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ABSTRACT  

 

Inleiding: De vermaatschappelijking van de zorg, een fenomeen dat de zorg dichter aan 

huis brengt, vond reeds in verschillende landen plaats. We vragen ons in deze 

masterproef af wat de functie van de eerstelijnspsycholoog hierbinnen is en of deze 

functie een cruciale schakel zou kunnen betekenen binnen deze vermaatschappelijking. 

Methode: De methode gehanteerd bij het schrijven van deze masterproef bestaat uit een 

literatuursearch en praktijkervaring verkregen aan de hand van gesprekken met 

deskundigen.  

Resultaat: De eerstelijnspsycholoog is een relatief jong beroep dat in België nog niet 

bestaat. Nochtans biedt de eerstelijnspsycholoog generalistische, laagdrempelige en 

kortdurende hulpverlening aan waardoor er minder lange wachtlijsten zijn en mensen 

preventiever geholpen kunnen worden.  

Discussie: Opdat de eerstelijnspsycholoog zou kunnen ingevoerd worden in België 

dient rekening gehouden te worden met drie zaken: de functie moet ingebed zijn in een 

goed georganiseerde eerste lijn, er dient gewerkt te worden volgens de principes van 

stepped care en tenslotte is er een goede inbedding naar tweede en derde lijn nodig. 

Hoewel de invoering van de eerstelijnspsycholoog aangewezen lijkt, botsen we op 

financiële beperkingen ten gevolge van huidige staatshervorming, waardoor de 

invoering voorlopig niet kan worden gerealiseerd. Er is echter evidentie dat deze 

invoering kan bijdragen tot de reorganisatie van de gezondheidszorg, die in België 

noodzakelijk is. Betwist kan worden of het hierbij gaat om een eerstelijnspsycholoog of 

eerder om een eerstelijnspsychologische functie, invulbaar door andere beroepen.  

Conclusie: We kunnen besluiten dat de eerstelijnspsycholoog noodzakelijk is in België 

en een cruciale factor vormt binnen de vermaatschappelijking van de zorg. 

 

 

 

 

 

“Aantal woorden masterproef: 12129 (exclusief bijlagen en bibliografie)”
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INLEIDING  

 

Gedurende de laatste decennia heeft er een belangrijke verschuiving 

plaatsgevonden in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk van institutionalisering van 

ernstige en langdurige psychische zieken naar desinstitutionalisering en 

vermaatschappelijking ervan. De gezondheidszorg wordt dichter bij huis gebracht, een 

fenomeen dat reeds in de meeste landen van Europa plaatsvond (De Rick et al., 2003). 

Deze evolutie kwam echter niet zomaar tot stand. Naar aanleiding van het stijgend 

aantal problemen inzake geestelijke gezondheid en de vaststelling dat niet iedereen een 

adequate hulpverlening krijgt, groeide de vraag naar uitbreiding en betere organisatie 

van het zorgaanbod (WHO, 2001). Hiervoor moet echter een gedifferentieerd 

zorgaanbod tot stand komen en is multidisciplinaire samenwerking belangrijk (Mos & 

Van Weeghel, 1999). Recent poogt men ook in België met artikel 107 van de wet 

betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, bestaande residentiële 

middelen te flexibiliseren naar mobiele teams om op die manier het huidige aanbod in 

de geestelijke gezondheidszorg verder te diversifiëren (Onkelinx & Vandeurzen, 2010).  

Binnen dit kader van vermaatschappelijking van de zorg vragen we ons in deze 

masterproef af wat de functie, de rol en de plaats van de eerstelijnspsycholoog hierbij 

zou kunnen zijn. In de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg kan deze 

immers een belangrijke rol spelen. Reeds in andere landen (bijvoorbeeld in Nederland) 

is de eerstelijnspsycholoog opgenomen in het hulpverleningsteam naast artsen, 

verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. In Vlaanderen daarentegen bestaat er 

nog geen gestructureerde eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en blijven bijgevolg 

heel wat problemen onbehandeld (Lamers, Bosch, Hinderink & Verschuren, 2006). De 

samenwerking in de eerste lijn maakt de hulpverlening nochtans laagdrempeliger, direct 

toegankelijk, meer doelgericht en preventiever. Tevens biedt ze mogelijkheden tot 

betere vroegdetectie, instroom, doorstroom, ondersteuning en nazorg. We zullen hierbij 

aandacht besteden aan de functie van de eerstelijnspsycholoog, maar tevens 

onderzoeken of deze een meerwaarde biedt en hoe de multidisciplinaire samenwerking 

kan worden uitgebouwd tussen de eerstelijnspsycholoog en de praktijk van huisartsen in 

wijkgezondheidscentra of andere hulpverleners.  
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In deze literatuurstudie reiken wij vooreerst literatuur aan met betrekking tot de 

vermaatschappelijking van de zorg. We bespreken hierbij eerst de definitie, om daarna 

over te gaan naar een aantal belangrijke concepten omtrent de vermaatschappelijking 

van de zorg, namelijk: de principes van stepped care, patient-centered medical home, 

balanced care en collaborative care.  

In het tweede deel van deze masterproef beschrijven we de gehanteerde methode 

bij het verrichten van deze literatuurstudie. Vervolgens beschrijven we de resultaten van 

het literatuuronderzoek betreffende de functie van de eerstelijnspsycholoog en sluiten 

we af met een kritische reflectie en discussie met aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Het uiteindelijke doel van deze scriptie bestaat erin de functie van de 

eerstelijnspsycholoog te schetsen binnen de vermaatschappelijking van de zorg. We 

gaan hierbij na of deze functie een belangrijke schakel is binnen deze evolutie. 

 

Vermaatschappelijking van de gezondheidszorg 

 

Definitie 

Doorheen de literatuur bestaan er verschillende definities van 

vermaatschappelijking van de zorg. De vermaatschappelijking van de gezondheidszorg 

betekent dat men personen met psychische problemen sociaal probeert te integreren, de 

zorg humaniseert en aandacht besteedt aan maatschappelijke aspecten van psychische 

problemen (Bauduin & Kal, 2000). De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat 

psychische problemen zullen toenemen en het aangewezen is dat de geestelijke 

gezondheidszorg sterker wordt uitgebouwd (WHO, 2001). Voor Vlaanderen betekent 

dit dat het aantal psychiatrische ziekenhuisbedden zal worden afgebouwd ten voordele 

van meer extramurale zorgvoorzieningen, zoals beschutte woonvormen en 

psychiatrische verzorgingstehuizen. Aangewezen is om meer gezondheidszorgexpertise 

in te zetten in de welzijnsvoorzieningen voor thuislozen, generatiearmen, vluchtelingen, 

bijzondere jeugdzorg en forensische sector. Therapie zal dus niet louter nog 

plaatsvinden binnen de therapieruimtes (Cools, 2006).  

 Desinstitutionalisatie bevat drie componenten: het ontslag van een patiënt uit het 

ziekenhuis, terug naar het thuismilieu, weg van ziekenhuisopname en de ontwikkeling 

van alternatieve gemeenschapsdiensten. Hierbij ligt het grootste probleem bij het 
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creëren van adequate en toegankelijke gemeenschapsbronnen. Het is echter meer dan 

een verschuiving inzake de plaats van verzorging. De zorgverlening moet aangepast zijn 

aan de individuele noden, cultuurgebonden zijn en betrokkenheid tonen naar de patiënt 

toe. Continuïteit van de zorg is hierbij van belang (Lamb & Bachrach, 2001). Om het 

principe van vermaatschappelijking beter te begrijpen, beschrijven we hieronder de 

totstandkoming ervan. 

 

Evolutie 

Sinds de jaren ’70 probeert men het zorgaanbod af te stemmen op de behoeften 

van personen met psychische problemen. Er vond een evolutie plaats naar meer 

gemeenschapsgerichte zorgverlening in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Personen 

met psychische problemen kunnen sindsdien terecht in centra geestelijke 

gezondheidszorg voor ambulante hulp. Hierdoor was een opname in een psychiatrisch 

ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis niet langer noodzakelijk. 

In de jaren ’80 realiseerde men zich dat de steeds verdere groei van het residentiële 

geestelijk gezondheidsaanbod niet volledig beantwoordde aan de concrete zorgvragen 

van personen met psychische problemen. Men besliste toen om het aantal residentiële 

bedden niet te laten stijgen (dit is het principe van het moratorium). Voor elk nieuw bed 

dat werd geopend, werd een ander bed gesloten. Rond het einde van het vorige 

decennium ontwikkelde zich een nieuwe vorm van wonen, beschut wonen, voor 

personen met psychische problemen die geen nood meer hebben aan een residentiële 

opname. Bewoners leven individueel of in kleine groepjes en kunnen deelnemen aan 

allerlei dagactiviteiten en kunnen bovendien wekelijks beroep doen op begeleiding. 

