeenstemming met het medische model gezien als
een specialisme, enkel toegankelijk na doorverwijzing. Ondertussen zijn er nogal wat psychologen
aan het werk die geen opleiding psychotherapie hebben gevolgd, waardoor men is gaan spreken
over psychologische zorg. Maar niemand kan exact definiëren vanaf wanneer kan worden gesproken
over psychotherapie en wat psychologische zorg zou kunnen zijn.
Voor de psychologen zelf betekent die regulering als gezondheidszorgberoep evenmin een
eenduidige vooruitgang. Het werk van klinische psychologen en psychotherapeuten situeert zich voor
een belangrijk deel buiten de gezondheidszorg ; een beperking tot een louter medische invulling van
het beroep kan niet anders dan een ernstige verschraling van het beroep op zich betekenen. Daar
komen we straks nog op terug.
Het schrijven waarin Minister De Block eind 2019 liet optekenen dat het voor de klinisch psycholoog
niet langer verplicht was zich in te schrijven op de lijst van de Psychologencommissie16, maakte het
allemaal nog complexer. Patiënten/cliënten kunnen geen beroep meer doen op de bemiddeling of
de tuchtprocedure van de Psychologencommissie als de betrokken psycholoog niet ingeschreven is
op de lijst. Daarnaast wordt wel de oprichting voorzien van een Federale Commissie voor toezicht op
de praktijkvoering in de gezondheidszorg, maar die beschikt niet over een gelijkwaardige expertise
inzake het beroep en de deontologie van de psycholoog.
Ondertussen werd de minister in juli 2020 via een parlementaire vraag om toelichting rond dit
standpunt gevraagd. Zij kwam terug op haar eerdere uitspraak en gaf aan dat klinisch psychologen
zich, net als andere psychologen, moeten inschrijven op de lijst van de psychologencommissie17.
III.

Huidige positie en vraagstellingen

Daar waar de vorige minister van Volksgezondheid vragende partij was om psychologische
begeleiding en psychotherapie onder te brengen onder de gezondheidszorg, blijft voor onze
discipline dat het medische model slechts beperkt toepasbaar is op ons werkveld.
Binnen het medische model is alles gereguleerd volgens een diagnose, wat echter niet zomaar kan
worden doorgetrokken naar de psychologie en de psychotherapie. Het meest gebruikte handboek
voor een diagnose in ons veld is de DSM, die al een hele geschiedenis achter de rug heeft. Vanaf de
DSM III probeerde men de diagnostiek te standaardiseren, met het eigenaardige effect dat de namen
die werden gebruikt om bepaalde verschijnselen te beschrijven (zoals b.v. ADHD), gaandeweg gezien
werden als oorzaken ervan18. Er is ondertussen een groeiende kritiek op de DSM19, vooreerst
15

