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Voorstel voor de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen 

Erkenning van de ‘Geneesheer-Specialist in de Psychiatrie en 

Psychotherapie’ (titel 2) 

met drie mogelijke aandachtsgebieden: a) kinder-en jeugdpsychiatrie,  

b) adolescenten- en volwassenpsychiatrie,  en c) volwassenen- en ouderenpsychiatrie 

 

juni 2016 

advies d.d. 23 juni 2016 Hoge Raad van artsen specialisten en van huisartsen mits opmerkingen 

in begeleidend schrijven aan mevr de Minister 

 

 

 

SAMENVATTING 

- Dit voorstel wenst op basis van wetenschappelijke, ethische, internationale en klinische 

argumenten geen scheiding tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en 

volwassenenpsychiatrie, maar één gezamelijke beroepstitel voor alle psychiaters 

ongeacht de leeftijd en de psychopathologie van de te behandelen patiënten.  

- Een kwalitatieve opleiding tot geneeshees-specialist in de psychiatrie en psychotherapie 

combineert theorie en praktijk, patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.  

- Een kwaliteitsvolle opleiding houdt een focus op de diagnostiek en behandeling van 

verschillende psychiatrische ziektebeelden in verschillende behandelsettings met 

verschillende behandelmethoden over de leeftijden heen (kinderen, adolescenten, 

volwassenen en ouderen) 

- Naast evidence-based kennis en vaardigheden in de psychofarmacotherapie en 

neuromodulatieve behandelingen, houdt een kwalitatieve opleiding in de psychiatrie en 

psychotherapie een volwaardige opleiding tot een door de wet erkend psychotherapeut 

in. 

- Een kwalitatieve opleiding leidt tot een competent psychiater en psychotherapeut die alle 

psychopathologie ongeacht de leeftijd met verschillende behandelmethoden in 

verschillende behandelsetting kan diagnosticeren en behandelen 
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Deel I  HISTORIEK EN SITUERING 
1. Historiek 

De geboorte van de psychiatrie als medische discipline vindt plaats einde 18e- begin 19e eeuw, 

vanuit een therapeutische bewogenheid ingegeven door de verontwaardiging over eeuwenlange 

misstanden in de bejegening van krankzinnigen. Er komt dan een internationale beweging op 

gang die de krankzinnige als patiënt beschouwt en behandeling vindt plaats in grote 

psychiatrische instituten. Naast de gestichtspsychiatrie ontstaan in de 2e helft van de 19e eeuw tot 

WO II de ambulante psychiatrie, de psychoanalyse en de sociale psychiatrie. De klinische 

psychiatrie en de psychopathologie krijgen een uitgewerkte theoretische en nosologische 

fundering. De psychiatrie kwam versterkt uit WO II, en de naoorlogse periode wordt gekenmerkt 

door de ontdekking van de moderne psychofarmaca, de opzet van de grote classificatiesystemen 

zoals DSM en ICD, de ontwikkeling van nieuwe psychotherapieën en de beweging van de 

geestelijke volksgezondheid. 

 

2. Psychiatrie als breedte- en dieptespecialisme 

Er ontwikkelt zich een breed en divers vakgebied met vele verschillende mogelijkheden van 

beroepsuitoefening: diversiteit qua ziektebeelden (o.m. neurobiologische 

ontwikkelingsstoornissen, psychosen, stemmings- en angststoornissen, middelengerelateerde 

stoornissen, neurocognitieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,…), leeftijd (kinderen, 

jeugd/adolescenten, volwassenen, ouderen), behandelsetting (psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ, 

dagkliniek, poliklinieken, CGGZ, beschut wonen) en behandelmethoden (psychofarmacotherapie, 

psychotherapie en neuromodulatie (ECT, r-TMS, DBS,…). Met dieptespecialisme wordt bedoeld 

dat conform het model waarin de mens wordt opgevat als een hiërarchisch gelaagd systeem met 

meerdere niveaus, diagnostiek en behandeling zich kunnen richten op het moleculaire, 

genetische, cellulaire, weefsel- en orgaan, persoonlijke-intrapsychische, relationele en 

maatschappelijke niveau of combinaties van dezen. 

 

3. Actuele ontwikkelingen 

Volgens het Oxford Textbook of Psychiatry, het leidinggevende handboek in de Europese 

psychiatrie, worden de actuele ontwikkelingen in de volgende 3 kernpunten samengevat: 

• The growing unity of psychiatry 

Er wordt een groeiende eenheid beschreven zowel in theorie als in de Europese 

praktijkvoering: “The growing unity in psychiatry is evident in several ways. Biological 

and psychosocial approaches have been largely reconciled with a general recognition that 

genetic and environmental factors interact, and that psychological processes are based in 

and can influence neurobiological mechanisms”. En verder ”The practice of psychiatry is 

increasingly similar in different countries…” 

• The pace of scientific advance 

“Advances in genetics and in the neurosciences have already increased knowledge of the 

basic mechanisms of the brain and are beginning to uncover the neurobiological 

mechanisms involved in psychiatric disorders such as mood disorders, schizophrenia and 

autism”. “Psychological and social sciences and epidemiology are essential methods of 
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investigation in psychiatry… The mechanisms by which psychological and social factors 

interact with genetic, biochemical, and structural ones will continue to be important 

however great the progress in these other sciences.” 

• Psychiatry in the community 

Zorg wordt zoveel als mogelijk geboden in het natuurlijk zorgnetwerk, vaak de 

gezinscontext, van de patiënt: “zorg op maat, opname enkel als het moet en zo kort als 

mogelijk”. 

 

Dit huidig voorstel beoogt slechts één beroepstitel niveau 2 en geen twee aparte beroepstitels 

niveau 2 voor kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie. Het sluit op deze manier 

het best aan bij de systemen in de ons meest nabije landen. Binnen de Europese context is het van 

cruciaal belang dat er een vlotte uitwisseling van psychiaters mogelijk blijft met de ons 

omringende landen, zeker met die landen met dezelfde taalgebieden (NL, F). Ook maakt dit een 

internationale samenwerking beter mogelijk in de grensgebieden. Dit is momenteel enkel maar 

mogelijk bij behoud van één beroepstitel niveau 2 die de kinderen, adolescenten, volwassenen en 

ouderenpsychiatrie combineert. Momenteel is er een vlotte uitwisselbaarheid van Nederlandse 

en Nederlandstalige Belgische psychiaters of van Franse en Franstalige Belgische psychiaters 

mogelijk.  

