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Psychiater en psycholoog in het algemeen
ziekenhuis, samen of apart

door A. P. J. .1-kppener

Inleiding

In het algemeen ziekenhuis zijn diverse disciplines betrokken bij de
geestelijke gezondheidszorg. In de eerste plaats zijn dit psychiater,
psycholoog en maatschappelijk werkende. Er is een situatie ont-
staan waarbij deze beroepsbeoefenaars werkzaam zijn zonder dat
onderling overeenstemming bestaat over de inhoud van hun werk-
zaamheden en duidelijkheid is verkregen over de overeenkomsten
en verschillen van de taken.
In de Nederlandse literatuur is hier nog weinig over geschreven. In
dit artikel zal met name worden ingegaan op de relatie van psychia-
ter en psycholoog. Zijn hun taakgebieden duidelijk te omschrijven
en is er een afgrenzing mogelijk?

Ziekenhuis psychiatrie

In 1971 werd het specialisme psychiatrie door het Centraal College
voor Erkenning en Registratie van Medische Specialisten inge-
steld. Binnen het algemeen ziekenhuis waren tot die tijd zenuw-
artsen werkzaam die de zenuw- en zielsziekten als een gemeen-
schappelijke praktijk beoefenden. In de afgelopen jaren zijn vele
praktijken gesplitst in neurologie danwel psychiatrie, terwijl een
combinatie mogelijk bleef. De Centrale Raad voor Volksgezond-
heid bracht in 1969 een advies uit over de psychiatrische afdeling in
een algemeen ziekenhuis. Sindsdien zijn vele PAAZen ontstaan.
Er volgden regels en normen. Zo zijn er speciale procedures voor
erkenning, bestaat een aparte PAAZ beddennorm en een eigen
COZ tarief. Toch zijn naast elkaar blijven bestaan afdelingen
psychiatrie en erkende PAAZen. Er is geen sprake van een unifor-
me werkwijze. Wel is overeenstemming met betrekking tot een
aantal hoofdtaken, namelijk polikliniek, kliniek en consultatie. De
dagbehandeling wordt hier vaak nog aan toegevoegd.

Schrijver is werkzaam als psychiater in het Gemeenteziekenhuis te Dordrecht. Dit
artikel is een bewerking van een lezing gehouden voor de sectie Liaison en PAAZ

psychiatrie op 9 mei 1981.
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De polikliniek
Op de polikliniek worden patiënten gezien, die verwezen zijn door
huisartsen en medische specialisten. Welke patiënten worden nu
gezien? Enige gegevens zijn bekend over het verwijspatroon van
huisartsen, voor specialisten niet. Meys en Methorst (1980) vermel-
den dat huisartsen meer verwijzen als zij bekend zijn met de werk-
wijze, met name de toegepaste therapievormen en gunstig oorde-
len over dienstverleningsaspecten zoals telefonische bereikbaar-
heid en wachttijden bij aanmelding. Er is geen onderzoek bekend
naar de vraag in hoeverre naar een psychiatrische polikliniek van
een algemeen ziekenhuis en een andere patiëntenpopulatie wordt
verwezen dan naar de overige ambulante geestelijke gezondheids-
zorg-instellingen. De ruimtelijke verbondenheid van een PAAZ
met een algemeen ziekenhuis kan gevolgen hebben voor het verwij-
spatroon. Sommige verwijzers en patiënten ervaren een dergelijke
instelling als minder stigmatiserend. Patiënten met (lichamelijk)
symptomatisch gedrag en weinig probleembesef zijn wellicht ge-
makkelijker te motiveren voor een algemeen ziekenhuis dan voor
een andere ambulante GGZ-instelling.
Voor de verwijzing door medische specialisten kan grofweg een
indeling worden gemaakt in de volgende groepen:
—patiënten met functionele klachten
—patiënten met duidelijk omschreven problemen en
—patiënten met klassieke psychiatrische ziekten (psychose, vitale

depressie, anorexia nervosa etc.).
De eerste essentiële functie van een psychiatrische polikliniek is
een goede taxatie. Dit mogen patiënten en verwijzer tenminste
verwachten. Hierbij dient te worden aangegeven in hoeverre er
sprake is van psychiatrische symptomen en behandelbare proble-
men. Hierna kan behandeling volgen op eigen polikliniek of verwij-
zing naar elders geschieden.
Bij verdenking op een somatische stoornis dient nader onderzoek
eveneens overwogen te worden.