Naast het principe van beschut wonen werd er ook een tweede nieuwe woon- en 

zorgvorm ontwikkeld, namelijk de psychiatrische verzorgingstehuizen (Onkelinx & 

Vandeurzen, 2010). 

In 1999 werd in Vlaanderen een nieuw decreet gehanteerd betreffende de 

geestelijke gezondheidszorg, wat leidde tot een reorganisatie van de centra voor 

geestelijke gezondheidzorg (cgg’s). De vroegere cgg’s (84) fusioneerde tot 21 cgg’s. 

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg is een tweedelijnshulpverlening en biedt 

diagnostiek, indicatiestelling, ambulante behandeling en begeleiding aan. Het verleent 

ook diensten aan andere voorzieningen of hulpverleners via advies, consult, coaching, 
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supervisie, preventie en outreaching. De hoofdopdracht bestaat erin om mensen met 

ernstige psychische en psychiatrische problemen psychiatrisch en psychotherapeutisch 

te behandelen. Aan de hand van multidisciplinaire teams worden zowel kinderen, 

jongeren, volwassenen als ouderen geholpen (Onkelinx & Vandeurzen, 2010). 

Een volgende stap in de ontwikkeling naar meer gemeenschapsgerichte 

gezondheidszorg bestaat uit het omvormen van een aanbodgestuurde residentiële ggz 

naar een vraaggestuurde gedifferentieerde ggz. Hierbij wordt vertrokken vanuit de 

concrete leef-, leer- en werkomgeving van de personen met psychische problemen en 

wordt hulp gebaseerd op hun noden. Vraaggestuurde geestelijke gezondheidszorg zal 

zoveel mogelijk pogen residentiële opnames te vermijden. Er ontstaan zorgcircuits en 

zorgnetwerken voor zowel acute als chronische ggz-problemen (Aelvoet & 

Vandenbroucke, 2002). Een zorgcircuit bestaat eruit dat het aanbod binnen de 

geestelijke gezondheidszorg afgestemd is op de specifieke behoeften van een 

leeftijdsdoelgroep, waarbij zorgaanbieders samenwerken. Deze samenwerking wordt 

geconsolideerd in een zorgnetwerk; een netwerk van zorgaanbieders die samen één of 

meerdere zorgcircuits realiseren. De concepten zorgcircuit en zorgnetwerk zijn 

opgenomen in artikel 11 van de wet op ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen 

(KB, 2008). Tevens zorgde de goedkeuring van de wet op patiëntenrechten voor 

verandering. Patiënten hebben recht op kwaliteitsvolle dienstverlening, vrije keuze van 

zorgverlener, inzage in het patiëntendossier, bescherming van hun persoonlijke 

levenssfeer en klachtenbemiddeling. 

Tenslotte poogt men in 2010 het huidige aanbod in de geestelijke 

gezondheidszorg verder te diversifiëren door de herverdeling van bestaande middelen 

via de implementatie van artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen en door de investering van bijkomende middelen. De Vlaamse 

gemeenschap deed afgelopen jaren budgettaire inspanningen om de expertise van centra 

geestelijke gezondheidszorg en psychiatrische zorg via outreaching ter beschikking te 

stellen van aangrenzende sectoren. Deze outreachingopdrachten hebben als 

voornamelijk doel psychische problemen zo vroeg mogelijk te detecteren en de zorg zo 

nauw mogelijk te laten aansluiten. In het kader van outreaching zal men zorgen voor 

een liaisonfunctie tussen huisarts en cliënt, de teams rond thuisverzorging versterken en 

tenslotte werken in het milieu van de cliënt (Onkelinx & Vandeurzen, 2010). 
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Er is een dringende nood aan uitbreiding en betere organisatie van het 

zorgaanbod vermits problemen inzake geestelijke gezondheid toenemen (WHO, 2001). 

Deze vaststelling werd door ons land omgezet in een resolutie “mental health: 

responding to the call for action”. Er is dus een noodzaak tot promotie van een 

kwalitatief en kwantitatief geoptimaliseerd en vraaggestuurd aanbod in de geestelijke 

gezondheidszorg.  

In landen waar de geestelijke gezondheid reeds verder is uitgebouwd, wordt 

vastgesteld dat zorgaanbieding zo dicht mogelijk bij het thuismilieu van de zorgvrager 

tot goede resultaten leidt. De ontwikkeling van gemeenschapsgerichte zorg, de 

systematische afbouw van het residentiële ggz aanbod en de focus op vroegdetectie van 

psychische problemen heeft reeds positieve effecten gehad. Zo wordt in het Verenigd 

Koninkrijk reeds gewerkt met mobiele teams en merken we sindsdien een daling in het 

aantal zelfdodingen. Of dit verband statistisch significant is, dient nog verder te worden 

onderzocht (Onkelinx & Vandeurzen, 2010). 

Optimalisering van de geestelijke gezondheidszorg is bijgevolg ook in België 

aangewezen. Eén persoon op vier kampt er immers met mentale gezondheidsproblemen 

(Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2004). De eerste aanmeldingsklacht 

gebeurt doorgaans bij de huisarts. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt 

de patiënt doorverwezen. Deze doorverwijzing verloopt echter niet altijd even vlot. 

Vaak is er te weinig bekendheid van de alternatieven, heerst er nog een taboe of zijn er 

lange wachttijden. Daarnaast is de capaciteit van de residentiële geestelijke 

gezondheidszorg in België opmerkelijk groter dan in andere Europese landen. België 

heeft immers na Malta het hoogst aantal psychiatrische bedden; 152 per 100000 

inwoners (WHO, 2008). Een oplossing voor deze problemen is te vinden in de 

heroriëntatie van de geestelijke gezondheidszorg naar een meer gemeenschapsgerichte 

zorgverlening. 

Meer gemeenschapsgerichte zorgverlening vergt volgende bewegingen: 

desinstitutionalisering, inclusie, decategorisatie, intensifiëring en consolidatie. We 

bespreken in het kort deze concepten. Desinstitutionalisering stelt intensieve en 

gespecialiseerde ambulante zorgvormen als alternatief voor een ziekenhuisopname. 

Inclusie omvat revalidatie en rehabilitatieopdrachten waarbij samenwerking met 

onderwijs, cultuur, arbeid en sociale huisvesting noodzakelijk is. Decategoralisatie 
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realiseert via zorgcircuits en zorgnetwerken een samenwerking tussen en met de 

ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor personen met een handicap 

en justitie. Daarnaast is er een intensifiëring van de zorg nodig binnen de ziekenhuizen. 

Tenslotte is consolidatie noodzakelijk. Dit betekent dat er een regularisatie van de 

verschillende pilootprojecten, zowel federaal als van de gemeenschappen en gewesten, 

in het globaal ggz-concept dient plaats te vinden (Onkelinx & Vandeurzen, 2010). 

Als antwoord op deze optimalisering werd in het kader van de Interministeriële 

Conferentie Volksgezondheid op 28 september 2009 beslist om over te gaan tot de 

implementatie van artikel 107 van de wet betreffende ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinstellingen. Dit artikel stelt dat: “De koning in specifieke 

financieringswijzen kan voorzien om, op experimentele basis en beperkt in de tijd, een 

prospectieve en programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en netwerken 

mogelijk te maken.”. Dit laat toe om een deel van de financiële middelen van 

ziekenhuizen te herverdelen zodat middelen en mankracht in een bepaald 

werkingsgebied kunnen worden ingezet. Zo kan het bestaande gezondheidszorgaanbod 

voor personen met psychische problemen verder aangepast worden aan hun behoeften 

en zorgvragen. De beschikbare middelen worden in de eerste plaats gebruikt voor 

ambulante intensieve behandelteams voor acute en chronische problemen in de 

geestelijke gezondheid. Ze worden tevens gebruikt voor rehabilitatieteams die werken 

rond herstel en sociale inclusie en tenslotte voor intensieve residentiële behandelunits 

van zowel acute als chronische ggz-problemen indien opname noodzakelijk is.  

Op 14 december 2009 werd beslist om een bilaterale informatiecampagne te starten over 

de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken in de ggz en over de technieken die 

daartoe kunnen worden gebruikt in samenhang met de implementatie van artikel 107. 

Tevens werd beslist dat er intensievere samenwerking tussen intramurale en extramurale 

zorg zal worden uitgebouwd zodat crisissen ambulant sneller kunnen worden aangepakt 

en er optimaler kan worden doorverwezen.  

Patiënten met psychische problemen moeten dus beter geïntegreerd worden in de 

maatschappij. De inschakeling van de ggz in andere beleidsdomeinen zoals wonen, 

werk en sociale economie is eveneens van belang. Om meer aan vroegdetectie en 

vroeginterventie te kunnen doen in Vlaanderen dienen ggz-problemen in een zo vroeg 

mogelijk stadium gedetecteerd te worden. Aanwezigheid van geestelijke 
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gezondheidszorg op de eerste lijn is daartoe een vereiste (Onkelinx & Vandeurzen, 

2010). 