 

• France: chaque DESC (Diplôme d’Etudes Specialisées Complémentaires) ne peut être 

obtenu qu’après avoir obtenu un DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) : la Psychiatrie est 

un DES (4 ans de formation : 2 ans de psychiatrie adulte, 1 an de psychiatrie infant-juvenile 

et 1 an au choix dans un autre DES ou dans l’addictologie ou la médecine légale); 

seulement après ce DES de psychiatrie on peut continuer pendant 2 ans pour obtenir un 

DESC (psychiatrie infanto-juvenile, addictologie ou médecine légale) : pour le DESC en 

psychiatrie infanto-juvenile, il faut 18 mois de psychiatrie infanto-juvenile et 6 mois de 

pédiatrie ou de psychiatrie de liaison en pédiatrie. Ce DESC peut également être obtenu 

par un médecin qui a obtenu un DES en Pédiatrie: il lui faut alors 18 mois de formation 

infanto-juvenile et 6 mois de psychiatrie adulte.  

• Nederland: Er is maar één opleiding: Psychiatrie die 4,5 jaar duurt en waarbij de 

kandidaat 2,5 jaar opgeleid wordt in de psychiatrie (algemeen) en dan 2 jaar in één van de 

3 aandachtsgebieden: volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie of 

ouderenpsychiatrie 

• United Kingdom: de opleiding tot psychiater duurt 6 jaar : 3 jaar ‘core training’ en 3 jaar 

‘specialty training’ leidend tot 6 subspecialties met CCT (Certificate of Completion of 

Training) : child and adolescent psychiatry, forensic psychiatry, general psychiatry (met 

nog eens 3 subspecialties : substance misuse psychiatry, liaison psychiatry en 

rehabilitation psychiatry), old age psychiatry, learning disability psychiatry en medical 

psychotherapy. De ganse opleiding wordt bepaald door de Royal College of Psychiatry. Een 

‘Dual Training’ is mogelijk waarbij dus 2 subspecialties behaald worden: voor sommige 

combinaties wordt dan 5 jaar ‘specialty training’ (ipv 3+3) gevraagd en voor andere 

combinaties 4 jaar ‘specialty training’ (ipv 3+3). 

 

Andere zorginhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsmatige argumenten die dit voorstel (dwz 

geen splitsing tussen kinder-jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie) 

ondersteunen zijn  
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a) de manifestatie van dezelfde psychische stoornissen ongeacht de leeftijd (kind, adolescent, 

volwassenen, oudere). 

b) de gemeenschappelijkheid van de behandelmethoden (farmacotherapie, psychotherapie, 

neuromodulatie) en –settings over de leeftijden heen. 

c) de arbitraire opsplitsing op een vaste leeftijd tussen kinderen, adolescenten en jong 

volwassenen of tussen volwassenen en ouderen. 

d) de noodzaak voor een kwalitatieve GGZ van een grondige kennis van de psychische 

stoornissen op alle leeftijd ongeacht men kinder- en jeugdpsychiater, volwassenenpsychiater 

of ouderenpsychiater is. 

e) de nood binnen de psychiatrie aan een grotere ver-wetenschappelijking en onderzoek. In 

vergelijking met volwassenen psychiatrie staat de Belgische kinder-en jeugdpsychiatrie op dit 

vlak met een grote achterstand: de wetenschappelijke output (a1- publicaties) is er laag, er 

zijn weinig doktoraten en universitaire diensten vinden met moeite gedoktoreerde 

kandidaten bij vacatures. 

f) de nood aan een betere representatie van de psychiaters als beroepsgroep zowel binnen de 

medische wereld als binnen de faculteiten, wetenschappelijke organisaties (bvb FWO) en 

beleidsorganisaties. Een verdere opsplitsing van de beroepsgroep zal alleen tot nog grotere 

dispersie leiden en dreigt ook tot meer interne, territoriale problemen te leiden 

g) de dreigende nood aan wachtregeling problemen in ziekenhuizen bij aparte 

wachtregelingen. h) de wens van de huidige ASO psychiatrie en kinderpsychiatrie om tijdens 

de opleiding gemakkelijk te switchen naar kinder-en jeugdpsychiatrie of 

volwassenenpsychiatrie. Veel studenten geneeskunde kiezen ofwel voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie ofwel voor volwassenenpsychiatrie zonder voldoende grondige 

(voor)kennis van de verschillen in praktijkvoering. Gezien de ASO psychiatrie, meer bepaald 

in de kinder- en jeugdpsychiatrie één jaar volwassenenpsychiatrie doen, gebeurt het 

regelmatig dat ze tijdens hun opleiding switchen naar de opleiding volwassenenpsychiatrie. 

Een bredere kennismaking met kinder- en jeugdpsychiatrie zou misschien ook ASO 

volwassenenpsychiatrie doen switchen. 

i) de vraag naar een apart specialisme kinder- en jeugdpsychiatrie komt alleen van kinder- en 

jeugdpsychiaters terwijl volwassenenpsychiaters (overgrote meerderheid in België) en 

ouderenpsychiaters voor behoud van één specialisme pleiten. 

j) de meerderheid van de huidige generatie assistenten verkiezen eveneens één 

afstudeerrichting met echte truncus communis; bovendien beweert een meerderheid van de 

huidige assistenten voor 2 certificaten te willen gaan (ook als dat één jaar extra opleiding 

vraagt).  

