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Wellicht is het u nog niet opgevallen, maar sedert het juninummer 
is op het colofon van uw tijdschrift in de vermelding ‘Uitgave van 
de Stichting Tijdschrift voor Psychiatrie, waarin participeren de Ne-
derlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Vereniging van Vlaam-
se Zenuwartsen’, deze laatste vervangen door de ‘Vlaamse Vereni-
ging voor Psychiatrie’. Dit redactioneel wil de geboorte van de 
Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (vvp) celebreren; de stichtings-
vergadering van deze vvp  vond op 19 maart 2005 plaats te Brugge. 
We hopen dat deze geboorte ook voor de Nederlandse lezer van dit 
tijdschrift een heuglijk feit zal blijken, doordat ze de uitoefening en 
promotie van ons vak, en de neerslag daarvan in dit tijdschrift, in 
beide lage landen – of schrijven we in de 17 provinciën – zal bevor-
deren. Binnen de redactie van dit tijdschrift is de samenwerking 
tussen Nederlandse en Vlaamse redacteuren, met hun gelijkenissen 
en verschillen, hun soms andersoortige sense and sensibility, en ook 
wel eens hun andere nuanceringen in de lectuur en interpretatie 
van wetenschappelijke bijdragen, steeds als een bron van rijkdom 
en dynamiek ervaren.

De stichting van de vvp  is het voorlopige eindpunt van een 
evolutie in de Vlaamse psychiatrie van de laatste 7 jaren. In 1999 
werd het Forum Psychiatrie opgericht, bestaande uit zo’n 25 Vlaam-
se psychiaters (de eerste voorzitter was prof. J. Peuskens). De werking 
van het forum gedurende de eerste jaren werd in een redactioneel 
van dit tijdschrift (Hebbrecht e.a. 2001) beschreven. Dit forum is de 
stuwende kracht geweest achter de oprichting van de vvp, waarvan 
de raad van bestuur voor het overgrote deel door de leden van het 
forum wordt gevormd; hiermee heeft het forum zijn taak vervuld 
en is het opgeheven. Het forum heeft een voorafspiegeling gevormd 
en is een try-out geweest voor de structuur en de opzet van de vvp. 
Naast het bestuur van de vvp (met als voorzitter prof. B.G.C. Sabbe) 
functioneren in de vvp  3 commissies (commissie Opleiding, 
commissie Wetenschappelijke Activiteiten en commissie Beroeps-
belangen) en een aantal secties (Psychotherapie, Ouderenpsychia-
trie, Forensische psychiatrie, Algemene ziekenhuispsychiatrie, Biolo-
gische psychiatrie).

Door deze commissies en secties werd de afgelopen jaren – dan 
nog in de schoot van het forum – veel goed werk verricht. We kun-
nen binnen dit bestek slechts enkele realisaties exempli gratia noe-
men. Zo heeft de commissie Opleiding (met als voorzitter prof. H. 
D’haenen, thans opgevolgd door prof. C. van Heeringen) een tot dan 
toe onbestaand overlegplatform gecreëerd tussen opleiders en arts-
assistenten in opleiding. Op regelmatige basis wordt daar de inter-
universitaire opleiding voor alle arts-assistenten in de psychiatrie 
en in de kinder- en jeugdpsychiatrie geëvalueerd en van bijsturin-
gen voorzien. Een dialoog met onze Nederlandse collega’s ligt voor 
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de hand: ook daar dienen zich alweer nieuwe opleidingseisen aan 
(Hengeveld 2005). Door de commissie werd verder een protocol 
uitgewerkt waardoor, als alternatief voor het publiceren van een 
wetenschappelijk artikel, ook een abstract en een voordracht door 
de arts-assistent op een van de studiedagen van de vvp  als voor-
waarde voor de erkenning tot psychiater kan gelden. Op de studie-
dag Psychosomatiek anno 2005 beleefden we de primeur van drie der-
gelijke voordrachten.

De commissie Wetenschappelijke Activiteiten (cwa) (met als 
voorzitter prof. H. D’haenen) organiseerde in samenwerking met de 
andere actoren van de Vlaamse ggz twee zeer succesvolle ggz-con-
gressen: Ontwikkelingspsychiatrie: psychiatrie in ontwikkeling (Antwer-
pen, 2002) en Psychiatrie en maatschappij: vermaatschappelijking van de 
zorg (Leuven, 2004). Een congres te Brussel in 2006 staat reeds in de 
startblokken. Daarnaast zal de cwa  nog meer dan in het recente 
verleden initiatieven ontplooien om het wetenschappelijk onder-
zoek in ons vakgebied te ondersteunen en voor jonge onderzoekers 
zo goed als mogelijke condities te creëren om de nodige vorming te 
kunnen genieten en in lopende onderzoekslijnen en -projecten in-
geschakeld te kunnen worden.

En dan is er nog de commissie Beroepsbelangen (met als voor-
zitter dr. G. Dom). Deze stonden oorspronkelijk niet in de doelstel-
lingen van de vvz. Zij zullen bij de vvp van steeds meer belang zijn. 
Aangestoken door het Nederlandse voorbeeld werd de profielschets 
van de Vlaamse psychiater (Hermans e.a. 2002) geschreven en op het 
congres te Antwerpen 2002 binnen onze, en met andere beroeps-
groepen bediscussieerd. Actuele thema’s zijn verder onder meer: de 
uitoefening van de psychotherapie binnen de psychiatrie; de patiën-
tenrechten; de beroepsbeoefening in verschillende settings zoals de 
paaz- en liaisonpsychiatrie en de ziekenhuispsychiatrie; de positi-
onering van de nieuwe vereniging binnen de Europese gremia en 
wereldfederaties.

Het is opmerkelijk dat de secties in de afgelopen periode reeds 
een grote activiteit hebben ontplooid. Door de sectie Ouderen-
psychiatrie werd op 18 maart een druk bijgewoonde studiedag, 
Ouderenpsychiatrie op weg naar de volwassenheid, georganiseerd. Op 10 
juni was er een bijeenkomst van de sectie Algemene ziekenhuis-
psychiatrie: De hersenen in de hedendaagse psychiatrie.

In afgeslankte vorm blijft de Vereniging van Vlaamse Zenuw-
artsen bestaan als een trait d’union tussen de psychiatrie en de neu-
rologie, tussen de vvp en de nieuwe Vlaamse Vereniging voor Neu-
rologie, als verwijzing naar het hersensubstraat als een gemeen-
schappelijke noemer van beide disciplines. Volgens sommigen 
schuilt er een zekere paradox in het voltrekken van de scheiding op 
het ogenblik in de geschiedenis dat de hersenen hun geheimen be-
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ginnen prijs te geven, en dat subdisciplines als de neurobiologische 
psychiatrie en gedragsneurologie meer en meer vorm krijgen. An-
deren zien hierin het ultieme bewijs van de radicaal verschillende 
identiteit van beide vakgebieden. Voor de (Vlaamse) psychiatrie is 
deze identiteit stellig de psychische realiteit van de unieke patiënt, 
een verhaal (narratief) (Milders 2005) dat verteld wordt binnen de 
unieke arts-patiëntrelatie, en dat de context vormt voor, en beteke-
nis en zin geeft aan de biologische, psychologische en sociale deter-
minanten van het psychiatrische ziektebeeld en zijn geschiedenis. 
Voor deze psychische werkelijkheid wil de vvp  een holding environ-
ment zijn.
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