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg behandelen we in 

volgende paragraaf de principes in de organisatie van de gezondheidszorg die hier 

nauwlettend mee te maken hebben. 

 

Principe van ‘stepped care’ 

We stellen een slechte toegang vast tot psychologische behandelingen: slechts 

een minderheid van de patiënten in nood krijgt een behandeling (Lovell & Richards, 

2000) en een grote meerderheid geen (Bebbington et al., 2000). Mogelijks biedt het 

toepassen van de principes van stepped care hier een eerste oplossing. 

Stepped care of getrapte zorgverlening verkiest minimale zorgverlening waar 

mogelijk en intensieve zorg waar nodig. Het poogt zoveel mogelijk van een lager naar 

een hoger niveau van zorgverlening over te stappen, waarbij de zorg geleidelijk 

intensifieert indien noodzakelijk voor de patiënt en wanneer dat een voordeel voor 

hem/haar oplevert. Volgens dit principe kunnen interventies op een vooraf vastgelegde 

volgorde worden ingedeeld. Hierbij wordt de volgorde bepaald door de mate van 

belasting, ingrijpen, behandelingsduur, kosten en bewezen effect van de interventie. Het 

stepped care programma gaat uit van actuele kennis over gepaste hulpverlening bij een 

bepaalde diagnose. Tevens gaat het uit van de integrale zorg voor het gehele zorgproces. 

Beëindiging van de behandeling wordt, ook bij een positief resultaat, voortgezet met 

aandacht voor nazorg, terugvalpreventie en rehabilitatie. De getrapte zorgverlening is 

doelmatig, kosteneffectief en dringt de wachtlijsten terug (Meeuwissen & Van Weeghel, 

2003). Tevens blijkt uit de literatuur dat stepped care effectiever is dan “usual care” en 

“no treatment” (Bower, Richards & Lovell, 2001; Dowrick et al., 2000; Kaltenthaler et 

al., 2002; Lovell & Richards, 2000;). 

Op deze wijze wordt de selectieve inzet van de zorg mogelijk. Bovendien beoogt 

men de samenwerking en doorverwijzing binnen en tussen de lijnen en zorgverleners te 

verbeteren en de zorg meer af te stemmen op de patiënt zelf. Tevens worden de 

resultaten van de behandeling nauwlettend gevolgd en beslissingen rond het 

behandelbeleid expliciet gemaakt en gestructureerd (Meeuwissen & Van Weeghel, 

2003). 
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Het stepped care model gaat uit van twee principes, namelijk: hulp verlenen op 

de minst ingrijpende manier mogelijk (O’Donohue & Draper, 2010; Sobell & Sobell, 

2000), maar die nog steeds de mogelijkheid biedt om een significante gezondheidswinst 

te realiseren en ten tweede hulp bieden die zelfcorrigerend is. Men probeert zo weinig 

mogelijk kosten en persoonlijke ongemakken te veroorzaken (Sobell & Sobell, 2000). 

Intensievere behandelingen zijn voorzien voor patiënten die geen baat hebben bij de 

eenvoudige eerstelijnshulp, of bij wie op voorhand kan voorspeld worden dat ze er geen 

baat zullen bij hebben (Newman, 2000). Hierbij dient aangehaald te worden dat de 

intensiteit van een behandeling niet noodzakelijk correleert met de werkzaamheid van 

de interventie. Intensievere behandelingen zijn niet noodzakelijk meer doeltreffend. Er 

is bijvoorbeeld weinig evidentie dat individuele therapie voor depressie meer 

doeltreffend is dan groepstherapie en er is geen evidentie dat therapie die in opname 

verleend wordt beter werkt dan therapie die ambulant verleend wordt. Er is tevens 

evidentie dat bibliotherapie even doeltreffend voor paniek en depressie is als meer 

intensieve behandelprogramma’s  (Floyd, Scogin, McKendree-Smith, Floyd & Rokke, 

2004; Gould, Clum & Shapiro, 1993).  

Op deze manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare 

therapieën. Maar er dient niet alleen rekening gehouden te worden met het eerste 

criterium, tevens dient stepped care “zelfcorrigerend” te zijn. Dit wil zeggen dat de 

resultaten van de behandeling en beslissingen over de behandelingsvoorwaarden 

systematisch in het oog worden gehouden en veranderingen stapsgewijs worden 

gemaakt als de huidige behandelingen niet genoeg gezondheidswinst boeken. Uitval bij 

therapie wordt niet gezien als een gebrek aan motivatie bij de patiënt, maar stepped care 

modellen zien het monitoren van vooruitgang en uitkomsten als een fundamentele 

verantwoordelijkheid van de therapeut en het systeem van gezondheidsverlening waarin 

ze werken (Bower & Gilbody, 2005). 

Therapieën die weinig interveniërend zijn, zijn de volgende: kortdurende 

therapieën (Rijnders & Heene, 2010; Scott, Tacchi, Jones & Scott, 1997), 

groepsbehandelingen (Dowrick et al., 2000), zelfhulp zoals bijvoorbeeld bibliotherapie 

(Cuijpers, 1997) en computergestuurde behandelingen (Proudfoot et al., 2004).  

De voorkeur bij stepped care gaat uit naar cognitieve gedragstherapie (Department of 
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Health, 2001), hoewel er geen vereisten zijn qua vorm van therapie (Sobell & Sobell, 

2000).  

Naast de vorm van therapie stellen zich ook vragen in verband met het gebruik 

van medicatie. Moderne modellen van “collaborative care” betrekken een “case 

manager” om de opvolging met medicatie te garanderen (Badamgarav et al., 2003). In 

deze context kunnen de principes van stepped care toegepast worden. (Katon et al., 

1999; Araya et al., 2003; Unutzer et al., 2003). Er zijn vier kwalitatief verschillende 

stappen: zelfhulp (geen therapeutische hulp nodig), begeleide zelfhulp en 

groepsbehandelingen (input van therapeut gaande van een tot twee uur per patiënt), 

kortdurende individuele therapie (met een input van de therapeut van 6 uur per patiënt) 

en langdurende individuele therapie (rond de 16 uur input per patiënt) (Bower & 

Gilbody, 2005).  

De invulling van deze hulpverlening kan door verschillende beroepen gebeuren. 

Begeleide zelfhulp kan door een verpleegkundige (Richards, Richards, Barkham, Cahill 

& Williams, 2002) of een eerstelijns geestelijke gezondheidswerker gebeuren en 

individuele hulp door een psycholoog of geestelijke gezondheidsverpleegkundige 

(Bower, 2002). 

Naast de principes van stepped care kunnen ook de principes van collaborative 

care toegepast worden.  

  

Collaborative care 

Collaborative care is een systematische benadering die de patiënt beter 

informeert en mentale gezondheidswerkers of andere zorgverleners zoals 

verpleegkundigen integreert in de eerstelijns gezondheidszorg om de geneesheren in de 

eerstelijnsgezondheidszorg te helpen om behandelingen te voorzien conform de 

evidence-based richtlijnen (Katon et al., 1997; Von Korff, Gruman, Schaefer, Curry & 

Wagner, 1997). Collaborative care kunnen we dus samenvatten onder de noemer dat 

hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo 

goed mogelijk te garanderen. 
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Balanced care 

Onderzoek toont aan dat men bij voorkeur een gebalanceerde benadering 

hanteert inzake hulpverlening. De hulpverlening in de gezondheidszorg hoeft dus niet 

beperkt te zijn tot louter gemeenschapsdienstverlening of hospitalisatie. Een combinatie 

van beide is meer aangewezen. Afhankelijk van de beschikbare middelen (geld, 

personeel, niveau van ervaring en expertise of therapeutische oriëntatie van een land of 

gebied (Desjarlais, Eisenberg, Good, Kleinman, 2005)) kan de focus hierbij op andere 

zaken liggen. Gebieden met weinig middelen kunnen zich hoofdzakelijk focussen op 

primaire hulpverlening, waarbij gespecialiseerde hulpverlening dient als back-up. 

Gebieden met een middelmatige hoeveelheid middelen kunnen daarenboven “outpatient 

clinics” en “community mental health teams (CMHT’s)” aanbieden, naast “acute 

inpatient care” en gemeenschapsgerichte residentiële hulpverlening en vormen van 

tewerkstelling en beroepen. Gebieden met veel middelen, kunnen alle bovenstaande 

vormen van hulpverlening gebruiken, maar kunnen tevens gebruik maken van 

gespecialiseerde diensten zoals gespecialiseerde outpatient ziekenhuizen en “Crisis 

Mobile Teams” (CMT’s), “Assertive community treatment teams” (ACT’s), vroege 

interventie teams, alternatieven voor acute inpatient zorg en alternatieve vormen van 

gemeenschapsgerichte residentiële zorg, alternatieve beroepen en rehabilitatie 

(Thornicroft & Tansella, 2004).  