 

4. Classificatie, diagnostiek en behandeling 

Het vakgebied stuurt en wordt gestuurd door de classificatiesystemen die het zelf ontwikkelt; 

deze classificatiesystemen worden aangedreven door de evidence-based stand van zaken 

inzake kennis van symptomen en syndromen, hun beloop, de etiopathogenetische inzichten 

en de effecten van behandeling. In vergelijking met de DSM-IV(-TR) heeft de DSM-5 de 

leeftijdsspecifieke categorisering verlaten ten voordele van een classificatie waarvan per 

ziektebeeld de ontwikkeling, de symptomatologie en het voorkomen gedurende de levensloop 

worden beschreven: ontwikkeling gedurende het hele leven als kind, jongere, volwassene en 

oudere.  
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De DSM-5 benadrukt het belang van ontwikkelingsaspecten die met de stoornissen 

samenhangen, en duidt dit als volgt aan: “De verandering in de volgorde van de hoofdstukken 

geeft beter uitdrukking aan de levensloopbenadering; stoornissen die vaker worden 

gediagnosticeerd in de kindertijd (zoals de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen; bijv. 

autisme spectrum stoornis) staan in het begin van het handboek, en stoornissen die vaker op 

latere leeftijd voorkomen (zoals neurocognitieve stoornissen; bijvoorbeeld frontotemporale 

dementie) worden aan het eind van het handboek behandeld. Verder is er in de tekst bij elke 

stoornis een subparagraaf toegevoegd over het ontstaan en het beloop van de betreffende 

stoornis, met een beschrijving van mogelijke veranderingen in het beeld van de stoornis in de 

loop van het leven. Ook zijn leeftijdsgerelateerde factoren die specifiek zijn voor een bepaalde 

stoornis (zoals verschillen tussen leeftijdsgroepen in symptoombeelden en prevalentie) in de 

tekst opgenomen. Om deze leeftijdsverschillen extra te benadrukken, zijn deze 

leeftijdsgerelateerde factoren indien van toepassing ook toegevoegd aan de criteria.” 

Nadruk ligt op de ontwikkeling van de menselijke psyche in haar biopsychosociale constitutie 

vanuit een geïntegreerde visie op de interacties tussen brein, gedrag en context, en de 

normale/pathologische veranderingen hierin doorheen het hele bestaan. Uiteraard is er 

vanuit een dergelijke geïntegreerde visie aandacht voor het meer specifieke voorkomen van 

bepaalde psychopathologische verschijnselen in een bepaalde levensfase, en op daarop 

toegesneden behandelinterventies en – methodieken.  

 

5. Basiswetenschappen 

Om de complexiteit van menselijk gedrag(sstoornissen) in zijn context en in samenhang met 

het brein te kunnen begrijpen, doet de psychiatrie beroep op vele basiswetenschappen, zoals 

de genetica, de neurowetenschappen, de epidemiologie, de psychologie en de sociale 

wetenschappen; maar ook de ethiek, de antropologie, en de wetenschappen met betrekking 

tot zingeving. De generale principes inzake methoden en kennisverwerving in deze 

wetenschappen dient elke psychiater zich eigen te maken; zij zijn in belangrijke mate 

onafhankelijk van de specifieke patiëntenpopulaties van zijn latere praktijk.   

 

6. Opleiding van arts tot psychiater 

De opleiding van de ASO tot psychiater dient zich in te schrijven in de historiek van het 

vakgebied, zijn diversiteit inzake ziektebeelden, leeftijdscategorieën, behandelsettings en 

behandelmethoden, en in de huidige ontwikkelingen met een steeds meer geünificeerde visie 

op menselijk gedrag en stoornissen ervan. Verder in de classificatie(systemen), diagnostiek 

en behandeling eigen aan de psychiatrie als medische discipline. Hij/Zij moet hiertoe de 

nodige competenties ontwikkelen vanuit een brede waaier van basiswetenschappen. Deze 

brede vorming moet hem/haar toelaten om een stevige en gefundeerde grondlaag en visie op 

te bouwen van waaruit hij/zij het vak in zijn diversiteit en toekomstige ontwikkelingen naar 

behoren zal kunnen uitoefenen. 
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DEEL II  VISIE 

Psychiatrie als wetenschap 

De psychiatrie heeft zich de voorbije 100 jaar sterk gediversifieerd. Naast het biologische 

(inclusief het neurobiologische en het (epi)genetische), werd ook het psychologische (inclusief 

ontwikkeling, pedagogische, levensloop en systeem), het sociale (inclusief het economische, het 

contextuele en het digitale) en het ecologische in het onderzoek en de kliniek betrokken. In deze 

veranderende wereld waarbij met veel meer factoren wordt rekening gehouden, kunnen 

psychiaters zich in een specifiek domein specialiseren wat zowel voor onderzoek als voor 

gerichtheid van de behandeling positief kan zijn. 

1. Nosologie en fenomenologie:  

De ontwikkeling van de mens vormt een continuüm: sommige ziektebeelden doen zich meer in 

bepaalde leeftijdsfases voor; sommige ontstaan vroeg, andere later of heel laat. Het is voor alle 

psychiaters belangrijk een grote kennis te hebben van en ervaring met dit continuüm, dat 

derhalve de basis van hun opleiding dient te vormen. Ook al zullen zij zich in hun 

beroepsuitoefening op een deeltje ervan richten. 

De verschijningsvorm van de ziektebeelden en symptomatologie varieert met de leeftijd van de 

patiënt. Ontwikkelingsstoornissen komen meestal reeds op kinderleeftijd tot uiting maar soms 

ook later. Zij vergen een andere aanpak op kinderleeftijd, in de adolescentie, op volwassen leeftijd. 

De zgn. “volwassenen ziektebeelden (psychose, stemmingsstoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen)” kunnen zich al voor de volwassenheid uiten. Vaak zijn de eerste 

symptomen reeds zichtbaar tijdens de adolescentie. Prodromi zijn soms al op kinderleeftijd 

waarneembaar. In de DSM-5 wordt, in tegenstelling tot de vorige edities vooral vanuit dit 

continuüm gedacht. 

De hantering van strikte leeftijdsgrenzen om de psychiatrische praktijk onder te verdelen in 

bijvoorbeeld kinder-en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie houdt wetenschappelijk en 

juridisch geen steek meer. Het is duidelijk dat psychiatrische stoornissen zich niet houden aan 

arbritaire leeftijdsgrenzen: een neurocognitieve aandoening, die de voornaamste focus is van de 

praktijk een ouderenpsychiater kan optreden bij een 50-jarige patiënt en zal niet wachten tot de 

patiënt 65 jaar is geworden. Anderzijds wordt een valide 75-jarige bejaarde met een depressie 

beter behandeld binnen het volwassenen depressie-aanbod dan op een gerontopsychiatrische 

afdeling. Maar ook eindigt de adolescentie niet meer op 18 jaar, maar eerder laat in de twintiger 

jaren (25-30 j). Psychiatrische problemen van adolescenten en jongvolwassenen hebben immers 

meer gemeen in diagnostiek en aanpak dan die van adolescenten en (jonge) kinderen. In de 