https://www.const-court.be/public/n/2017/2017-039n.pdf - https://www.constcourt.be/public/n/2017/2017-039n.pdf
16
http://uppsy-bupsy.be/IMG/pdf/antwoord_minister_vvkp.pdf
17
https://bezorgdepsychologen.jouwweb.be/blog/507835_antwoord-parlementaire-vraag-k901-van-30-072020-van-mevrouw-rohonyi
18
Dehue, T. De depressie-epidemie. Amsterdam, Augustus, 2009, p. 48.
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omwille van de diagnostische inflatie die ondertussen heeft geleid tot een veel te grote
medicalisering bij veel mensen20. Daarnaast blijkt een eenduidige diagnose nauwelijks haalbaar–
mensen kunnen allerlei DSM-labels toegeschreven krijgen, en bovendien plegen ze al eens te
wisselen van stoornis21.
Het stellen van een diagnose stelt bovendien ook een machtsverhouding in (iemand oordeelt over
iemand anders) wat het therapeutische werk onvermijdelijk beïnvloedt. Een diagnose kan soms
opluchting geven, maar het blijft dat mensen door een diagnose worden gekwalificeerd als “ziek” of
“met een stoornis” daar waar de ander verondersteld “gezond” is. Bovendien zegt een diagnose als
bijvoorbeeld “autisme” niets over hoe die zogenaamde stoornis specifiek vorm krijgt binnen de
dynamiek van het individu.
Daarnaast toont de praktijk van de psycholoog of van de psychotherapeut duidelijk dat veel mensen
beroep doen op hulpverlening omwille van problemen die niet met ziekte of gezondheid in verband
kunnen worden gebracht. Iemand die er voor zichzelf niet uitgeraakt of hij/zij wil scheiden van de
echtgenoot met wie het al zolang niet meer botert. Iemand die verliefd is geworden op een collega
en daardoor helemaal overhoop ligt met zichzelf. Dit soort problematiek kaderen in een medische
diagnose betekent een pathologiseren van zaken die horen bij het leven, ook al wordt daarvoor
beroep gedaan op de hulpverlening.
Psychologische symptomen hebben niet dezelfde positie als symptomen in de somatische
geneeskunde. Denken we bijvoorbeeld aan een burn-out: moet die “genezen” worden ? Of is het
meer aangewezen om tot het besef te komen dat die burn-out een aanwijzing was dat iemand zich
bevond in een soort van psychologisch evenwicht dat eigenlijk niet meer houdbaar was ? Als men
enkel een medisch model hanteert en de “symptomen” wegwerkt, raakt men niet aan de nietmedische aspecten die een rol hebben gespeeld in het komen tot die burn-out, wat risico op herval
met zich meebrengt.
Het somatisch denken is in toenemende mate gebaseerd op een evidence-based wetenschappelijke
methode, waarbij de experimenten aan streng gedefinieerde meetbare condities zijn onderworpen.
De psychische realiteit is echter dusdanig dat het beperken tot meetbare condities onvermijdelijk
een reductie inhoudt van de complexiteit van de psychische beleving22. Daarnaast blijft het moeilijk
om resultaten op relatief lange termijn te meten23. Protocollen zullen daardoor onvermijdelijk minder
en minder toepasbaar zijn naargelang de problematiek van de patiënt/cliënt complexer is. Bovendien
moet er bij dergelijke evidence-based resultaten rekening gehouden worden met de uitval, mensen
die niet beantwoorden aan de criteria of mensen die het niet volhouden in een bepaalde
behandeling.
Een goede geestelijke gezondheidszorg moet incalculeren dat heel veel wetenschappelijk onderzoek
kampt met mensen die afhaken of lijden onder een te complexe problematiek, die in de realiteit wel
19

Zie bij voorbeeld in ons land : Vanheule, S. : Diagnosis and the DSM: A Critical Review en het advies van de
Hoge Gezondheidsraad :
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/hgr_9360_dsm5.pdf?f
bclid=IwAR1Su6iQioeaipCIct5PaJFw-fp5L0JYYuE3flTT2Zp7IkIGj7_2E_pauaA
20
Allen Frances beschrijft in de inleiding van zijn boek over de geschiedenis en de ontsporing van de psychiatrie
hoe hij zelf meewerkte aan de DSM III en IV maar, niettegenstaande het besef van dit risico, niet kon vermijden
hoe de DSM leidde tot een diagnostische overkill en overmatig gebruik van psychofarmaca.
Frances A. Terug naar normaal. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2013, p. 12.
21
Dehue, T. De depressie-epidemie. Amsterdam, Augustus, 2009, p. 54.
22