De kliniek
In het rapport van de NZR-commissie Normering PAAZ (1978)
wordt gepleit voor een aselectief opnamebeleid en een select kli-
nisch behandelingsbeleid. De Nederlandse Vereniging voor Psy-
chiatrie (1979) onderschrijft deze stelling, al wordt er terecht aan
toegevoegd dat in de praktijk een wisselwerking bestaat tussen
opname en behandelingsbeleid.
Vanuit de eisen te stellen aan een optimaal behandelingsbeleid,
kan het soms noodzakelijk zijn bepaalde patiënten tijdelijk niet op
te nemen. Van Alphen en anderen (1979) merken op, dat een
kritisch opnamebeleid noodzakelijk is. Voorkomen moet worden,
dat de PAAZ verwordt tot een vergaarbak. Bij de patiënten die niet
goed behandeld kunnen worden, noemt het NZR-rapport zwak-
zinnigen met een opwindingstoestand en uiterst agressieve patiën-
ten. Van Alphen en anderen (1979) voegen daar nog aan toe,
kinderen beneden de 16 jaar, niet of slechts door langdurige behan-
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deling resocialiseerbare patiënten, drugaddictie en alcoholisme.
Tenslotte spreken zowel de Nederlandse Vereniging voor Psychia-
trie als Van Alphen en anderen uit, dat voor wat betreft de psycho-
geriatrische patiënten geldt, dat zij een aparte benadering vereisen.
Binnen een PAAZ van 24 bedden is het de vraag of er naast de
overige functies hiervoor ruimte is. Het behandelen op één afdeling
van psychiatrische, psychogeriatrische en somatisch zieke psychia-
trische patiënten vereist een te groot verschil in behandelingsme-
thodieken.
Nergens wordt gesproken over welke patiënten kunnen worden
behandeld op de afdeling. Gezien het feit dat de PAAZ een afde-
ling is binnen het algemeen ziekenhuis, zijn een aantal groepen te
noemen die bij voorkeur in aanmerking komen voor behandeling.
We noemen hier patiënten na een tentamen suïcidii, medicatie-
verslaving, conversie hysterische verschijnselen en functionele
klachten.

De consultatie
Binnen het medisch specialistisch werken is het gebruikelijk dat
consulten verricht worden op andere afdelingen. Zo komt de inter-
nist op de chirurgische afdeling en komt de dermatoloog op de
interne afdeling. Toch bestaat er geen aparte vorm van interne of
dermatologieconsultatie. Bij de psychiatrie worden wel andere
methoden beschreven, waarbij naast het klassieke intercollegiale
consult ook gewerkt wordt volgens het consultatiemodel, waarbij
het werk niet alleen gericht wordt op de patiënt, maar ook op de
consultvrager of op diens afdeling (van Ravenzwaaij 1979, Gersons
1977). Er zijn zelfs auteurs die tot buiten het ziekenhuis het werkge-
bied verleggen (Caplan 1963, Lansen 1977).
De consultatiemethode, zoals in Nederland beschreven door Van
Ravenzwaaij (1977) en Gersons (1977) heeft de laatste jaren in de
belangstelling gestaan. Deze periode valt samen met de oprichting
van vele PAAZen. De medewerkers van deze afdelingen zullen bij
het verrichten van consulten sterk beïnvloed zijn door deze discus-
sies. Toch is er nog maar weinig onderzoek verricht naar de nood-
zaak, behoefte en effectiviteit van deze vorm van consulten.