praktijk vertaalt zich dit reeds jarenlang in aparte afdelingen voor adolescenten en 

jongvolwassenen of in behandelingen die zich richten op typische problemen in deze 

leeftijdscategorie. Dit betekent bijvoorbeeld dat zowel een 15-jarige als een 24-jarige patiënte 

hetzelfde behandelprogramma volgen op een afdeling voor eetstoornissen. De wetgeving laat dit 

bovendien toe: Een 16-jarige kan steeds behandeld worden op een A- of a- bed, zelfs een 15-jarige 

mits toestemming van de hoofdgeneesheer.  Ook laat het gezondheidsrecht toe aan een 

wilsbekwame minderjarige vanaf 12 jaar zijn of haar patiëntenrechten te laten gelden zonder 

toestemming van de ouders: dit is een ‘zogezegde’ 18+ bevoegdheid. Meer belangrijk is dat meer 

en meer onderzoek aantoont dat a) psychiatrische stoornissen in families voorkomen (d.w.z. dat 
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zowel ouders van psychiatrische kinderen als kinderen van psychiatrische ouders meer risico 

lopen op psychiatrische stoornis en b) dat psychiatrische stoornissen een enorme impact hebben 

op de gezinsleden. De NICE-richtlijnen adviseren dan ook dat gezinsleden van psychiatrische 

patiënten ook best onderzocht worden op psychische problemen. Dit betekent automatisch dat 

goede zorg voor een kind met een psychiatrische stoornis inhoudt dat psychische problemen bij 

een ouder moeten worden opgespoord en behandeld. Idem dito bij kinderen van psychiatrische 

patiënten. Dus psychiaters moeten competenties, kennis en vaardigheden van psychopathologie 

en hun verschijningsvorm over de leeftijden heen ontwikkelen en bezitten en zich niet uitsluitend 

richten op de geïdentificeerde patiënt. In de praktijk zien we talrijke voorbeelden hiervan: family 

psychiatry, KOPP-projecten op volwassenafdelingen, Moeder-kind units die geleid worden door 

‘volwassenenpsychiater’. Een te sterke leeftijdsspecifieke opleiding zal alleen leiden tot een 

verarming van het diagnostisch en behandelpalet van elke psychiater en een slechte praktijk. Ook 

op vlak van de behandelmethoden speelt leeftijd weinig tot geen rol. Neuroleptica en 

antidepressiva worden binnen alle leeftijdscategoriëen gegeven, weliswaar in aangepaste dosis. 

Idem dito met de evidence-based psychotherapeutische behandelingen (cognitieve 

gedragstherapie, systeemtherapie, experiëntiële therapie en de psychodynamische 

psychotherapie). Hun theoretische concepten en praktijk worden toegepast over alle leeftijden 

heen. Tenslotte speelt leeftijd vaak minder een rol dan de psychopathologie bij de definiëring van 

de identiteit van een psychiater. De praktijk van een ouderenpsychiater is vooral gericht op 

neurodegeneratieve aandoeningen ongeacht de leeftijd. De aanpak van verstandelijk 

gehandicapten is ook weinig leeftijdsspecifiek.  

 

2. Ontwikkeling: 

Het aspect “ontwikkeling” is op elke leeftijd belangrijk. Kennis van de “normale” ontwikkeling van 

de mens van heel jong tot oud is hierbij essentieel en in het psychiatrisch onderzoek is de 

ontwikkelingsgeschiedenis van de patiënt onontbeerlijk. In het licht van de “herstelgedachte” 

wordt gepoogd om de verdere ontwikkeling van elke patiënt positief te beïnvloeden. Dit kan 

rechtstreeks gebeuren maar ook door therapie met de omgeving: de ouders, de partner, de 

kinderen. Kennis en deskundigheid op gebied van ontwikkeling is ook belangrijk gezien de 

genetische aspecten en de pedagogische effecten van ouders (met hun pathologie) op hun 

kinderen.  

 

3. Context:  

Sinds de jaren vijftig is er via systeemtherapie veel aandacht voor het gezin (cfr. 

Systeempsychotherapie) ook voor de bredere omgeving van de patiënt (cfr. Contextuele 

therapie).  Het is zowel bij kinderen als bij jongeren als bij volwassenen en ouderen belangrijk om 

de omgeving te betrekken: partner, ouders/opvoeders, kinderen maar ook zelfgekozen 

vertrouwenspersonen en peers. Mensen kunnen immers in hun socio-emotioneel functioneren en 

disfunctioneren niet los gedacht worden van hun omgeving. Niet alleen hun familiale omgeving, 

ook school/studieomgeving, vriendenkring, werkomgeving. Psychiatrie gaat altijd verder dan het 

individu. Zoals hierboven beschreven moet een kinderpsychiater de competenties en 

vaardigheden bezitten om therapeutisch om te gaan met ouders en brussen, een 

volwassenenpsychiater met kinderen en een gerontopsychiater met kinderen en kleinkinderen. 
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Psychiatrie als beroep 

Methoden -, instrumentarium, therapeutische aangrijpingspunten, zorgtrajecten en -organisatie, 

zorgpartners en -netwerken, nomenclatuur en wettelijke bepalingen zijn verschillend voor 

psychiatrie in vergelijking met andere medische specialismen. De rollen van medicus, manager, 

wetenschapper en communicator zijn bijgevolg specifiek voor het specialisme psychiatrie. 

 

1. Obligate aanwezigheid van de context:   

Een aantal contexten zijn onvermijdelijk aanwezig in het leven van elke patiënt: de familiale 

context, de school/studiecontext, de vriendenkring, de professionele context. In de medische 

praktijkvoering zijn zij nuttig en aanvullend. In de psychiatrie zullen deze contexten, afhankelijk 

van de situatie en de persoon meer of minder betrokken (moeten) worden omdat zij een 

belangrijke rol kunnen spelen zowel in het diagnostisch als in het genezingsproces. De meningen 

en percepties van al deze partijen zijn vaak verschillend en het vergt een goed opleiding en grote 

communicatieve vaardigheden om het belang en de zelfbeschikking van de patiënt te vrijwaren 

en de behandeling te optimaliseren. De praktijkopleiding is doordrongen van het hanteren van 

deze meervoudige partijdigheid. Vaak zijn er immers meningsverschillen tot conflictueuze 

situaties tussen de verschillende partijen. 