De mate van diagnostische overeenstemming die een ideale onderzoek situaties kon worden
bereikt, is immers niet haalbaar in de weerbarstige praktijk van de alledaagse psychiatrie.
Frances A. Terug naar normaal. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2013, p. 81.
23
Dehue, T. De depressie-epidemie. Amsterdam, Augustus, 2009, p. 160.
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nood hebben aan een psychologische interventie of psychotherapie. Het zijn die mensen die wel
kunnen bereikt worden via een behandeling die gestoeld is op het individuele en het particuliere. Wij
menen daarom dat er binnen de geestelijke gezondheidszorg moet gesteund worden op twee pijlers:
er is enerzijds de evidence-based psychologische zorg die kan gesitueerd worden binnen het
wetenschappelijk gefundeerde denken, uitgaande van een standaardisering en protocollering van de
zorg. Anderzijds kan beroep worden gedaan op de practice-based evidence, de pijler van het
geïndividualiseerde traject dat zich vooral richt op de persoonlijke en relationele dynamiek die maakt
dat mensen komen tot een mentaal welzijn en een leefbaar evenwicht24.
Als de wetten en hervormingen die van kracht zijn geworden in het veld van de somatische
gezondheid, zonder omwegen worden gekopieerd naar het veld van de psychische gezondheid,
betekent dit een miskenning van de specificiteit van onze praktijk.
Binnen het medische denken kan, onder bepaalde voorwaarden, medische en vaak meer
geobjectiveerde informatie uit het patiëntendossier uitgewisseld worden tussen artsen,
verpleegkundigen en andere gezondheidszorgbeoefenaars. Waar de transparantie en het delen van
vertrouwelijke gegevens de continuïteit van zorg optimaliseren in het somatische veld, geldt dit niet
noodzakelijk voor het veld van de geestelijke gezondheidszorg.
Inderdaad, in een psychologische begeleiding of een psychotherapie staan de ontmoeting, de
subjectiviteit en de vertrouwensrelatie centraal. De inachtneming van het beroepsgeheim is
essentieel als conditio sine qua non voor het instellen van een vertrouwensband tussen de houder
van het beroepsgeheim en de persoon die iemand in vertrouwen neemt. Dit beroepsgeheim kan niet
op individuele basis worden opgeheven. Iemand die beroep wil doen op een psycholoog of
psychotherapeut moet er zeker van kunnen zijn dat de vertrouwelijke informatie die wordt
uitgewisseld nu en in de toekomst discreet behandeld blijft. Bovendien wordt in een
psychologisch/psychotherapeutische begeleiding heel vaak gesproken over interacties met derden,
waarover dan ook informatie dreigt terecht te komen in een gedeeld patiëntendossier, zonder dat de
betrokken derden daar inspraak in hebben.
We vinden deze basisprincipes terug in het Strafwetboek en in onze deontologische code25. Juridisch
gezien heeft het beroepsgeheim een tweeledig doel : het beschermen van de privacy en het
beschermen van de vertrouwensrelatie. Dat laatste blijft niet beperkt tot de therapeutische relatie
zelf, maar gaat over het kunnen beroep doen op de zorg, zonder zich hierover zorgen te moeten
maken26. Recent werd dit bevestigd door het Grondwettelijk Hof : « De geheimhoudingsplicht, die
door de wetgever aan de houder van het beroepsgeheim is opgelegd, heeft hoofdzakelijk tot doel het
fundamentele recht op eerbiediging van het privéleven te beschermen van diegene die iemand in
vertrouwen neemt, soms over iets heel persoonlijks. Daarenboven is de inachtneming van het
beroepsgeheim de conditio sine qua non voor het instellen van een vertrouwensband tussen de
houder van het geheim en de persoon die iemand in vertrouwen neemt. Alleen die vertrouwensband
maakt het voor de houder van het beroepsgeheim mogelijk de persoon die hem in vertrouwen neemt
op dienstige wijze bijstand te verlenen. »27