De psychohygiëne
In het NZR-rapport Normering PAAZ wordt deze functie als een
belangrijke taak genoemd. Het rapport vermeldt, dat de PAAZ
een psychohygiënische taak heeft met betrekking tot het therapeu-
tisch klimaat in het ziekenhuis. De PAAZ heeft vanuit haar spe-
ciaal op dit klimaat gerichte deskundigheid een signalerende, advi-
serende en stimulerende functie ten aanzien van de andere afdelin-
gen en de ziekenhuisgemeenschap als geheel. Wat kan de psychia-
ter hieraan bijdragen? Is hij de deskundige op dit gebied of zou hij
meer een kataliserende functie moeten vervullen? Vanuit zijn op-
leiding heeft hij kennis van het belang van omgeving en therapeu-
tisch klimaat leren kennen. Hij kan vanuit de ervaring in de psychia-
trie wijzen op veranderende inzichten in bijvoorbeeld de relatie
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verpleegkundige en medicus. Hij is echter geen organisatiedeskun-
dige. Zijn opleiding heeft zich voornamelijk toegespitst op patiën-
tenzorg. Overigens zijn alle ziekenhuismedewerkers betrokken bij
deze zorg. De mate waarin zal naast de kennis vanuit de eigen studie
afhangen van de specifieke deskundigheid. Deze kan verworven
worden vanuit meerdere uitgangsdisciplines (psycholoog, maat-
schappelijk werkende, pastor en psychiater).

Definitie van ziekenhuispsychiatrie
In dit hoofdstuk is globaal het werkveld van de psychiater in het
algemeen ziekenhuis beschreven. Vele benamingen zijn hiervoor
in omloop: Mental Health Consultation, consultatie psychiatrie,
liaison psychiatrie, consultatie liaison psychiatrie en ziekenhuis-
psychiatrie. Rooymans en Hengeveld (1980) maken een onder-
scheid tussen de consultatieve psychiatrie in engere zin (het verrich-
ten van consulten) en de liaison psychiatrie (toepassing Mental
Health Consultation in het ziekenhuis). Zij voeren als synoniem
voor de liaison psychiatrie, ziekenhuis psychiatrie in, waarmee dan
bedoeld wordt alle activiteiten van de psychiater op de niet psychia-
trische afdelingen van een algemeen ziekenhuis. Hun definitie
omvat niet de poliklinische en klinische activiteiten van de psychia-
trische afdeling binnen het algemeen ziekenhuis. Voortdurend zien
we terugkomen, dat de psychiater een bijdrage kan leveren van wat
men de integrale gezondheidzorg noemt. Een definitie zou kunnen
luiden: ziekenhuis psychiatrie is dat deel van de psychiatrie, waar-
bij de psychiater, werkzaam in een algemeen ziekenhuis, naast zij n
specifieke psychiatrische kennis in al zijn activiteiten het bevorde-
ren van een integrale geneeskunde centraal stelt. De opvatting van
Lansen (1977) dat de liaison-consultatie psychiatrie ook buiten het
algemeen ziekenhuis zijn werkterrein moet verleggen valt buiten
deze definitie.

De psycholoog in het algemeen ziekenhuis

Al geruime tijd is de psycholoog binnen het algemeen ziekenhuis
werkzaam. Zijn komst loopt parallel met het groeiend besef dat
ziekten multiconditioneel zijn bepaald. In de jaren zeventig is het
aantal psychologen werkzaam in het ziekenhuis beduidend toege-
nomen. Geleidelijk is er een verschuiving opgetreden in de taken.
Aanvankelijk betrof het vooral psychodiagnostiek en ondersteu-
ning van de somatische specialisten bij de behandeling. Nu is hij
werkzaam als een volwaardig lid van de medische organisatorische
staf van het ziekenhuis met een erkende eigen beroepsverantwoor-
delijkheid. Zo nadert de emancipatie van de psycholoog in de
medische wereld zijn voltooiing en is zijn positie in het ziekenhuis
langzamerhand duidelijker geworden.
In de brochure 'De klinische psycholoog in het algemeen zieken-
huis' van het Nederlands Instituut voor Psychologen (1979), wordt
het takenpakket als volgt omschreven:
— Onderzoek en diagnostiek.
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Behandeling.
Onderscheid wordt gemaakt in begeleiding (kortdurend) en be-
handeling (psychotherapie). De behandeling wordt onderver-
deeld in individuele- en groeps-psychotherapie, partner- en rela-
tietherapie, gezinstherapie en sociotherapie.
Opleiding, training en begeleiding.
Deze activiteiten betreffen met name de verbetering van de
onderlinge relatie. Ze zijn gericht op de verpleegkundige, arts-
assistent en de eigen afdeling psychologie.
Studie en research.
Overige taken.
Hierbij wordt gedoeld op deelname aan allerlei vergaderingen
van afdelingsteams, verpleegkundigen en hoofden. Advisering
ten aanzien van het verbeteren van het therapeutisch klimaat.
Het onderhouden van contacten met extramurale instanties.

De brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne d.d. 1 augustus 1980, sluit hierbij aan. Zij voegt nog toe, dat
diagnostiek en behandeling slechts kunnen geschieden op aanvraag
van de medische specialisten. De psychiater hoeft niet meer als sluis
te functioneren.
Het NZR-rapport normering PAAZ omschrijft de functie van een
psycholoog voor de afdeling psychiatrie. Hij dient zowel klinisch als
poliklinisch te kunnen werken. Zijn taken bestaan voornamelijk
uit diagnostiek en psychotherapie.

Vereiste kwaliteiten voor de consultatieve werkzame
psychiater en psycholoog

Psychiater en psycholoog werken nu beiden in het ziekenhuis. Is er
iets bekend over de bekwaamheden die worden verwacht aanwezig
te zijn bij het verrichten van consulten? Met name vanuit de medi-
sche hoek zijn hierover enkele meningen bekend. Een aantal van
deze opvattingen hebben eveneens betrekking op niet-artsen.
Lansen (1977) somt een achttal specifieke eigenschappen op, waar-
over de consultgever moet beschikken.
1. Hij dient een goede arts te zijn, die de integrale aanpak in de

geneeskunde voorstaat.
2. Goed inzicht in de algemene medische problemen en klinische

sfeer.
3. Goed diagnostisch geschoold zijn.
4. Thuis zijn in allerlei psychotherapieën en psychotherapeutische

interventies.
5. Supervisie kunnen geven.
6. Medicamenteuze behandelingen kunnen verrichten.
7. Didactische gaven hebben, zodat hij zijn kennis kan overbren-

gen.
8. Scholing in de systeemtheorie.
Van Alphen (1980) sluit aan bij 'didactische gaven' en stelt dat het
consult de meeste kans van slagen zal hebben als door het formule-
ren van een heldere vraagstelling een verbetering van de onderlinge
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communicatie (met het oog op de algemene psychohygiënische
aspecten) wordt uitgelokt.
De lijst van Lansen is imponerend. Wat echter gemist wordt zijn de
therapeutische kwaliteiten. De auteur zegt, dat deze van minder
belang zijn. De consulent hoeft zelf geen behandeling te verrichten
als hij maar goed kan verwijzen. Hengeveld en Schalken (1979)
vinden wel, dat een consulent naast medicus, ook een psychothera-
peut moet zijn en oog moet hebben voor groepsdynamiek en sys-
teemtheorie.
Zoals de klassieke psychosomatiek uit het gezichtsveld is verdwe-
nen door gebrek aan resultaten, zo zou het ook met de ziekenhuis-
psychiatrie kunnen vergaan als niet voldoende aandacht wordt
besteed aan de mogelijkheden voor genezing van de patiënten.
De onderzoekers van het Huisartsen Instituut te Nijmegen (Boeck-
horst e.a. 1977) maar ook Oudshoorn e.a. (1980) geven een duide-
lijk model voor met name de behandeling van patiënten met licha-
melijke klachten. De genoemde resultaten zijn bemoedigend. Na-
dere evaluatie zal moeten aantonen of deze werkwijzen effectief
zijn.