 

2. Diagnostiek 

De diagnostische instrumenten dienen gevalideerd te worden in goed omschreven populaties: 

pathologiegebonden, leeftijdsgebonden, cultuurgebonden1 en liefst ook genderspecifiek. In een 

goed psychodiagnostisch onderzoek wordt naast zelfrapportering altijd rapportering door 

derden in rekening genomen. Interpretatie en integratie van deze multipele informanten vormt 

een kerntaak in het diagnostisch denken. 

 

3. Behandeling  

Welke behandeling men uiteindelijk kiest, zal afhangen van de pathologie, de 

behandelgeschiedenis, de comorbiditeiten, de mogelijkheden en de wensen van de patiënt en 

zijn/haar familie. Naast individuele en groepstherapie, behoort gezins- en contextuele 

behandeling tot de mogelijkheden. Mediatietherapie en opvoedingsondersteuning bij jonge 

patiënten vergen een goede opleiding in therapie met volwassenen. Bij biologische behandeling 

is leeftijd (zowel jong als oud) een aandachtspunt.  

 

4. Behandelsetting 

Om op elke hulpvraag een adequaat antwoord te geven, is er nood aan diversiteit in behandel-

programma’s en settings. Dit gebeurt best in intensieve samenwerking tussen verschillende 

hulpverleners met verschillende opleiding en specialisatie. Zowel ambulante als mobiele als 

residentiële multidisciplinaire equipes zijn noodzakelijk.     

In de actuele maatschappelijke evolutie van zorgnetwerken en ambulantisering wordt van de 

psychiatrie een gediversifieerd zorgaanbod verwacht om zorg op maat te kunnen leveren en om 

aan elke patiënt zo snel mogelijk de juiste hulpverleningscontext te kunnen aanbieden. 

 

5. Nomenclatuur 

                                                             
1 Ria Borra, Rob van Dijk, Raymond Verboom (red.), Cultuur en psychodiagnostiek: professioneel werken 

met psychodiagnostische instrumenten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2016, ISBN  9789036810685  
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Deze dient aangepast te zijn aan de diversiteit van de hulpvragen en situaties en moet netwerking, 

samenwerking en adviesverlening stimuleren.  

 

 

Een kwaliteitsvolle opleiding psychiatrie 
1. Een kwaliteitsvolle opleiding combineert theorie en praktijk, patiëntenzorg, onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek. Ze beschrijft en staat borg voor duidelijk omschreven 

eindtermen waaraan een psychiater moet voldoen. De geestelijke gezondheidszorg is de 

laatste jaren sterk veranderd. Naast clinicus worden van de huidige psychiater nieuwe 

kwalificaties vereist als wetenschapper, communicator en manager. Dezelfde eindtermen 

dienen behaald te worden aan de verschillende universiteiten en worden best 

gemeenschappelijk omschreven.  

2. Een kwaliteitsvolle opleiding houdt een focus in op 4 belangrijke domeinen van de 

psychiatrie: de diagnostiek en behandeling van de verschillende psychiatrische 

ziektebeelden (oa angststoornissen, psychotische stoornissen, …), de verschillende 

behandelsettings (residentieel, ambulant, psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ, CGGZ, mobiele 

teams, ..), de verschillende behandelmethoden (farmacologisch, psychotherapeutisch, 

neuromodulatief (ECT, DBS, TMS, ..) en dit over de leeftijden heen (kinderen, adolescenten, 

volwassenen en ouderen) 

3. Een kwaliteitsvolle opleiding krijgt vorm en structuur in een vast opleidingstraject De 

vijfjarige opleiding tot psychiater omvat 3 basisjaren ‘algemene psychiatrie’, c.q. 

‘basisopleiding’ en 2 jaren keuzegerichte ‘specialische verdieping’ oftewel ‘hogere 

opleiding’.  

4. Gedurende de ganse opleiding neemt de ASO deel aan de wachtdienst en is er een 

evenwichtige verhouding tussen ambulant en residentieel werk (zie IV.2.6.). 

5. Een kwaliteitsvolle opleiding voldoet aan de algemene criteria voor de erkenning van de 

art-specialisten (MB 23 april 2014) 

6. Een kwaliteitsvolle opleiding kan zelfsturing en kwaliteit verbeteren door een eigen 

visitatie van de universitaire en niet-universitaire stageplaatsen. Die gebeurt best 3 à 5 

jaarlijks door een visitatiecommissie samengesteld door de coördinerende stagemeesters, 

ASO’s, en externe beoordelaars.  

7. Een kwaliteitsvolle opleiding houdt een goede interuniversitaire samenwerking in op vlak 

van theoretische opleiding (cfr. interuniversitaire opleiding), uniformiteit van de 

opleidingstrajecten en eindtermen, uitwisseling van deelaspecten van de opleiding en 

samenwerking op vlak van de psychotherapie-opleiding. 
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DEEL III  AANPAK 

 
Al deze visie-elementen indachtig, is het evident dat de psychiatrie (incluis de kinderpsychiatrie, 

de jeugd- en adolescentenpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie) een eigen 

en gemeenschappelijk specialisme is, met een uitgebreid palet aan specifieke kennis en 

vaardigheden die tijdens de opleiding in specifieke stagediensten moeten verworven worden. 

Gezien de complexiteit en diversiteit qua leeftijd (kind, adolescenten, volwassen en ouderen), aan 

verschillende psychopathologieën (ontwikkelingsstoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, 

cognitieve stoornissen,….) en aan verschillende behandelmethoden (psychotherapie, 

psychofarmaca, neuromodulatie,…) en behandelsettings (CGG, PAAZ, PZ,…) moet de nodige 

ruimte in de opleiding voorzien zijn om met al deze domeinen kennis te maken. Hierbij moet er 

specifieke aandacht gegeven worden aan de belangrijke overgangsfasen tussen de kinder- en 

volwassenleeftijd en de volwassen- en ouderenleeftijd. Deze overgangsfasen kunnen nooit 

toebehoren aan één leeftijdsspecifiek specialisme. Ook moet de mogelijkheid voorzien zijn om met 

specifieke deel- en aanverwante domeinen kennis te maken (bv. neurologie, pediatrie, 

pediatrische neurologie, klinische genetica, geriatrie, algemene interne, neurosciences,…).  

