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GEZONDHEIDSZORG

De Block viseert psychotherapeuten
10 NOVEMBER 2015 | Van onze redacteur Jan-Frederik Abbeloos

De erkenning voor psycho therapeuten, waarover de regering-Di
Rupo een fel bevochten akkoord had gevonden, staat weer ter
discussie. Minister De Block wil dat enkel masters met een
‘medische opleiding’, zoals artsen en psychologen, psychotherapie
kunnen aanbieden.
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Vijftien jaar gehakketak ging eraan vooraf, maar bijna dag op dag twee jaar
geleden kwam de regering-Di Rupo tot een compromis over de erkenning van
psychologen en psychotherapeuten, waardoor op papier geregeld werd wie die
titels mocht gebruiken. Psychotherapeuten moeten daarbij geen psychologische
of academische vooropleiding hebben gevolgd, maar wel een
schakelprogramma aan de universiteit, vóór ze kunnen beginnen aan de
verzwaarde opleiding psychotherapeut van vier jaar.

De wet daarover moet tegen september volgend jaar uitgevoerd worden, maar
ligt binnen de regering-Michel onder vuur. Volgens verschillende bronnen wil
minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) dat alleen erkende
beroepen binnen de gezondheidszorg, zoals artsen, psychiaters en psychologen,
psychotherapie – Gestalttherapie, bijvoorbeeld – mogen aanbieden. Daardoor
wordt de weg naar de psychotherapie voor iedereen met een ander
basisdiploma (sociale agogiek, criminologie, enzovoort) afgesloten.

Volgens De Block is die verstrenging noodzakelijk om psychotherapie echt te
kunnen erkennen binnen de gezondheidszorg. In de wet van 2014 is
psychotherapie niet als een beroep maar als een ‘machtiging’ omschreven. Die
omschrijving zou te vaag zijn en de rechten van de patiënt onvoldoende
waarborgen. Alleen door een medische opleiding te eisen, kan een ‘serieus’
psychotherapeutisch aanbod gegarandeerd worden en een eventuele
terugbetaling gerechtvaardigd worden, valt te horen.

Ook het feit dat universiteiten niet happig blijken om het voorgeschreven
schakeljaar aan te bieden waarmee bachelors zich kunnen voorbereiden op de
psychotherapeutische opleiding, bewijst volgens De Block dat de bestaande wet
niet werkbaar is. Ze komt de diverse knelpunten van die wet vandaag oplijsten
in de Kamer.

Het voorstel van de minister is voor alle duidelijkheid nog niet het voorstel van
de regering. Voorlopig zit het dossier op het niveau van een
interkabinettenwerkgroep, maar ondertussen wordt er wel al volop nagedacht
over overgangsmaatregelen. De N-VA wil kijken of de diplomavereisten
versoepeld kunnen worden voor psychotherapeuten die in loondienst werken
bij bijvoorbeeld het CAW of CLB. Ook CD&V zit op dat spoor en benadrukt dat
de huidige generatie studenten en psychotherapeuten niet de klos mag worden.
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Verschraling

Nogal wat psychotherapeuten waarschuwen ondertussen voor te enge
diplomavereisten. ‘Ook wij willen de charlatans eruit, maar het is verkeerd te
denken dat enkel masters in de psychologie of artsen goede psychotherapie
kunnen aanbieden’, zegt Lief Konings, de woordvoerster van de Vlaamse
Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie (VBEGP). ‘Het
zou ook een enorme verschraling betekenen van het aanbod.’

Verschillende beroepsvereniging klagen dat De Block hun argumenten niet wil
horen, en proberen haar met open brieven en onlinepetities te bereiken. Het
kabinet-De Block spreekt evenwel tegen dat er geen contacten zijn, maar wijst
op de versnippering in het huidige psychotherapeutische aanbod, waardoor niet
elke groep tot nu toe gehoord is.

‘Wij begrijpen hun zenuwachtigheid, maar we pakken dit stap voor stap aan en
in overleg met zo veel mogelijk mensen van de sector en binnen de regering’,
beklemtoont woordvoerster Els Cleemput. ‘We willen dat het eindresultaat goed
en duurzaam is voor alle betrokkenen: patiënten en zorgverstrekkers.’
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Alleen door een medische opleiding te eisen, kan een kwaliteitsvol
aanbod gegarandeerd worden en een eventuele terugbetaling
gerechtvaardigd
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