Uit deze bevindingen halen we twee belangrijke implicaties. Vooreerst stelt het 

stepped care model dat er een graad van coördinatie moet zijn tussen de verschillende 

dienstverleningscomponenten, zeker tussen primaire en gespecialiseerde zorgverlening. 

Het is echter afhankelijk van het aantal beschikbare middelen of deze mechanismen 

dermate kunnen uitgebouwd worden (Thornicroft & Tansella, 2004). Ten tweede lijkt 

deze manier van werken efficiënter inzake de verdeling van de middelen, maar dit gaat 

gepaard met een ethische implicatie. Indien de middelen in een land of gebied niet 

aanwezig zijn, kunnen ACT en efficiëntere vormen van hulpverlening niet worden 

toegepast. Dit zal leiden tot minder genezingen en meer kosten voor de maatschappij. 

We kunnen besluiten dat zorgverlening uitsluitend gericht op de gemeenschap of 

ziekenhuisopname weinig realistisch is. 
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Patient-centered Medical Home 

 Recent doet zich in de gezondheidszorg een verschuiving voor van tweedelijns- 

(specialistische zorg) naar eerstelijnszorg (huisarts) met de doelstelling om de zorg van 

chronisch zieken te verbeteren. Hierbij werken de eerste en tweede lijn beter samen en 

worden herhaalbezoeken aan de specialist afgebouwd naar de huisarts. Dit zorgt echter 

voor een reorganisatie van de gezondheidszorg en een capaciteitsuitbreiding van de 

huisartsen met 3.2 extra weken per jaar, of een nieuwe aanwerving van 6335 huisartsen. 

Mogelijks zou praktijkondersteunend personeel hier hulp kunnen bieden (Hollingsworth 

et al., 2011). 

Gerelateerd aan deze fenomenen treedt de functie van de eerstelijnspsycholoog 

naar voor. In Nederland is een eerstelijnspsycholoog een evidentie. In Vlaanderen 

daarentegen bestaat er nog geen gestructureerde eerstelijns geestelijke gezondheidszorg 

en blijven bijgevolg heel wat problemen onbehandeld (Lamers et al., 2006). De huisarts 

heeft de functie van poortwachter, maar kan deze functie moeilijk behouden als hij niet 

multidisciplinair samenwerkt met psychologen en maatschappelijk assistenten waarmee 

hij structureel zou kunnen samenwerken in een groepspraktijk of 

wijkgezondheidscentrum. Generalistisch werken op de eerste lijn lijkt dus aangewezen 

(Cools, 2007).  

 
Besluit en probleemstelling 

 

We stellen vast dat één persoon op vier in België kampt met mentale 

gezondheidsproblemen (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 2004). Er is 

echter een slechte toegang tot psychologische behandelingen, waardoor slechts een 

minderheid van de patiënten in nood een behandeling krijgt (Lovell & Richards, 2000) 

en een meerderheid niet behandeld wordt (Bebbington et al., 2000). De 

Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt nochtans dat psychische problemen zullen 

toenemen en het aangewezen is dat de geestelijke gezondheidszorg sterker wordt 

uitgebouwd (WHO, 2001). 

De laatste decennia heeft er zich een belangrijke evolutie voorgedaan in de 

geestelijke gezondheidszorg. Deze evolutie gaat van institutionalisering van ernstige en 

langdurige psychisch zieken naar desinstitutionalisering en vermaatschappelijking. De 

gezondheidszorg wordt dichter bij huis gebracht, een fenomeen dat reeds in de meeste 
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Europese landen heeft plaatsgevonden (De Rick et al., 2003). In Vlaanderen zullen het 

aantal psychiatrische ziekenhuisbedden verder worden afgebouwd en komen er meer 

extramurale zorgvoorzieningen, zoals beschutte woonvormen en psychiatrische 

verzorgingstehuizen (Cools, 2006). Deze evolutie is noodzakelijk, want België heeft na 

Malta het hoogst aantal psychiatrische bedden per inwoners in Europa (WHO, 2008).  

Binnen de vermaatschappelijking van de zorg merken we een evolutie van een 

aanbodgestuurde residentiële ggz naar een vraaggestuurde gedifferentieerde ggz, 

waarbinnen zorgnetwerken en zorgcircuits ontstaan (Onkelinx & Vandeurzen, 2010). 

De principes van stepped care, collaborative care, balanced care en patient centered 

medical home spelen een belangrijke rol in de vermaatschappelijking van de zorg. 

In 2010 poogde men het huidige aanbod in de geestelijke gezondheidszorg 

verder te diversifiëren door de herverdeling van bestaande middelen via de 

implementatie van artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 

verzorgingsinrichtingen en door de investering van bijkomende middelen (Aelvoet & 

Vandenbroucke, 2002). 

Binnen deze evolutie van vermaatschappelijking van de zorg vragen we ons in 

deze masterproef af wat de functie van de eerstelijnspsycholoog kan betekenen. 
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METHODE 

 

 Deze masterproef is een literatuurstudie over de functie van de 

eerstelijnspsycholoog. De methode gehanteerd bij het schrijven van deze masterproef 

bestaat uit een literatuursearch en praktijkervaring. De literatuursearch bestond uit het 

raadplegen van verschillende databanken: Pubmed, Web of science, Cochrane en 

Springerlink. Aan de hand van volgende zoektermen werd informatie verworven: 

“primary care”, “primary mental health care”, “health care, “stepped care”, “patient-

centered medical home”, “vermaatschappelijking zorg”, “desinstitutionalisering”, 

“(Clinical) psychologist in primary care”, “eerstelijnspsycholoog”, “geestelijke 

gezondheidszorg”, “socialization”, “prevention”, “general practitioner".  

Artikels en bronnen tussen de jaren 1999-2011 werden betrokken in dit 

literatuuronderzoek. Tevens werd gebruik gemaakt van de volgende boeken: 

Behandelingsstrategieën voor de eerstelijnspsycholoog (Derksen & van der Staak, 

2000), Handboek psychologie in de eerste lijn (Lamers, Bosch, Hinderink & 

Verschuren, 2006), Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn 

(Rijnders & Heene, 2010) en Stepped care and e-health. Practical applications to 

behavioral disorders (O’Donohue & Draper, 2010). Ook meerdere sites werden 

geraadpleegd: www.zorg-en-gezondheid.be, www.psygent.be, www.vvgg.be, 

www.trimbos.nl, www.who.int, www.lve.nl, www.nationaalkompas.nl, 

www.ministerjovandeurzen.be, www.indigo.nl, www.nivel.nl, www.iph.fgov.be 

Naast deze literatuursearch heb ik gesprekken gehad met de directeur van het 

centrum geestelijke gezondheidszorg VZW Eclips Alain Vincke en professor dr. Jan De 

Maeseneer, die hun praktijkervaringen met mij deelden. Tevens ben op gesprek geweest 

bij Sara Debruyne, praktijkassistent aan de Universiteit Gent en eerstelijnspsychologe in 

Indigo te Nederland. Verder nam ik ook via mail contact op met Frederik Boone, 

gezondheidszorgpsycholoog in Nederland en Danielle Massant van het team eerstelijn 

en thuiszorg die mij eveneens veel konden bijbrengen inzake dit onderwerp en extra 

literatuur hebben aangeraden.  

  Daarenboven woonde ik op 25 maart 2011 een congres bij omtrent de 

geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen na artikel 107, getiteld: ‘Te bed of niet te 

bed’. Daar kwamen onder andere volgende sprekers aan bod: G. Thornicroft (Institute 
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of Psychiatry, King’s College London, UK) met “The Balanced Care Model of Mental 

Health Services” , J.R. van Veldhuizen (Stichting Centrum Certificering ACT en FACT, 

NL) met “Kansen voor lotsverbetering van kwetsbare burgers door meer ambulante 

zorg”, J. Van Hecke (ZNA Antwerpen, campus Stuivenberg) over “Artikel 107: 

reflecties vanuit de sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie”, B. Cantillon (Centrum 

voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen) met “Sociaal beleid 

tussen beschermen en activeren” en S. Johnson (Research Dept. of Mental Health 

Sciences, University College London, UK) over “Acute home treatment in England: 

progress and evidence”.  

Verder kwam Dr. A. De Witte (GZA ziekenhuizen) er spreken over “Artikel 107: 

reflecties vanuit de secties Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) en 

Urgentie- en Intensieve Zorgen Psychiatrie”, G. Pieters (UPC KULeuven, campus 

Kortenberg) over “Het 107-project Leuven-Tervuren. The long and winding road naar 

een meer evenwichtige geestelijke gezondheidszorg-organisatie” en tenslotte P. 