 

Om al deze vaardigheden en kennis op voldoende kwalitatieve wijze te verwerven en voor de 

toekomst te vrijwaren, stellen wij voor:  

 

1/ één beroepstitel psychiatrie en psychotherapie (niveau 2) met specifieke aandachtsgebieden, 

naargelang van de leeftijdsgebonden specificiteit rekeninghoudend met de overgangsfasen:  

a) kinder- en jeugdpsychiatrie,  

b) adolescenten- en volwassenenpsychiatrie 

c) volwassenen- en ouderenpsychiatrie 

2/ voorstel tot aanpassing van de erkenningscriteria voor de opleiding, de stageplaatsen en de 

stagemeesters in de psychiatrie: Zie Deel IV 

 

3/ een gelijktijdige opleiding psychotherapie die voldoet aan de erkenningscriteria van 

psychotherapie tijdens de opleiding psychiatrie: Zie Deel IV.3  
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DEEL  IV. VORMINGS – en ERKENNINGSCRITERIA en BEHOUD VAN DE 

ERKENNING 

IV.1. Eindcompetenties 

Zie bijlage I 

IV.2. Duurtijd en fasering van de vorming:  

IV.2.1. De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. 

IV.2.2. De kandidaat moet voldoen aan de algemene criteria voor de erkenning van arts-

specialisten (MB 23.04.2014; transversale criteria) 

IV.2.3. De opleiding omvat een basisopleiding van 3 jaar en een hogere opleiding van 2 jaar  

IV.2.4. De basisopleiding omvat minimaal 12 maanden stage in de volwassenenpsychiatrie, 

minimaal 6 maanden stage in de kinderpsychiatrie of adolescentenpsychiatrie en minimaal 6 

maanden stage in de ouderenpsychiatrie in een erkende dienst voor opleiding.  

IV.2.5. Tijdens de basisopleiding en hogere opleiding wordt kennis en ervaring (consultatie en 

diagnostiek, therapie) verworven met een voor de klinische praktijk van een psychiater 

representatieve keuze uit het volgende.  

• de verschillende psychische stoornissen zoals beschreven in de DSM-5 of ICD-10: 

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, 

stemmingsstoornissen, angststoornissen, OCD, stressstoornissen, dissociatieve 

stoornissen, somatische symptoomstoornissen, eetstoornissen, 

zindelijkheidsstoornissen, slaap-en waakstoornissen, genderdysforie en seksuele 

stoornissen, gedragsstoornissen, verslavingsstoornissen, neurocognitieve stoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen en parafiele stoornissen.  

• Over de verschillende leeftijden heen (kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen) 

• in zowel acute (observatie, behandeling) als subacute (behandeling) en chronische zorg 

• in zowel residentiële, dagtherapeutische als ambulante en outreachende setting 

• inclusief kennismaking met spoedeisende psychiatrie en liaisonpsychiatrische activiteit. 

• Bij de onderscheiden pathologieën dient ervaring verworven te worden met de 

verschillende evidence-based behandelmethodes (inclusief psychofarmaca, 

neuromodulatie, psychotherapie, en sociaalpsychiatrische interventies), met de 

verschillende leeftijdsgroepen (kinder, jeugd, volwassenen, ouderen), en met de 

verschillende behandelsettings (binnen en buiten ziekenhuis).  

IV.2.6. De opleiding omvat minimaal 6 maanden stage in 2 verschillende pathologiespecifieke 

domeinen (bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, 

liaisonpsychiatrie, urgentiepsychiatrie,….) en minimaal 12 maanden stage in 2 verschillende 

behandelsettings en organisatie van zorg (polikliniek, opnameafdeling, dagbehandeling, mobiel 

team, consultatieve en liaisonpsychiatrie, PAAZ, PZ, …) in een erkende dienst voor opleiding.  

IV.2.7. De opleiding omvat ook volledige opleiding tot psychotherapeut (Zie IV.3).  
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IV.2.8 Aandachtgebieden 

IV.2.8.1 De opleiding houdt minimaal 3 jaar stage kinder- en jeugdpsychiatrie psychiatrie 

(minstens 1 jaar in de basisopleiding en 2 jaar in de hogere opleiding) in erkende dienst 

voor opleiding voor een aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie  

IV.2.8.2. De opleiding houdt minimaal 3 jaar stage adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie (minstens 1 jaar in de basisopleiding en 2 jaar in de hogere 

opleiding) in erkende dienst voor opleiding voor een aandachtsgebied adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie 

IV.2.8.3. De opleiding houdt minimaal 3 jaar stage volwassenen- en ouderenpsychiatrie 

(minstens 1 jaar in de basisopleiding en 2jaar in de hogere opleiding) in erkende dienst 

voor opleiding voor een aandachtsgebied volwassenen- en ouderenpsychiatrie 

 

IV.2.9. In de opleiding mag maximaal één jaar stage, een rotatiestage, verricht worden in een voor 

de opleiding erkende dienst van een aanverwante, relevante discipline (bv. pediatrie, neurologie, 

algemene interne geneeskune, radiologie, nucleaire geneeskunde of geriatrie) 

IV.2.10. Met het oog op het verwerven van bepaalde specifieke competenties in de psychiatrie 

en/of een aanverwante relevante (sub)discipline, die niet of onvoldoende worden beoefend in een 

erkende stagedienst, kan de kandidaat onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van de 

coördinerende stagemeester, een specifieke stage van maximaal 1 jaar doen in diensten die niet 

zijn erkend als stagedienst, maar die wel gerenommeerd zijn voor deze specifieke competentie(s) 

(Revalidatiecentra, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Klinische genetica, ...) en voorkomen op 

de betreffende lijst die door de Erkenningscommissie wordt goedgekeurd. Een stageplaats voor 

een specifieke stage heeft een geschreven overeenkomst met een erkende stagedienst.  

IV.2.11. De kandidaat-specialist volgt tegelijkertijd een theoretische en praktische opleiding in de 

psychiatrie. De theoretische opleiding is erop gericht kennis, vaardigheden en attitudes aan te 

leren die de kandidaat psychiater toelaten de rol van geneesheer, van wetenschapper, van 

communicator en van manager te vervullen. 