Samenwerking en taakverdeling

In het voorafgaande is het werkgebied van psychiater en psycho-
loog beschreven. Duidelijk is hierbij een overlap waarneembaar.
In het dagelijks werk wordt dit ook zo ervaren. Van Alphen (1980a)
signaleert het probleem dat de consultvragers hun verzoeken kun-
nen richten aan de afdelingen psychiatrie, psychologie en maat-
schappelijk werk. Het onderscheid blijkt nog vrij onduidelijk te
zijn, omdat gelijksoortige vragen dan eens hier, dan weer daar
worden gedeponeerd. De omvang van dit probleem is niet bekend.
Een goede samenwerking, maar ook een goede taakafbakening
tussen de verschillende diensten lijkt gewenst. Rooymans en Hen-
geveld (1980) vermelden eveneens, dat tussen psycholoog en psy-
chiater een hechte samenwerking moet bestaan. Inhoudelijk gaan
ze daar niet op in.
In het Gemeenteziekenhuis te Dordrecht heeft men in 1980 het
takenpakket vergeleken van de PAAZ en de gecombineerde afde-
ling psychologie, maatschappelijk werk en pastorale zorg. Binnen
de PAAZ werken overigens ook 1 maatschappelijk werkende en 2
psychologen. Na vele discussies kwam men tot tabel 1.
In hoeverre is nu een afgrenzing mogelijk tussen het werkgebied
van beide disciplines?
Een afsplitsing van de 'zuivere' psychiatrische zorg is niet moeilijk,
waarbij dan met name wordt gedacht aan psychose en opwin-
dingstoestanden. De begeleiding door maatschappelijk werk bij
overplaatsing naar een verpleeghuis, bij sociale problemen, hij de
opvang van kankerpatiënten en andere ernstige zieken, levert
evenmin problemen op. Het - grote middenveld is de moeilijkheid
'Wie bepaalt wat de psycholoog danwel de psychiater gaat doen'.
Nu kan gezegd worden, dat de verwijzer moet bepalen waar de
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Tabel 1: PAAZ en de gecombineerde afdeling psychologie, maatschappelijk werk
en pastorale zorg

PAAZ
	

gecombineerde afdeling

kliniek

polikliniek

consultatie

psychohygiëne

20 bedden — taxatie
— behandeling

— verwijzing
— consulten (taxatie)
— herhalingscontacten
— psychotherapie

— eenmalige consulten
— medebehandeling
— bevorderen optimaal kli-

maat in ziekenhuis
— opleiding van verpleeg-

kundigen

— voortzetting begeleiding in zie-
kenhuis begonnen

— huisbezoek
— hartrevalidatie en revalidatie

dagbehandeling

— onderzoek
— advies/begeleiding

— bevorderen optimaal klimaat
in ziekenhuis

— opleiding van verpleegkundi-
gen   

patiënt heengaat. Sommige verwijzers willen hun patiënt het psy-
chiatrisch label besparen en verwijzen zoveel mogelijk naar de
psycholoog. Zo kunnen er twee afdelingen ontstaan, één voor de
relatief goede patiënten en één voor de ernstige hopeloze gevallen.
De psychiatrie krijgt daardoor nog een zwaarder stigma. Anderen
sturen een zelfde patiënt de ene keer naar de psychiatrie en de
andere keer naar de psychologie. Het uitspelen van de verschillen-
de behandelaars, zowel door patiënt als verwijzer, wordt zo bevor-
derd. Sommige specialisten voeren het overleg met de psycholoog
op meer autoritaire wijze. In de ogen van deze medici is de psycho-
loog op meer autoritaire wijze. In de ogen van deze medici is de
psycholoog geen volwaardige collega. Bij het contact met de psy-
chiater is er meer symmetrie in de relatie. Hierbij kan men bang zij n
voor lastige vragen of intercollegiale toetsing. Zo zou de vraag
gesteld kunnen worden 'Waarom verwijs je deze patiënt nu pas, dit
is toch een duidelijke depressie', etc. Onzekerheid en onbekend-
heid met psychiatrische problemen roept insufficiëntiegevoelens
op, die wellicht beter kunnen worden afgeschoven op een andere
discipline, de psycholoog, dan besproken worden met een collega,
de psychiater.
Een duidelijke afgrenzing/verdeling van het werkgebied tussen
psychiater en psycholoog, is nagenoeg onmogelijk. Men kan nu wel
opmerken dat psychologen en psychiaters twee afzonderlijke disci-
plines zijn met een eigen taak. In theorie is dit zo, maar de praktijk is
veel ondoorzichtiger. De tegenstelling is misschien te vergelijken
met de vraag: Wie doet de fracturen in een ziekenhuis, chirurg ( -)f
orthopeed? Een zinloze controverse.
Uit hetgeen tot dusverre gesteld werd zou de onjuiste conclusie
getrokken kunnen worden, dat niet verder moet worden gezocht
naar overeenkomsten en verschillen van de werkzaamheden van
psychiater en psycholoog in het algemeen ziekenhuis. Er zijn enke-
le ontwikkelingen te noemen op het terrein van de gezondheidszorg
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die integendeel juist de noodzaak van een zo goed mogelijke afba-
kening van de taken onderstrepen.
1. Binnen de GGZ wordt gepoogd om te komen tot meer structuur