Delespaul (GGZ Mondriaan Heerlen, Capaciteitsgroep Psychiatrie en 

Neuropsychologie, Universiteit Maastricht, Nederland) over “Vlaamse commentaren 

van over de grens”. 

In antwoord op de onderzoeksvraag of de eerstelijnspsycholoog een cruciale 

schakel kan betekenen binnen de vermaatschappelijking van de gezondheidszorg 

integreerden we de literatuur systematisch. In de volgende paragraaf behandelen we de 

probleemstelling en kijken we naar de functie van de eerstelijnspsycholoog binnen de 

vermaatschappelijking van de zorg en of een eerstelijnspsycholoog hierin een cruciale 

rol speelt. Vooreest schetsen we de eerstelijnsgezondheidszorg, vervolgens geven we de 

definitie van de eerstelijnspsycholoog, waarna we zijn functie bespreken en de 

verschillen tussen Nederland en België bekijken. Het tweede deel van de resultaten 

biedt een antwoord op de onderzoeksvraag of de eerstelijnspsycholoog een cruciale 

schakel is binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Hierbij wordt een genuanceerd 

beeld geschetst van de voor- en nadelen van de eerstelijnspsycholoog, waarna we 

vervolgens kijken of er sprake is van een eerstelijnspsycholoog of eerder van een 

eerstelijnspsychologische functie. Tenslotte bespreken we de plaats van deze 

eerstelijnspsycholoog binnen de vermaatschappelijking van de zorg. 
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RESULTATEN 

 

Eerstelijnspsycholoog 

 

Eerstelijnsgezondheidszorg 

Volgens het decreet van 3 maart 2004 betekent eerstelijnsgezondheidszorg: 

“zorg aangeboden door zorgverstrekkers in dat segment van de gezondheidszorg waarop 

gebruikers een beroep doen voor eerste deskundige opvang, behandeling of meer 

continue begeleiding van gezondheidsproblemen, al dan niet na verwijzing door een 

andere zorgaanbieder of door een organisatie, dienst of persoon met een meer 

gespecialiseerd zorgaanbod”. 

 De definitie van eerstelijnsgezondheidszorg volgens de Nederlandse 

Gezondheidsraad is uitgebreider en beschrijft meer in detail wat allemaal onder de 

eerstelijnsgezondheidszorg valt. “Eerstelijnsgezondheidszorg is een generalistische 

zorg, die bestaat uit generalistische, medische, paramedische, kinesitherapeutische en 

farmaceutische zorg, maar ook uit de zorg en ondersteuning van verpleegkundigen en 

vroedkundigen en uit niet-gespecialiseerde psychische en sociale zorg, samen met 

preventieve en gezondheidspromotie-activiteiten, aansluitend bij de zorg. De 

eerstelijnsgezondheidszorg richt zich tot patiënten die thuis of in een thuisvervangend 

milieu wonen en wordt zo dicht mogelijk bij de patiënten gerealiseerd, waarbij indien 

mogelijk de zorg zelf plaatsvindt bij de patiënt thuis. Eerstelijnsgezondheidszorg is voor 

iedereen toegankelijk, ongeacht de aard van het gezondheidsprobleem. Het zorgsysteem 

is in staat om een antwoord te geven op urgente situaties, zo nodig met onmiddellijke 

opvang. Het realiseert continuïteit en neemt ter zake verantwoordelijkheid op voor 

langdurige zorg, begeleiding en preventieve initiatieven. De eerstelijnszorg richt zich in 

eerste instantie op patiënten die om hulp vragen, maar heeft ook een proactieve 

verantwoordelijkheid zowel door individugerichte als groepsgerichte preventieve 

activiteiten die gezondheid bevorderen in de lokale populatie. 

Eerstelijnsgezondheidszorg wordt verstrekt door verschillende zorgverleners die 

samenwerken op een gecoördineerde manier in de eerstelijnszorg en, zo nodig, met 

verwijzing naar de tweedelijn” (Health Council of the Netherlands, 2004). In deze 
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definitie vinden we onder andere de aspecten van vermaatschappelijking van de zorg 

terug en het principe van multidisciplinair werken. 

De eerstelijnsgezondheidswerker moet globale, geïntegreerde, continue en 

kwaliteitsvolle zorg kunnen aanbieden. De zorg legt wederzijdse linken met andere 

zorglijnen en -sectoren en moet bovendien gemeenschapsgericht aangeboden worden 

(De Lepeleire & Van Nuffel, 2010). 

 Een probleem in de hulpverlening op de eerste lijn is dat deze momenteel bestaat 

uit verschillende disciplines, praktijkvormen en diensten die op een variabele en niet 

transparante manier zorg aanbieden. Bovendien is er binnen eenzelfde dienst of 

discipline ook een variatie van verschillende aangeboden diensten. Voor mensen die 

hulp en zorg zoeken, maar tevens voor zorgverleners uit andere lijnen is de 

aanspreekbaarheid van de eerste lijn hierdoor onduidelijk en beperkt. Binnen de eerste 

lijn is er immers een uitgebreide waaier van professionelen actief. Het gaat hier over 

huisartsen, verpleegkundigen, diensten voor gezins- en bejaardenhulp, 

kinesitherapeuten, diëtisten, tandartsen, apothekers, ergotherapeuten, psychologen, 

fysiotherapeuten, logopedisten en maatschappelijk werkers. Maar tevens over 

solopraktijken, groepspraktijken (van huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, 

etc.), georganiseerde diensten voor thuisverpleging en wijkgezondheidscentra. Ook de 

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), Kind en Gezin, kinderkribben, Openbare 

Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), en Centra Algemeen Welzijn 

(CAW’s) situeren zich op de eerste lijn omwille van de aard van hun aanbod en de 

rechtstreekse toegankelijkheid. Op enkele zeldzame uitzonderingen na (bijvoorbeeld de 

wijkgezondheidscentra) is deze professionele activiteit vooral verticaal (solo en/of 

groepspraktijken) georganiseerd. Dit wil zeggen sterk uitgebouwd, intradisciplinair, 

parallel en verticaal tussen de disciplines. Deze verticale organisatievorm staat echter 

haaks op de gedefinieerde kenmerken van een eerstelijnszorg, met name het aanbieden 

van globale, geïntegreerde, continue en gemeenschapsgerichte zorg. Elke 

eerstelijnspraktijk dient zich dermate te organiseren en te structureren dat zowel 

eenvoudige als complexe zorgsituaties kunnen worden verzorgd. 

Multidisciplinaire eerstelijnscentra lijken hiervoor een oplossing te bieden omdat 

daar gemakkelijker taakverschuivingen kunnen plaatsgrijpen tussen de verschillende 

disciplines. Op die wijze poogt men de kwaliteit en het globale, continue, geïntegreerde 
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en gemeenschapsgerichte karakter van de zorg te verbeteren (De Lepeleire & Van 

Nuffel, 2010). 

Het lijkt dus aangewezen het gehele activiteitsscala van de 

eerstelijnszorgverstrekkers te doen evolueren naar meer globale, continue, geïntegreerde 

en gemeenschapsgerichte gezondheidszorg. Dit kan via de promotie van 

samenwerkingsverbanden tussen de praktijken van de verschillende hulpverleners in de 

eerste lijn (De Lepeleire & Van Nuffel, 2010). 

De integratie van de geestelijke gezondheidszorg binnen de 

eerstelijnsgezondheidszorg is geen loutere evidentie. Het biedt nochtans tal van 

voordelen. Vooreerst krijgt de populatie betere en vroegtijdige toegang tot de 

hulpverlening betreffende de geestelijke gezondheid (Funk, Saraceno, Drew & Faydi, 

2008). Tevens wordt de kans op stigmatisering gereduceerd, want 

eerstelijnshulpverlening is niet geassocieerd met één specifieke 

gezondheidsproblematiek. Daarenboven kan een holistische benadering worden 

gehanteerd met oog op de verbetering van de detectie en preventie van psychische 

problemen. Tenslotte kan het aanbieden van de zorg dicht bij de patiënt 

drempelverlagend werken daar de zorg gemakkelijk bereikbaar, betaalbaar en in de 

buurt  is. Hiervoor is een grondige analyse inzake beïnvloedende factoren vereist. Het is 

van belang de huidige status, functies en organisatie van de voorzieningen in de eerste 

tweede en derde lijn te kennen alsook een zicht te hebben op de contextuele aspecten 

van de buurt (WHO, 2008). 