IV.2.12. De eindtermen van de opleiding zijn terug te vinden in bijlage I 

IV.2.13. De kandidaat moet conform de transversale criteria ten minste één maal in de loop van 

de opleiding over een klinisch of wetenschappelijk onderwerp betreffende de kinder- en 

jeugdpsychiatrie, de adolescenten- en volwassenenpsychiatrie of de volwassen- en 

ouderenpsychiatrie een artikel schrijven (MB 23.04.2014) 

IV.2.14. Bij het einde van de opleiding dient de kandidaat-specialist met het oog op zijn erkenning 

te bewijzen dat hij voldoet aan de vastgestelde eindtermen psychiatrie en bekwaam is om het 

specialisme zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid uit te oefenen. De kandidaat dient te 

slagen in een eindevaluatie die paritair wordt georganiseerd door de beroepsvereniging(en) van 

de betreffende specialiteit en de universitaire instellingen onder toezicht van de Minister (i.e. de 

Erkenningscommissie). 

Hiertoe zal de erkenningscommissie gebruik maken van: 

1° het stageportfolio en de daarbij horende bewijsstukken; 

2° de door de stagemeesters opgestelde jaarlijkse evaluatieformulieren en de door de kandidaat 

opgemaakte verslagen van de jaarlijkse plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken. 

3° de in IV.2.114 bedoelde publicatie(s) 
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4° de resultaten van het academiseringsexamen (facultair attest) 

 

IV. 3. Psychotherapie 

De opleiding omvat ook volledige opleiding tot psychotherapeut binnen een erkend 

psychotherapeutisch referentiekader volgens de wet van 4 APRIL 2014 (Wet tot regeling van de 

geestelijke gezondheids- zorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids- zorgberoepen) en toekomstige 

aanpassingen van deze wet. Een psychotherapie opleiding draagt oa sterk bij tot de basisattitude 

van een psychiater, het aansturen van multi-disciplinaire teams en de indicatiestelling van 

psychotherapie. Bovendien is naast de psychofarmacotherapie en de behandeling met 

neuromodulatie, de psychotherapie een evidence-based behandelmethode eigen aan de 

psychiatrische praktijk.  

Binnen de opleiding tot psychiater is er een theoretische vorming (bijkomend aan de 

basisopleiding binnen de opleiding tot arts) over de basisbegrippen van de psychologie met 

algemene psychologie, psychopathologie en psychiatrie, psychofarmacologie, psychodiagnostiek, 

netwerken met gezondheidsbeoefenaars en een inleiding tot de verschillende 

psychotherapeutische oriëntaties.  

Daarnaast wordt er binnen deze 5 jarige opleiding een specifieke theoretische (theoretische 

concepten en technieken, …) en praktische vorming (therapeutische vaardigheden en attitude) 

psychotherapie gegeven die voldoet aan de specifieke wettelijke criteria voor erkenning in de 

psychotherapie.  

 

IV.4. Behoud van de erkenning en re-entry 

IV.4.1. Behoud: 

De geneesheer-specialist behoudt de erkenning zolang de klinische en/of academische activiteit 

niet onderbroken wordt voor een periode langer dan 5 jaar. 

De geneesheer specialist is ertoe gehouden zijn bekwaamheid te behouden en te ontwikkelen 

door praktische en wetenschappelijke vorming. 

IV.3.2. Re-entry:  Per 5 jaar onderbreking wordt een inhaalstage van 6 maanden vooropgesteld. 
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DEEL V.  STAGEMEESTERS EN STAGEDIENSTEN 

V.1 Stagemeesters en stagediensten dienen te voldoen aan de algemene criteria voor erkenning 

(MB 23 april 2014) 

V.2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een stagemeester die een volledige opleiding kan 

aanbieden (alle opleidingsjaren) en een stagemeester die een partiële opleiding kan aanbieden. 

V.2.1. Een stagemeester die alle jaren van de opleiding kan aanbieden  

• voldoet aan de algemene criteria voor de erkenning van stagemeesters (MB 23 april 2014) 

• biedt binnen de eigen dienst of binnen zijn/haar netwerk een brede waaier van 

diagnostische en behandelingsmogelijkheden, die de brede basis van de kinder- en 

jeugdpsychiatrie, adolescenten- en volwassenenpsychiatrie en volwassenen- en 

ouderenpsychiatrie omvat en qua aanbod de te verwerven eindtermen van de opleiding 

in volledigheid en diversiteit kan waarborgen 

• beschikt over minimum 30 hospitalisatieplaatsen adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie of volwassenen- of ouderenpsychiatrie (A,a: volledig of partieel) 

of 20 hospitalisatieplaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie (K,k: volledig of partieel) 

• voert een georganiseerde liaisonopdracht uit naar de somatische afdeling 

• beschikt over een spoedgevallendienst waar spoedsituaties binnen de kinder- en 

jeugdpsychiatrie, adolescenten- en volwassenenpsychiatrie of volwassenen- en 

ouderenpsychiatrie worden opgevangen 

• beschikt over een multidisciplinaire polikliniek met minstens 2000 ambulante of 

consultatieve patiëntencontacten  

• kan een wetenschappelijke opleiding en publicatie waarborgen 

• tijdens de normale diensturen is steeds de stagemeester of een door hem/haar 

gemandateerde arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie, adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie of volwassenen-en ouderenpsychiatrie met een erkenning van 

ten minste vijf jaar in de stagedienst aanwezig 

V.2.2. Een stagemeester die voor een partiële opleiding kan instaan (maximum 2 jaar): 

• voldoet aan de algemene criteria voor de erkenning van stagemeesters (MB 23 april 2014) 

• beschikt over minimum 30 hospitalisatieplaatsen adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie of volwassenen- of ouderenpsychiatrie (A,a: volledig of partieel) 

of 20 hospitalisatieplaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie (K,k: volledig of partieel) 

• en/of beschikt over een multidisciplinaire polikliniek dat jaarlijks minstens 2000 

ambulante of consultatieve patiëntencontacten realiseert. 

• tijdens de normale diensturen is steeds de stagemeester of een door hem/haar 

gemandateerde arts-specialist in de kinder- en jeugdpsychiatrie, adolescenten- en 

volwassenenpsychiatrie of volwassenen- en ouderenpsychiatrie met een erkenning van 

ten minste vijf jaar in de stagedienst aanwezig 

V.3. De verhouding (arts-specialist kinder- en jeugdpsychiatrie/arts specialist in opleiding, 

adolescenten- en volwassenenpsychiatrie/arts specialist in opleiding, volwassenen-en 

ouderenpsychiatrie/arts specialist in opleiding), uitgedrukt in voltijdse equivalenten is minimum 

0,5. Per supervisor kunnen dus maximum 2 kandidaat-specialisten opgeleid worden. 