en een overzichtelijker geheel . Ambulante en intramurale secto-
ren worden gereorganiseerd tot RIAGG en RIGG.
Binnen het algemeen ziekenhuis is een ontwikkeling aan de gang
waarbij inhoud geven aan samenwerking op het gebied van de
geestelijke gezondheidszorg buiten beschouwing wordt gelaten.
Dit leidt tot een onoverzichtelijk geheel voor patiënten en ver-
wijzers en onderlinge spanning tussen de medewerkers.

2. In de gezondheidszorg begint langzamerhand door te werken,
dat er bezuinigd moet worden. Dit heeft tal van consequenties.
Zo wordt de groei van afdelingen beperkt. Een vaak nog juist op
groei gerichte pioniersmentaliteit moet worden omgebogen in
een accepteren van de huidige omvang. Dit zal noodzakelijker-
wijs leiden tot een nadere omschrijving van het huidige taken-
pakket, meer interne regels en afspraken met verwante discipli-
nes.
De ontwikkelingen lopen wat dit betreft niet gelijk in de diverse
ziekenhuizen. Zo zullen er nu nog ziekenhuizen zijn waar de
spanning tussen groeidrang en inhoudelijke (kwaliteits)wensen
enerzijds en de uit de huidige economische situatie voortvloeien-
de beperkingen anderzijds nog niet voelbaar zijn, andere zijn er
al volop in verwikkeld geraakt.

Mogelijke manieren van samenwerken
Bij de verschillende functies in het algemeen ziekenhuis kunnen
beide disciplines elkaar aanvullen en beïnvloeden. Geformaliseer-
de multidisciplinaire samenwerking biedt een aantal voordelen:
—een optimale patiëntenzorg kan via de onderlinge wisselwerking

tussen de disciplines het beste gegarandeerd worden;
—een versnippering van de bestaande mankracht of doublures in

de werkzaamheden kan voorkomen worden;
—een werkverdeling op basis van deskundigheid is mogelijk.
In de brief van de Staatssecretaris d.d . 1 augustus 1980 en in de
brochure van het NIP wordt met geen woord gerept over deze
samenwerking. Benadrukt wordt het eigen takenpakket van de
psycholoog. De achterliggende gedachten zijn wel te achterhalen.
Voor het NIP geldt, dat de klinisch psycholoog zijn positie in het
algemeen ziekenhuis nog moet verstevigen. De overheid wordt
sterk beïnvloed door financiële motieven. Beide argumenten zijn
van belang, maar dienen ingepast te worden in een samenhangend
pakket van psychosociale en psychiatrische zorg voor de patiënten
verwezen naar een algemeen ziekenhuis.
De samenwerking kan op verschillende manieren vorm krijgen.

Afspraken tussen een afdeling psychiatrie (PAAZ) en een afde-
ling psychologie over werkverdeling en gezamenlijke besprekin-
gen.