Er is een gebrek aan geestelijke gezondheidszorg die in de eerste lijn actief, 

doelgericht, bereikbaar en benaderbaar is (Rijnders, 2010). Primaire zorgverlening 

kenmerkt zich nochtans door betere uitkomsten en lagere kosten (Starfield, Shi & 

Macinko, 2005). De effectiviteit van de huidige geestelijke gezondheidszorg is niet 

hoger dan 50 procent. Vroeger ingrijpen in het proces door meer aan preventie te doen 

en door middel van korte, eenvoudige gedragstherapeutische interventies lijkt dus 

aangewezen (Cuijpers, 2006). 

De geestelijke gezondheidszorg biedt zowel in Nederland als België 

tweedelijnszorg aan (Rijnders & Heene, 210). Hierbij vindt echter een evolutie plaats. 

Door de toenemende wachtlijsten wordt de geestelijke gezondheidszorg gedwongen om 

steeds meer kortdurend te werken en door te verwijzen. Op die manier vervullen zij een 
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eerstelijnsfunctie, waarbij de tweedelijnsgezondheidszorg overgelaten wordt aan de 

private sector (zelfstandig gevestigde psychologen, psychiaters). Hierdoor vergroot de 

sociale ongelijkheid: een uitgebreide behandeling voor wie het kan betalen en een 

kortdurende behandeling voor wie het niet kan betalen. We merken een ondermaats 

uitgebouwde eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg (Cools, 2007). 

 De geestelijke gezondheidszorg kampt tevens met een aantal problemen bij 

patiënten. Stigmatisering, hoogdrempeligheid, negatief imago en een hoge drop-out 

(Rijnders & Heene, 2010). Veel van deze belemmeringen kunnen mogelijks worden 

opgeheven door een betere uitbouw van de eerstelijnsgezondheidszorg (Rijnders & 

Heene, 2010). Eerstelijnsgezondheidszorg is immers laagdrempeliger, kortdurender en 

brengt op die manier de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de patiënt. Door 

samenwerking met de huisarts in diens praktijkruimte, of bijvoorbeeld in een 

wijkgezondheidscentrum, wordt in de eerste lijn de zorg zo dichter bij de dagelijkse 

levenssituatie aangeboden (Cuijpers, 2006). Er worden hoofdzakelijk initiatieven inzake 

uitbouw van de eerstelijnszorg vanuit Nederland getoond. Dit gebeurde reeds op kleine 

experimentele schaal in Zeeuws-Vlaanderen en door middel van het Indigo-concept 

(Rijnders & Heene, 2010).  

 

Definitie Eerstelijnspsycholoog 

Eerstelijnspsychologen (ELP) zijn psychologen die generalistische 

(gebruikmakend van een breed hulpaanbod en verschillende methodes voor diverse 

problemen) kortdurende zorg aan patiënten verlenen binnen de eerste lijn. Tevens 

werken ze samen met andere eerstelijnsdisciplines. Deze functie is hoofdzakelijk terug 

te vinden in Nederland. Registratie bij het register van eerstelijnspsychologen van het 

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is hiervoor vereist (Emmen, Meijer & 

Verhaak, 2008). ELP’s bieden hoofdzakelijk hulp bij psychische en psychosociale 

problemen. In vergelijking met psychotherapeuten en psychiaters zien ELP’s eerder 

cliënten met een lichtere problematiek (Wentink, Hattum & Hutschemaekers, 2002). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze zwaardere problematieken doorverwijzen 

naar de tweede of derde lijn. 
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Functie 

De functie van eerstelijnspsycholoog is een relatief jong beroep waarover tot op 

heden nog niet veel onderzoek gebeurd is (Emmen et al., 2008). Er bestaan richtlijnen 

om de functie van een eerstelijnspsycholoog in de mate van het mogelijke duidelijk af te 

bakenen. Deze worden als volgt geformuleerd: de hulp van de eerstelijnspsycholoog is 

laagdrempelig (er is geen selectie op basis van cliëntkenmerken), van korte duur 

(maximaal twaalf contacten) en direct toegankelijk (een verwijsbrief van de huisarts is 

gewenst maar niet noodzakelijk). Tevens voeren ze doelgerichte diagnostiek betreffende 

de klacht uit en beogen ze psychische klachten op te heffen of beter beheersbaar te 

maken  (LVE, 2005). 

In Nederland valt kortdurende eerstelijnspsychologie sinds 1 januari 2008 onder 

het basispakket van de ziektekostenverzekering (Emmen et al., 2005). Eerstelijns 

psychologische zorg wordt vanaf die datum vergoed (tot acht sessies) en is daarmee 

voor iedere patiënt toegankelijk geworden (Zwaanswijk & Verhaak, 2009). 

 Als uitgangspunt voor de kortdurende eerstelijnsbehandeling, wordt het KOP-

model gebruikt (Schacht, Raedt & Rijnders, 2007). Een probleem of klacht (K) wordt 

beschouwd als een interactie tussen omstandigheden (O) en de persoonlijke stijl van de 

patiënt (P). Dit model heeft als doel de patiënt te helpen controle en overzicht te krijgen 

over de situatie waarin hij/zij zich bevindt. Daarnaast doet het ook de zelfredzaamheid 

en het probleemoplossingsvermogen stijgen. 

Vooreerst gaat de therapeut samen met de patiënt op zoek naar de samenhang 

tussen de klacht (K), omstandigheden (O) en persoonlijke stijl (P). Op die manier krijgt 

men inzicht in de processen die aan de grond liggen van de klacht. In tweede instantie 

gaat de therapeut op zoek naar oplossingen waarmee de omstandigheden onder controle 

kunnen gebracht worden. Tenslotte gaat de therapeut met de patiënt na of de 

persoonlijke stijl adequaat is, of moet worden aangepast. Samen wordt gekeken hoe dit 

het beste kan gebeuren. De patiënt wordt gezien als co-therapeut en van hem wordt 

verwacht actief deel te nemen (Rijnders & Heene, 2010).  

De vraag stelt zich hoe de geestelijke gezondheidszorg (ggz) toegankelijker en 

effectiever kan worden in het aanbieden van psychologische behandelingen. Om de ggz 

toegankelijker te maken dient deze bij voorkeur laagdrempeliger te worden.  
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In 2003 is Emergis/ Indigo (in Nederland) gestart met een project “transmurale 

psychologie” waarbij screening en behandeling van niet al te complexe klachten in de 

praktijk van de huisarts werden uitgevoerd. Patiënten met ernstigere problemen werden 

zo snel mogelijk doorverwezen naar tweedelijnshulp. In 2001 en 2009 werd de 

waardering van huisartsen hieromtrent gemeten. In 2009 was de waardering van de 

huisarts opmerkelijk hoger. Artsen vinden dat patiënten sneller worden geholpen en 

hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg op die manier makkelijker in consult 

kunnen worden geroepen. Daarnaast vinden ze ook dat de informatie over en door de 

eerder ingezette behandeling van de huisarts beter wordt gebruikt en de behandeling 

bovendien tot een vermindering van de ernst van de klachten en verbetering van het 

welzijn leidt (Rijnders & Heene, 2010).  

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid in de geestelijke gezondheidszorg 

moet ook de effectiviteit worden verhoogd. Kortdurende behandelingen lijken effectief 

te zijn voor internaliserende problematieken (Dadds & Barret, 2001) waarbij het 

grootste effect doorgaans wordt bereikt na acht sessies (Howard, Lueger, Maling & 

Martinovich, 1993) en waarbij “brief-therapy” (behandeling volgens het KOP model) 

het meest doelmatig is (van Straten, Tiemens, Hakkaart, Nolen & Donker, 2006; van 

Straten et al., 2007). De ELP behandelt veel angst- en depressieklachten. Mensen 

komen bij een ELP met lichte tot matig ernstige klachten en kunnen en willen met 

maximaal 10 tot 12 gesprekken geholpen worden (Geus & Scholte, 2005). Inhoudelijk 

zijn het vooral de volgende drie aspecten die een rol spelen: de mate waarin samen 

beslist wordt over het behandelverloop, het creëren van consensus over de 

behandeldoelen en –traject en tenslotte de verbetering van het perspectief en 

gedragsactivatie (Lambert, 2007; Lambert & Ogles, 2004; Norcross, 2002; Schaeffer, 

2004, Waller, 2008; Wampold, 2001).  

Volgende interventies bleken uit een literatuurstudie van NIVEL in 2009 

effectief te zijn op het gebied van preventie en/of kortdurende behandelingen: begeleide 

zelfhulp (interventies waar patiënten uitleg krijgen over de psychische stoornis en 

eenvoudige zelfhulptechnieken leren), problem-solving treatment (PST) (interventies 

waarin patiënten leren om actief en gestructureerd aan de slag te gaan met hun 

alledaagse problemen), motiverende gespreksvoering (interventies waarin patiënten 

worden overtuigd van de noodzaak van een gedragsverandering), reattributie 
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(interventies waarin patiënten worden gestimuleerd om klachten toe te schrijven aan 

andere oorzaken dan een lichamelijke ziekte) en tenslotte gezondheidsvoorlichting 

(voorlichting over gezondheid en gezond gedrag of de risico’s van ongezond gedrag) 

naast een aantal online interventies waarbij de hulpverlener de patiënt mee vertrouwd 

kan maken, of kan gebruiken ter ondersteuning van de therapie (Zwaanswijk & 

Verhaak, 2009). 