24

Declercq, E. (2018). Clinique de l’humanisation à l’épreuve des traumatismes extrêmes cumulés à l’exil. De la
torture déshumanisante à une psychanalyse de la ré-humanisation. Louvain-La-Neuve : Presses Universitaires
de Louvain
25
https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf, artikel 21
26
« dat die regel berust op de noodzaak om de volledige veiligheid te waarborgen van degenen die zich aan
hen moeten toevertrouwen en om een ieder in de mogelijkheid te stellen de verzorging te krijgen die uit hoofde
van zijn toestand, ongeacht de oorzaak ervan, vereist is»
https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/arrcass/1992/12.pdf
Zie ook : Cass., 2 juni 2010 - https://bib.kuleuven.be/rbib/collectie/archieven/arrcass/2010/06-07-08.pdf
27
https://www.etaamb.be/nl/wet_n2019201386.html
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Er moet dus heel goed nagedacht worden over hoe een samenwerking met een huisarts of andere
hulpverleners vorm kan krijgen. Ons inziens staat een verplichting tot informatiedeling haaks op de
vertrouwensband die geïnstalleerd moet worden. Het is essentieel dat de vertrouwelijkheid de
eerste regel blijft. Slechts wanneer de klinische situatie het vereist, in het belang van de
patiënt/cliënt en waar mogelijk met zijn uitdrukkelijke toestemming, kan informatie worden gedeeld,
rekening houdend met de particulariteit van elke situatie en met respect voor de cumulatieve
voorwaarden die toelaten om informatie te delen.28
Het zal duidelijk zijn dat het veld van de psychologie en de psychotherapie gekenmerkt wordt door
een eigen dynamiek, waarvoor het somatische denken niet de referent kan zijn. Zolang de
psycholoog en de psychotherapie niet ingeschreven werden binnen het KB78 van de
gezondheidsberoepen, betekende dat ook geen probleem. Nu de psycholoog (en straks wellicht ook
de psychotherapeut) zich binnen dit kader moet gaan situeren, wordt het niet meer zo evident.
Bedoeling is immers om te komen tot éénzelfde wetgeving, bijvoorbeeld de kwaliteitswet, voor alle
gezondheidszorgberoepen - los van de eigenheid van ons beroep.
De eigenheid van de psycholoog wordt grotendeels belichaamd en gewaarborgd door onze
deontologische code die ondertussen haar degelijkheid heeft bewezen. De huidige positie van de
Psychologiecommissie is de facto maar ook symbolisch een duidelijke erkenning dat het klinische
veld van de psycholoog ruimer is dan dat van de gezondheidszorg. We horen collega’s vragen om
de Psychologencommissie op te nemen als tuchtorgaan binnen het FOD Volksgezondheid - wat,
gezien onze voorgaande bezwaren, voor ons niet aangewezen is.
De psychologie is essentieel een discipline die te maken heeft met het relationele tussen individu en
omgeving in ruime zin, niet alleen binnen een familie, maar ook op het werk en op school. Een
kruisbestuiving tussen die verschillende sectoren is dan ook van groot belang, bij voorbeeld om het
pathologiseren van problematiek tegen te gaan, of om de kennis vanuit het klinische veld te
integreren binnen de andere domeinen. Sommige thema’s zijn inderdaad sectoroverschrijdend ; ook
binnen de arbeids- en organisatiepsychologie of de schoolpsychologie bij voorbeeld wordt men
geconfronteerd met burn-out. Nogal wat schoolpsychologen of arbeidspsychologen verrichten
trouwens klinisch werk in bijberoep Daarom is Uppsy-Bupsy voorstander van het behoud van die
wettelijke constellatie, zodat de klinisch psycholoog op zijn minst met één been buiten de
gezondheidszorg kan blijven bestaan - in verbinding met zijn collega’s uit andere sectoren.
In de gecoördineerde wet op de gezondheidszorgberoepen (WUG) wordt gesteld dat men om een
gezondheidszorgberoep uit te oefenen, in voorkomend geval, ingeschreven moet zijn op de lijst van
de voor het beroep geldende orde29.
Gezien de onwenselijkheid om de psychologie volledig te kaderen binnen het somatische denken –
om de redenen zoals hierboven geschetst – lijkt het ons belangrijk om die onafhankelijkheid ook
institutioneel te verankeren. Op die manier blijft ook de samenwerking met de andere sectoren van
psychologen bewaard.

28

https://www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf, artikel 14
Zie ook Vermeylen, M. (2020) Le secret professionnel partagé du psychologue clinicien et le travail en réseau.
http://www.uppsybupsy.be/IMG/pdf/het_gedeelde_beroepsgeheim_van_de_psycholoog_en_het_werken_in_netwerkverband_2
311.pdf
29
Art. 25 Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen,
B.S. 18 juni 2015.
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IV.