b. Detachering vanuit één afdeling naar de andere.
c. Detachering vanuit beide afdelingen naar één werkverband voor
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één bepaalde functie.
d. Het opgaan in één afdeling (de PAAZ).
Alternatief d lijkt de beste garanties te bieden voor het verwezenlij-
ken van de genoemde voordelen. Beide disciplines behouden hun
eigen beroepsverantwoordelijkheid. Het gevaar voor verlies van
identiteit kan voorkomen worden indien de partners op basis van
gelijkwaardigheid participeren en ruimte wordt gegeven aan de
eigen beroepsontwikkeling. Binnen de GGZ zijn hiervan talloze
voorbeelden bekend, met name binnen de AGGZ is het heel
gebruikelijk dat de diverse disciplines binnen een team samenwer-
ken. Een bijkomend voordeel is, dat de medische eindverantwoor-
delijkheid geregeld is. Van Alphen (1980) stelt, dat de psycholoog
een medewerker van de PAAZ moet zijn. Op deze wijze is het beste
de functionele en organisatorische eenheid van de afdeling te ga-
randeren. Een dergelijk team kan voor voldoende interne toetsing
zorgdragen en de eindverantwoordelijkheid berust bij de psychia-
ter.
Indien alternatief d. in een ziekenhuisorganisatie niet haalbaar is,
kan van de overige modellen gebruik gemaakt worden. Eventueel
kan via een gefaseerde aanpak van uit één van deze modellen een
uitgroei tot d. verwezenlijkt worden.
Alternatieven b. en c. bieden het voordeel dat de eigen identiteit
bewaakt kan worden via de eigen afdeling. Een ander voordeel is
dat in deze modellen de organisatie van de functies kliniek, polikli-
niek, consultatie en psychohygiëne afzonderlijk geregeld kunnen
worden. Zo is het mogelijk om aan te sluiten bij de situatie in
verschillende ziekenhuizen, waarbij naast elkaar functioneren psy-
chologen verbonden aan een PAAZ en aan een eigen afdeling
psychologie. Voor de poliklinische activiteiten van een psycholoog
kan aansluiting worden gezocht bij de polikliniek psychiatrie. Er
zal een groep gevormd moeten worden, zodat een uniform gezicht
naar buiten en voldoende kwaliteit zijn gewaarborgd. Een afzon-
derlijke polikliniek psychologie lijkt niet wenselijk. De behoefte
aan een dergelijke voorziening zal binnen de AGGZ eerst moeten
worden aangetoond. Vervolgens kan besloten worden hoe deze
functie binnen de bestaande instellingen kan worden ingepast. Een
algemeen ziekenhuis zal daartoe stellig niet als eerste in aanmer-
king komen.
Voor de consultatie kan één dienst ontstaan die met deze taak
wordt belast. Eén sectie met vertegenwoordigers vanuit diverse
disciplines (met name pschycholoog, maatschappelijk werkende
en psychiater) kan het beste het gehele veld overzien. Bij alterna-
tief a. dient in ieder geval de medische eindverantwoordelijkheid
geregeld te worden voor de door de psycholoog behandelde patiën-
ten. Deze kan berusten bij de consultvragende specialist. Bij nauwe
samenwerking tussen psychololoog en psychiater, met name bin-
nen een afdeling, kan de psychiater de medische eindverantwoor-
delijkheid dragen.
De soms gehoorde opmerking, dat voor poliklinisch behandelde
patiënten de huisarts hiervoor in aanmerking komt, gaat niet op,
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omdat het om patiënten gaat die binnen de ziekenhuisorganisatie
worden behandeld. Er zijn nogal wat problemen die overwonnen
moeten worden wil deze samenwerking tot stand komen. Zo is er de
verschillende financiering van psycholoog, psychiater in dienstver-
band en vrij gevestigde specialist. De normering van het COZ,
waarbij wel regels zijn voor psycholoog, maatschappelijk
werkende en pastor, maar niet voor de consultatief werkende
psychiater. De emancipatie van psycholoog, maatschappelijk
werkende en pastor, de concurrentiestrijd onderling en met de
psychiater. Deze problemen kunnen nog versterkt worden door
ziekenhuisdirecties, indien zij de diverse disciplines tegen elkaar
uitspelen bij het vaststellen van de begroting en toekennen van de
middelen. Specialisten in het ziekenhuis kunnen bijdragen aan
deze polarisering, doordat zij willen kiezen tussen een afdeling,
waarbij de patiënten een psychiatrisch label krijgen en een zonder.
Zolang geen overeenstemming wordt bereikt over taakverdeling
en samenwerking zullen psycholoog en psychiater het gehele ge-
bied van de GGZ bestrijken in het algemeen ziekenhuis. Afhanke-
lijk van eigen initiatief en willekeur van directie en specialist, zullen
zij dan weer op deze en dan weer op een andere plaats werkzaam
zijn.