Uit de pilootstudie in Indigo kunnen we concluderen dat een kortdurende 

behandeling leidt tot significante verbeteringen op korte termijn (na het derde gesprek) 

met betrekking tot het aantal klachten en het sociaal- en interpersoonlijk functioneren 

(Rijnders & Heene, 2010). Helaas is het niet altijd gemakkelijk om deze interventies toe 

te passen in de praktijk. Vaak worden er obstakels ervaren zoals tijdsgebrek of gebrek 

aan kennis en vaardigheden bij eerstelijnshulpverleners (Zwaanswijk & Verhaak, 2009). 

 

Verschil Nederland - België 

In Nederland vormen eerstelijnspsychologen samen één van de disciplines 

binnen de eerstelijns gezondheidszorg (Emmen & Meijer, 2011). Daar bestaat de 

eerstelijnsgezondheidszorg uit drie kerndisciplines: de huisarts, een algemeen 

maatschappelijk werker en de eerstelijnspsycholoog. Zij bieden elk vanuit hun eigen 

achtergrond kortdurende generalistische hulp aan mensen met psychische en sociale 

problemen en werken samen om optimaal hulp te kunnen verlenen. Vanaf 1999 zijn in 

Nederland de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV), die vanuit de tweede lijn 

ingezet werden, in de huisartsenpraktijk opgenomen. Dit werd mogelijk gemaakt door 

de introductie van de consultatieregeling. Door deze regeling werden instellingen voor 

ambulante geestelijke gezondheidszorg en vrijgevestigde psychiaters in staat gesteld om 

consultatieve diensten in de huisartsenpraktijk aan te bieden. Dit gebeurde onder de 

vorm van een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die enkele dagen per week in de 

huisartsenpraktijk aanwezig is (Zwaanswijk & Verhaak, 2009). 

Binnen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg fungeert de huisarts als 

poortwachter. Hij kan patiënten naar de genoemde hulpverleners uit de eerste lijn 

doorverwijzen. Wanneer kortdurende hulp niet volstaat, kan hij doorverwijzen naar 

hulpverleners in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. 
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De eerstelijnspsycholoog is in Nederland sinds enkele decennia fel in opmars. 

De introductie van de eerstelijnspsycholoog begon met enkele lokale experimenten en is 

nu uitgegroeid tot een netwerk van eerstelijnspsychologen (Derksen & van der Staak, 

2000). Geregistreerde ELP’s groeperen zich in Nederland in een beroepsvereniging, 

namelijk de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE). Deze vereniging 

bestaat uit 25 regionale afdelingen, namelijk de Regionale Organen 

Eerstelijnspsychologen (ROEP’s) (LVE, 2011; Maassen, 2004; ROEP,2011).  

In Nederland zijn er in het hele land praktijken van eerstelijnspsychologen.  

De patiënt kan er zelf contact opnemen met een ELP in zijn of haar omgeving. Er zijn 

geen wachtlijsten zodat de patiënt even snel kan geholpen worden als bij de huisarts 

(LVE, 2011). 

We schoven in vorige paragraaf reeds het Indigo-concept kort naar voor als 

initiatief in Nederland inzake de uitbouw van de eerstelijnszorg. Indigo is een landelijk 

samenwerkingsverband in Nederland van verschillende instellingen in de geestelijke 

gezondheidszorg, namelijk van Altrecht, Emergis, ggz Drenthe, ggz Centraal/ 

Meerkanten, Parnassia Bavo Groep en Pro Persona/ De Gelderse Roos. Op deze manier 

is het aanbod afgestemd op de regionale behoeften. Indigo biedt een generalistisch 

zorgaanbod aan waarin preventie en kortdurende zorgverlening worden gecombineerd 

volgens het principe van stepped care. Zo kunnen patiënten sneller geholpen worden, 

worden wachtlijsten teruggedrongen en daalt de toestroom naar de specialistische 

tweede lijn. Indigo biedt kortdurende behandelingen aan vanuit de huisartsenpraktijk, in 

buurthuizen, op scholen of via internet. Op deze manier krijgt iedereen de ondersteuning 

die bij hem of haar past. Op dit moment is Indigo vertegenwoordigd bij ruim 50 tot 80 

procent van de huisartsen in hun werkgebied. Onder de regie van de huisarts wordt het 

ggz-spreekuur uitgevoerd door een Indigoprofessional. Er werken bij Indigo 

preventiewerkers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen en 

gezondheidszorgpsychologen. In 2009 hebben ruim 25.000 cliënten zorg ontvangen van 

een Indigoprofessional en hebben 4.800 cliënten deelgenomen aan preventieve 

cursussen. Uit resultaten van 2009 blijkt dat 64% van de cliënten een significante 

afname in klachten rapporteert (Indigo, 2011). 
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Eerstelijnspsycholoog als cruciale schakel binnen de evolutie van de 

vermaatschappelijking van de gezondheidszorg? 

  

Voordelen ELP 

Een eerste voordeel is dat de toegang tot de ELP laagdrempelig is. Er is immers 

geen selectie op grond van patiëntkenmerken en de ELP is direct toegankelijk. Een 

verwijsbrief is aangewezen, doch niet noodzakelijk. Bovendien hanteert een ELP 

doelgerichte diagnostiek die aansluit bij de klacht, waardoor men snel complexe 

problematieken kan screenen en doorverwijzen naar de tweede of derde lijn. Op die 

manier wordt er multidisciplinair samengewerkt. Daarenboven gaat de hulpverlening 

generalistisch (gebruik makende van een breed hulpaanbod en verschillende methodes 

voor diverse problemen) of eclectisch te werk. Een vijfde voordeel is dat de 

hulpverlening kortdurend is met maximaal 12 sessies (Geus & Scholte, 2005). Omwille 

van de organisatie en terugbetaling kan ook de lagere socio-economische klasse door de 

laagdrempeligheid genieten van de zorgverlening. Uit de literatuur blijkt immers dat hoe 

lager men geschoold is, hoe minder men geneigd is zorgverlening te zoeken. Hierbij is 

de multidisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en de eerstelijnspsycholoog van 

belang. Vaak zijn huisartsen de eerste professionele hulpverleners die worden 

gecontacteerd en is het van belang dat zij adequaat kunnen doorverwijzen (Gouwy, 

Christiaens & Bracke, 2008). Het zou echter nog efficiënter zijn om een ELP in een 

huisartsenpraktijk beschikbaar te hebben. Uit onderzoek naar de effectiviteit hiervan 

bleek dat 75 procent van de behandelde patiënten niet meer moest doorverwezen 

worden naar de tweede lijn als er gespecialiseerde hulpverlening in de 

huisartsenpraktijk aanwezig was.  

Een ELP kan tevens op de juiste manier doorverwijzen en op een adequate wijze 

mensen inlichten over bestaande hulpvormen. Zo kan de aanspreekbaarheid van de 

eerste lijn vergroot worden en kunnen patiënten een duidelijker zicht krijgen op het 

zorgaanbod. 

  

Nadelen ELP 

 Een eerste nadeel is dat kortdurende therapie hoofdzakelijk lijkt te werken voor 

internaliserende problematieken (Dadds & Barret, 2001). Externaliserende 
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problematieken dienen bijgevolg doorverwezen te worden. Dit dient echter geen 

probleem te zijn. Indien goed doorverwezen wordt na een voorafgaande goede 

diagnostiek, komt de patiënt op de juiste plaats terecht.  

Een ander probleem betreft de wet op de privacy waaronder 

eerstelijnspsychologen zich soms verschuilen, wat de samenwerking met andere 

hulpverleners kan bemoeilijken. Bovendien heerst nog steeds drempelvrees om naar een 

psycholoog te gaan. Naast deze drempelvrees wordt een doorverwijzing door de huisarts 

naar de eerstelijnspsycholoog soms als een afwijzing ervaren (Grouwels, Humblet, 

Heyrman  & De Lepeleire, 2007). 

De eerstelijnsgezondheidswerker moet globale, geïntegreerde, continue en 

kwaliteitsvolle zorg kunnen aanbieden. De zorg legt wederzijdse linken met andere 

zorglijnen en zorgsectoren en moet bovendien gemeenschapsgericht aangeboden 

worden (De Lepeleire & Van Nuffel, 2010). Deze combinatie is echter niet altijd aan te 

bieden. Tevens is generalistisch werken niet steeds mogelijk en dient men soms 

specifiek te werken. Bovendien kunnen wederzijdse linken pas worden gelegd indien 

andere zorgverleners meewerken. Tenslotte kunnen we ons in dit kader afvragen wie er 

supervisie zal uitoefenen op de acties ondernomen door de eerstelijnspsycholoog. 