Voorstel : kwalificatie van de Psychologencommissie als orde voor wat betreft de
toepassing van Artikel 25 WUG

We vragen in die zin de bevestiging dat de Psychologencommissie onder voogdij van de FOD
Middenstand gekwalificeerd wordt als een orde voor wat betreft de toepassing van Artikel 25
WUG. We zien volgende argumenten:
1) Net als de Orde der artsen is de Psychologencommissie bevoegd om een lijst van personen bij te
houden die de beroepstitel mogen dragen.
2) Net als de Orde der artsen beschikt de Psychologencommissie over tuchtraden die waken over
de correcte toepassing van de deontologie, die voor psychologen in de wet verankerd is.
3) Net zoals de Orde der artsen wordt de Psychologencommissie voor haar werking quasi volledig
gefinancierd door bijdragen van de beroepsbeoefenaars zelf.
4) De psychologencommissie werkt transversaal voor de psychologen van alle afstudeerrichtingen
en niet alleen voor de klinisch psychologen.
5) De praktijk van de klinisch psychologen beperkt zich niet tot het medische, maar breidt zich ook
uit naar het relationele, het sociale, het opvoedkundige, het maatschappelijke, de zingeving en
valt als dusdanig binnen én buiten de gezondheidszorg.
In de praktijk betekent dit dat :





Om zich psycholoog te noemen moet men zich wel degelijk inschrijven bij de
Psychologencommissie en zich engageren tot het naleven van de deontologische code zoals daar
uitgeschreven.
Wil men daarenboven als psycholoog klinisch werk verrichten, moet men bijkomend een visum
aanvragen bij FOD volksgezondheid.
Door de Psychologencommissie te kwalificeren als een orde voor wat betreft de toepassing van
Artikel 25 WUG, wordt de verbinding behouden tussen de verschillende sectoren, en blijft het
veld van de klinische psychologie ruimer dan het medische veld.

We verzoeken de verantwoordelijken binnen de beide ministeries daarom om deze mogelijkheid te
onderzoeken en eventuele onverenigbaarheden uit te klaren, graag in overleg met de betrokken
partijen.
Wij zijn steeds bereid om ons standpunt verder toe te lichten. Indien gewenst kan U ons contacteren
via mail – uppsy.bupsy@gmail.com

Hoogachtend,
Martine Vermeylen,
Voorzitter ad interim Uppsy-Bupsy, namens de Raad van Bestuur van Beroepsunie van PsychologenUnion Professionnelle des Psychologues http://uppsy-bupsy.be/30

30

Deze tekst werd geschreven door Hilde Descamps en Tania Schuddinck, in samenwerking met Brigitte
Dohmen , Diane Drory, Francis Martens, Geneviève Monnoye, Lara Nils, Stef Joos, Claudia Ucros, Martine
Vermeylen, Ria Walgraffe-Vanden Broucke.
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Francis Martens
Voorzitter van de APPPsy, namens de Raad van Bestuur van Association des Psychologues Praticiens
d’Orientation Psychanalytique (APPPsy), erkende nationale beroepsfederatie.
Onze collega’s van Appelpsy-Klipsy hebben beslist om onze actie te ondersteunen in een afzonderlijk
schrijven.
Tekenen mee ter onderschrijving van dit standpunt :
Stef Joos, Nathalie De Neef, Tim Reddé, Wouter Mareels, Philippe Grisar, Hilde Descamps, Tania
Schuddinck voor de Bezorgde Psychologen31
Tekenen mee in eigen naam :
Sara Bergmans, Agnes Boedt, Prof. Dr. Em. James Day, Diane Drory, Dries Dulsster PhD, Prof. Dr. Abe
Geldhof, Sofie Goovaerts, Hanne Haemers, Chantal Hanquet, Brigitte Janssen, Mileen Janssens,
Mieke Jespers, Erwin Legiest, Evi Lima Marques, Wim Matthys PhD, Nezha Qnioun, Bart Reynders,
Leo Ruelens, psychiater, Claudia Sas, Wouter Smits, Els Therssen, Naomi Van de Moortele, Saskia Van
der Borght, Sarah Vanderhofstadt, Nathalie Van Noyen, Jalta Van Sweevelt, Tom Verhaeghe, Ria
Walgraffe-Vanden Broucke, Frédéric Widart PhD, Prof. Dr. Jochem Willemsen, Katrien Zabeau

31

De bezorgde psychologen vormen een los-vast verband van psychologen, allen stevig verankerd in het
klinisch werk, die graag samen nadenken over wat er beweegt in het vak dat wij beoefenen.
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