V.4. Per schijf van 20 hospitalisatieplaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie (volledig of partieel) of 

30 hospitalisatieplaatsen adolescenten- en volwassenenpsychiatrie, volwassenen- en 
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ouderenpsychiatrie (A,a: volledig of partieel) kunnen maximaal 5 kandidaten worden opgeleid in 

de stagedienst. 

V.5. Per schijf van 1000 ambulante of consultatieve patiëntencontacten binnen het 

multidisciplinair team kan maximaal 1 kandidaat worden opgeleid in de stagedienst. 

 

DEEL VI.   OVERGANGSMAATREGELEN 

VI.1. Psychiaters die de beroepstitel “Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenenpsychiatrie of 

in de kinder-en jeugdpsychiatrie” behaalden kunnen nog tot 10 jaar na de publicatie van dit KB 

een aanvraag tot het bekomen van deze beroepstitel ‘Psychiatrie en Psychotherapie’ indienen. 
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BIJLAGE 1: EINDTERMEN  VAN DE ARTS SPECIALIST IN DE PSYCHIATRIE EN 

PSYCHOTHERAPIE  

 

Dit overzicht beschrijft de competenties die de arts-specialist in de psychiatrie en psychotherapie 

aan het einde van zijn opleiding minimaal moet beheersen zodat hij/zij over de adequate kennis, 

vaardigheden en attitudes als medicus, wetenschapper, communicator en manager beschikt om 

hoogwaardige patiëntenzorg te verlenen in zijn specifieke expertisegebied.  

 

A. KENNIS  

- Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van de psychische stoornissen volgens de DSM-5 

of ICD-10 over de verschillende leeftijden (kinderen, adolescenten, volwassenen, ouderen) heen 

en binnen verschillende culturele contexten. Deze kennis omvat a)  diagnostische criteria, 

comorbiditeit en differentieel-diagnose, b) aanvullende diagnostische middelen (somatisch en 

psychodiagnostisch), c) epidemiologie en verloop, etiologie en pathogenese (neurobiologische 

grondslagen, psychopathologische mechanismen), en d) behandelingsmodaliteiten 

(psychofarmacologisch, neuromodulatief, psychotherapeutisch), preventie en revalidatie van de 

volgende psychische stoornissen: neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, psychotische 

stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, OCD, stressstoornissen, dissociatieve 

stoornissen, somatische symptoomstoornissen, eetstoornissen, zindelijkheidsstoornissen, slaap-

en waakstoornissen, genderdysforie en seksuele stoornissen, gedragsstoornissen, 

verslavingsstoornissenneurocognitieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en parafiele 

stoornissen.  

 

- Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van de comorbiede psychiatrische stoornissen 

binnen een consultatieve en liaisonpsychiatrische context.  

 

- Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van acute psychiatrische stoornissen binnen een 

spoedpsychiatrische context.  

 

-Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van de organisatie en kwaliteitseisen van de GGZ, 

incluis organisatie, financiering en kwaliteitsmanagement van ziekenhuizen  en andere GGZ 

organisaties  

 

- Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van deontologie en ethiek binnen de psychiatrie 

en psychotherapie (o.a. patiëntenrechten, gedwongen behandeling, euthanasie) 

 

 - Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van psychotherapeutische concepten en 

behandeling van psychische stoornissen  

 

- Een grondige vakkennis en inzicht verwerven van de basisprincipes van het opzetten en 

implementeren van wetenschappelijk onderzoek  

 

B. VAARDIGHEDEN  

- Het zelfstandig aanpakken, stellen van de diagnose en behandelen van de psychische stoornissen 

met verschillende behandelmethoden (farmacotherapeutisch,  psychotherapeutisch en 

neuromodulatief) in verschillende behandelsettings 

 

- Zelfstandig opstellen en bewaken van een psychiatrisch en/of psychotherapeutisch 
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behandelplan en het toepassen in de praktijk van beslisvaardigheid en probleemoplossing 

 

- Het toepassen van een integere en kwaliteitsvolle patiëntenzorg met continuïteit van zorg voor 

de patiënt 

 

- Het verwerven van psychotherapeutische vaardigheden en toepassen van 

psychotherapeutische technieken in de behandeling van psychiatrische stoornissen 

 

- Het functioneren binnen bredere managementsystemen in organisaties, ziekenhuiscommissies 

en in andere representatieve functies binnen de gezondheidszorg en het participeren in 

kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie van de zorg en in het beleid van een psychiatrische dienst of 

instelling. 

 

 

- Het correct, efficiënt en empathisch communiceren met patiënten en familieleden 

 

- Het correct en doelmatig communiceren met collega’s (psychiaters, psychotherapeuten) en 

andere zorgverlener 

 

- Het correct en tijdig vervullen van administratieve taken en het efficiënt en georganiseerd 

werken 

 

- Het doelgericht  participeren aan psychiatrisch en psychotherapeutisch wetenschappelijk 

onderzoek met het kunnen formuleren van een wetenschappelijke probleemstelling, data 

verzamelen, analyseren, interpreteren en rapporteren 

 

- Het kritisch evalueren van psychiatrische en psychotherapeutische literatuur vanuit evidence-

based perspectief  

 

 - Het toepassen van methodiek van kwaliteitsbeleid- en veranderingsmanagement en 

zorgprogrammering, zorgpaden en zorgcoördinatie  

 

 

C. ATTITUDE 

- Kennis en inzicht verwerven in de evaluatie van de eigen performantie en efficiëntie in relatie 

tot de dienst of instelling en van de grenzen van de eigen competentie 

 

- Het kunnen werken en communiceren binnen een multidisciplinair team en verwerven van 

(Inter)professioneel gedrag 

 

- Het kritisch beschouwen van medische informatie en het verwerven van een evidence-based 

attitude 

 

- Het stellen van ethisch gedrag en verantwoordelijkheidszin  

- Het adequaat omgaan met feedback 

 

- Het ontwikkelen van een psychotherapeutische attitude 
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