
Op dit ogenblik (februari 2001) is er in België heel wat te doen rond
de erkenning van het beroep van psychotherapeut. Tot op heden
kan iedereen zich in België psychotherapeut noemen. Hierbij denk
ik aan voorbeelden zoals een verpleegkundige die enkele psycho-
therapeutische workshops heeft gevolgd, een tandarts met een
opleiding in de hypnotherapie, een filosoof die in psychoanalyse is
geweest, de maatschappelijk werker die supervisie kreeg van een
bekende gezinstherapeut, of de huisarts met een opleiding in de
autogene training. 

Daarnaast is er een omvangrijke groep van psychiaters en psy-
chologen die een postuniversitaire opleiding in een van de vier
grote psychotherapeutische oriëntaties heeft gekregen. Zij zullen
weinig bezwaren opperen tegen de door de minister voorgestelde
regeling voor de erkenning van het beroep van psychotherapeut.
Hun opleiding verschilt weinig van vergelijkbare opleidingen in
andere Europese landen. De opleiding bestaat uit vier delen. Nadat
de kandidaat met goed gevolg een selectieprocedure heeft onder-
gaan, wordt hij toegelaten tot een theoretische en technische oplei-
ding. Meestal gaat hij in leertherapie en bovendien moet hij een
minimumaantal cliëntsystemen gedurende een voldoende lange
tijd onder supervisie behandelen. In België hebben we dus te
maken met een scheefgegroeide situatie waarbij een grote groep
psychotherapeuten een langdurige opleiding heeft gekregen, ter-
wijl een andere groep hulpverleners een veel minder grondige of
zelfs geen vorming heeft verworven. Beide groepen beschouwen
zichzelf als psychotherapeut.

Tijdens de nasleep van de affaire-Dutroux werd de overheid
gealarmeerd voor de mogelijke gevaren van misleiding en mis-
bruik van patiënten door slecht of niet opgeleide therapeuten.
Begin 1998 werd onder de toenmalige minister Colla een expertise-
groep opgericht die aan het ministerie van Volksgezondheid advies
moest verlenen in verband met een wettelijke bescherming van het
beroep van psychotherapeut. In de inmiddels twaalfde versie van
het voorstel van de erkenningscriteria kunnen we interessante for-
muleringen lezen. De uitoefening van de psychotherapie dient
zoveel mogelijk in overleg en samenwerking te gebeuren met
andere disciplines overeenkomstig de deontologische code. De
functie van psychotherapeut mag niet door een andere functie
gehinderd worden. Tenslotte moet de psychotherapeut de vrijheid
hebben om zijn psychotherapeutisch werk uit te oefenen, dat wil
zeggen de verantwoordelijkheid dragen voor de indicatiestelling,
de behandeling en de uitvoering ervan, volgens de deontologie van
zijn beroep, inclusief het beroepsgeheim. Verder worden er duide-
lijke criteria opgesomd voor de vooropleiding, de uitoefening, het
kader en de geldigheid van de opleiding, de erkenningsprocedures,
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en de samenstelling van de opleidings- en erkenningscommissie.
Er worden echter geen criteria genoemd voor de kwaliteitscontrole
van gevestigde psychotherapeuten. In het huidige voorstel wordt
niets vermeld over een selectieprocedure, iets wat bijvoorbeeld in
de psychoanalytische opleidingen een belangrijk onderdeel vormt
van de toelating tot de opleiding.

Het is een goede zaak dat er vanuit de overheid inspanningen
worden geleverd om patiënten te beschermen tegen misstanden en
erover te waken dat psychotherapeuten aan een aantal minimum-
normen voldoen. Hierbij dreigen niet-universitairen uit de boot te
vallen. Ze zullen zich voortaan geen psychotherapeut meer mogen
noemen, wel counselor. Deze titel van counselor zal beschermd
worden door een reeks van erkenningscriteria die bekrachtigd zul-
len worden door de minister. Dit geeft wel wat onrust in het
Belgische psychotherapeutische landschap, vooral bij de niet-uni-
versitair geschoolde systeemtherapeuten. Zij worden in hun pro-
test gesteund door enkele collega-psychiaters die actief betrokken
zijn bij opleidingen van niet-universitairen en dus op zijn minst
betrokken partij zijn.

Door het pas opgerichte forum psychiatrie, het representatie-
ve orgaan van de psychiaters die lid zijn van de Vereniging van
Vlaamse Zenuwartsen, wordt erop aangedrongen dat de psycho-
therapie een centrale plaats behoudt in de psychiatrische praktijk.
Dit lijkt evident, maar is het niet. De remedicalisering en de toene-
mende invloed van de neurowetenschappen in de psychiatrie
maken deze visie steeds minder vanzelfsprekend. Psychotherapie is
niet alleen de juiste aanpak voor een breed scala van uiteenlopende
levensproblemen, maar ook een op wetenschappelijke evidentie
gebaseerde behandelingsvorm voor mensen met psychiatrische
stoornissen, het behandelterritorium bij uitstek van psychiaters.
Zeker wanneer ernstige psychopathologie aanwijsbaar is, is het
wenselijk dat bij de indicatiestelling voor psychotherapie overleg
gepleegd wordt met een psychiater. Deze moet dan oordelen of de
combinatie met medicatie en andere biologische interventies aan-
gewezen is of niet. Bovendien is het noodzakelijk dat psychiaters in
voldoende mate vertegenwoordigd zijn in de psychotherapeuti-
sche opleidingen, ook in de commissies die zich met erkenning en
kwaliteitscontrole van psychotherapeuten bezighouden. Het is
niet alleen een kwestie van territoriumverdediging. Op die manier
laat de psychiatrie blijken dat ze het belang van de psychotherapie
bevestigt en au sérieux neemt. Wil de psychiatrie deze rol met
gezag spelen, dan zal ze ook moeten bewijzen dat ze de psychothe-
rapeutische functie en opleiding ernstig neemt en niet laat verwa-
teren tot halfslachtige praktijken. Het huidige wetsvoorstel impli-
ceert dat het niet langer vanzelfsprekend is dat een psychiater een
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individueel gesprek van 45 minuten als psychotherapie benoemt.
We kunnen psychotherapie niet alleen maar laten afhangen van de
tijdsduur van een gesprek. Doen we dit wel, dan maken we ons naar
de andere psychotherapiebeoefenaars ongeloofwaardig. Maar het
spreekt vanzelf dat psychiaters die een volledige psychotherapeuti-
sche opleiding hebben afgemaakt, zich van hun collega’s onder-
scheiden en recht hebben op een afzonderlijke erkenning en hono-
rering, mits ze aan een aantal kwaliteitsnormen voldoen. 

De vraag blijft bestaan of deze nieuwe regeling voldoende
waarborgen biedt om misbruik te voorkomen. Sommige psycho-
therapeuten houden zich niet aan hun specifieke therapierichting,
zijn onvoldoende kritisch over de effectiviteit van wat ze doen, of
overschrijden de grenzen van het therapeutisch contract. In het
advies van de expertisegroep worden geen maatregelen genoemd
voor kwaliteitscontrole en nascholing van erkende psychothera-
peuten. Er is nog steeds behoefte aan een uniforme deontologische
code die geldt voor alle psychotherapeuten. Op dit gebied kunnen
psychotherapeuten nog iets leren van artsen.
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