Taakverdeling psycholoog-psychiater
Zoals reeds eerder gesteld is naast goede samenwerking een zekere
taakverdeling noodzakelijk. Voor beide disciplines kan men stel-
len dat zij een aantal van de eigenschappen dienen te bezitten zoals
opgesomd door Lansen (1977) en Hengeveld en Schalken (1979).
Zij dienen vanuit een integrale geneeskundige benadering te be-
schikken over goede diagnostische en psychotherapeutische kwali-
teiten. Uitgaande van de door opleiding verkregen kennis is in twee
fasen van het contact met patiënten een onderscheid mogelijk voor
het takenpakket van psycholoog en psychiater.
De intake - Deze fase is van groot belang. Hier vindt een eerste
taxatie plaats van aard en ernst van de klachten. De mogelijkheden
voor behandeling op een eigen afdeling of verwijzing worden beke-
ken. Er wordt vanuit gegaan, dat veel patiënten die gezien worden
op de polikliniek of tijdens de consulten, klachten zullen hebben
nauw verbonden met (functionele) lichamelijke klachten. De psy-
chiater staat met zijn medische scholing het dichtste bij deze groep
van patiënten. Hij kan het gehele veld van organische en psychische
factoren overzien en eventueel een aanvullend somatisch onder-
zoek laten verrichten. Hengeveld en Schalken (1979) vermelden,
dat bij 25% van de consulten geadviseerd wordt tot nader somatisch
onderzoek. Helaas vermelden zij niet hoe vaak er nog iets gevon-
den wordt. Een dergelijke verwijzing kan immers ook leiden tot
een versterking van de somatische fixatie. Afhankelijk van aanvul-
lende opleiding en ervaring, kan de intake eventueel ook door de
psycholoog worden verricht. Hierbij wordt gedacht aan specifieke
projecten zoals bijvoorbeeld hartrevalidatie asthma- en dialyse-
patiënten. In samenspraak tussen specialist, psycholoog en psy-
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chiater kan de intake-functie worden verruimd tot andere groepen.
De behandeling - De Beide disciplines komen in aanmerking voor
het zelfstandig behandelen en/of begeleiden van patiënten. De
mate waarin zal afhangen van persoonlijke bekwaamheden. Deze
vaardigheden zullen erg wisselend zijn en bepaald zijn door oplei-
ding en ervaring. Nog een aparte toevoeging is voor de psychothe-
rapie gewenst. De psychiater, zeker volgens de nieuwe opleidings-
eisen, moet in staat geacht worden psychotherapie te verrichten.
Voor de psycholoog is dit onduidelijker. Als algemene regel zal
deze bevoegdheid niet toegekend kunnen worden op basis van zijn
universitaire opleiding. Wel is het mogelijk dat hij deze bekwaam-
heid verwerft. Voor beide disciplines geldt, dat voor zover zij
psychotherapie verrichten nauwe samenwerkingsafspraken ge-
maakt dienen te worden conform de aanbevelingen van de commis-
sie Verhagen.

Conclusie

Psychiater en psycholoog kunnen beiden in het ziekenhuis een
waardevolle bijdrage leveren aan de patiëntenzorg. Samenwerking
biedt meer garanties voor kwaliteiten, interne toetsing en het op
elkaar afstemmen van de werkzaamheden. Bij langs elkaar heen-
werken zal een overlap optreden. Een zekere mate van concurren-
tie kan gezond genoemd worden. Toch lijken de nadelen groter dan
de voordelen. Het beperkte budget staat geen onnodige doublures
toe. Overheid en ziekenhuisdirecties dienen de voorwaarden te
scheppen en waar nodig te sturen, zodat een zinvolle samenwerking
ontstaat en een uitzichtloze concurrentiestrijd wordt vermeden.

Tot slot een woord van dank voor de adviezen bij het tot stand komen van dit artikel
aan prof. H. G. M. Rooymans, P. du Jour, psycholoog, F. C. Moene, psycholoog, D.
N. Oudshoorn, psychiater.
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