 

Eerstelijnspsycholoog of eerstelijnspsychologische functie? 

De vraag stelt zich of de functies van de eerstelijnspsycholoog ook kunnen 

opgenomen worden door een verpleegkundige, een huisarts of een maatschappelijk 

werker. Ook huisartsen kunnen immers kortstondig getraind worden om psychische 

problemen volgens het KOP-model op te lossen. Deze training wordt effectief 

bevonden, behalve voor het meer accuraat leren doorverwijzen (Boone, 2010). Kunnen 

we bijgevolg aannemen dat hiervoor toch de kennis aangewezen is van een psycholoog? 

Zij worden hiervoor immers opgeleid en weten naar waar ze de patiënt moeten 

doorverwijzen. Exploratie van problemen volgens het KOP-model lijkt dus aangewezen 

voor huisartsen. Dit model sluit immers nauw aan bij wat huisartsen reeds doen en biedt 

anderzijds ook een kader voor exploratie van klachten, wat voor huisartsen nu vaak 

ongericht verloopt (Deveugele et al., 2004).  

Volgens de toespraak van minister Vandeurzen op de 

Eerstelijnsgezondheidsconferentie (2010) is het aangewezen om te werken met een 
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eerstelijnspsychologische functie. Hiermee wordt bedoeld dat er een deskundige 

persoon vroegdetectie en vroege interventie mogelijk maakt van psychische problemen 

waar professionele hulp aangewezen is en tevens bij lichtere problematieken zorg kan 

verlenen. Deze persoon werkt nauw samen met andere zorgverleners in de eerste lijn en 

maakt het mogelijk dat patiënten met ernstige ziektebeelden vlotter en sneller in de 

gespecialiseerde gezondheidszorg terechtkomen. Er is dus een goede communicatie en 

een sterke samenhang met de huisarts, centrum algemeen welzijn (CAW) in de eerste 

lijn en de centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) in de tweede lijn nodig. Om deze 

eerstelijnspsychologische functie te mogen uitoefenen zijn een academische 

basisopleiding in de menswetenschappen en een aanvullende wetenschappelijk 

onderbouwde psychotherapeutische scholing aangewezen. 

Enerzijds spreekt Minister Vandeurzen (2010) hier over een 

eerstelijnspsychologische functie in de plaats van over een eerstelijnspsycholoog, maar 

volgens de functievereisten zouden psychiatrisch verpleegkundigen of maatschappelijk 

werkers deze functie niet mogen uitoefenen. Zij hebben immers geen academische 

basisopleiding in de menswetenschappen noch een aanvullende wetenschappelijke 

onderbouwde psychotherapeutische scholing. Anderzijds is deze functiebeschrijving 

eerder een aanwijzing en geen richtlijn. 

De laatste jaren merken we in Nederland de aanwezigheid van de 

praktijkondersteuner (POH) in de huisartsenpraktijk op. Deze functie wordt ingevuld 

door een psychiatrisch verpleegkundige of een maatschappelijk assistent. In eerste 

instantie werd deze POH ingezet voor de routinematige behandeling van chronisch 

zieken (bijvoorbeeld voor mensen met diabetes, astma of COPD) ter ondersteuning van 

de huisarts (Noordman, Verheij & Verhaak, 2009). Momenteel wordt de 

praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ) 

ingezet ter ondersteuning van de huisarts bij de zorg voor patiënten met psychische 

problemen. De POH-GGZ kan ingezet worden om de klachten van patiënten in kaart te 

brengen en in samenspraak met de patiënt te beoordelen welk type zorgverlening nodig 

is en door welke eerste- of tweedelijns zorgverlener deze zorg geboden kan worden. 

Daarnaast kan de POH-GGZ voorlichting of kortdurende begeleiding bieden (Have, 

2007; Zwaanswijk & Verhaak, 2009). Hier merken we een grote overlapping met de 

functies van de eerstelijnspsycholoog.  
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Uit een literatuurstudie van NIVEL (2009) bleek dat de voorkeur bij 

deskundigen in Nederland voor het geven van kortdurende behandelingen uitgaat naar 

de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen (SPV) of naar de praktijkondersteuners 

huisartsenzorg in de geestelijke gezondheidszorg (POHs-GGZ). De huisarts verwijst 

indien nodig door naar de eerstelijnspsycholoog of naar de algemeen maatschappelijk 

werkers (AMW’ers) bij zwaardere psychische problemen of als de interventie van de 

huisarts niet het gewenste effect heeft (Zwaanswijk & Verhaak, 2009). 

Eerder in deze masterproef bespraken we een aantal effectieve kortdurende 

interventies. De vraag stelt zich nu of deze interventies door andere 

eerstelijnshulpverleners kunnen worden uitgevoerd. Motivationele gesprekstechnieken 

worden gezien als een interventie die in principe door alle eerstelijns zorgverleners 

uitgevoerd kunnen worden. Eventueel is een aanvullende training hiervoor gewenst, 

afhankelijk van de kennis en achtergrond van de zorgverlener. Reattributie kan, gezien 

de aard van de klachten van de doelgroep, het best uitgevoerd worden door huisartsen 

(Zwaanswijk & Verhaak, 2009). 

Eerstelijnspsychologen, (sociaal) psychiatrisch-verpleegkundigen,  

maatschappelijk assistenten, praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg en 

huisartsen verlenen allemaal eerstelijnshulp. We kunnen besluiten dat er eerder sprake is 

van een eerstelijnspsychologische functie die invulbaar is door meerdere beroepen, 

weliswaar mits aanvullende specifieke trainingen per beroepsgroep voor deze functie. 

 

Waar kan men de ELP plaatsen binnen de vermaatschappelijking van de zorg? 

Naast de vraag of de eerstelijnspsychologische functie moet worden uitgevoerd 

door een psycholoog, stelt zich de vraag waar we de eerstelijnspsycholoog kunnen 

plaatsen binnen de vermaatschappelijking van de zorg. Zoals reeds eerder beschreven 

probeert de vermaatschappelijking van de gezondheidszorg personen met psychische 

problemen sociaal te integreren, de zorg te humaniseren en aandacht te besteden aan 

maatschappelijke aspecten van psychische problemen (Bauduin & Kal, 2000). In dit 

kader kunnen we de ELP plaatsen die tevens psychische problemen sociaal probeert te 

integreren en zorg poogt te humaniseren. Er wordt vraaggestuurd gewerkt met patiënten 

die bij de ELP komen. Eerstelijnspsychologen verwijzen door naar de tweede en derde 

lijn en zullen zoveel mogelijk pogen residentiële opnames te vermijden en de zorg 
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zoveel en zo dicht mogelijk bij huis aan te bieden. Hierbij wordt steeds vertrokken 

vanuit de concrete leef-, leer- en werkomgeving van de personen met psychische 

problemen, zodat hulp wordt gebaseerd op hun specifieke noden. Een 

eerstelijnspsycholoog volgt dus ook de richtlijnen van gemeenschapsgerichte 

zorgverlening en dit past in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Tevens 

werkt een ELP samen met andere hulpverleners om zo op een efficiënte manier aan 

zorghulpverlening te kunnen doen (Health Council of the Netherlands, 2004). 

Om meer aan vroegdetectie en vroeginterventie te kunnen doen in Vlaanderen 

dienen ggz-problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te worden gedetecteerd. 

Hiervoor is meer geestelijke gezondheidzorg op de eerste lijn nodig en dit kan worden 

verwezenlijkt door middel van de principes van getrapte zorgverlening. Men verkiest 

minimale zorgverlening waar mogelijk en intensieve zorg waar nodig. Het principe van 

getrapte zorgverlening poogt zoveel mogelijk van een lager naar een hoger niveau van 

zorg te werken, waarbij de zorg geleidelijk intensifieert indien noodzakelijk voor de 

patiënt en wanneer dat een voordeel voor hem of haar oplevert. De functie van de 

eerstelijnspsycholoog past binnen de principes van stepped care. Deze verleent ook hulp 

op de minst ingrijpende manier mogelijk (O’Donohue & Draper, 2010; Sobell & Sobell, 

2000). Eerstelijnspsychologen gaan immers de patiënten grondig screenen en hen 

aansluitend kortdurend behandelen, of indien aangewezen doorverwijzen naar de 

tweede of derde lijn. Op deze manier werken ze ook samen met andere hulpverleners, 

wat aansluit bij de principes van collaborative care, een systematische benadering die de 

patiënt beter informeert en mentale gezondheidswerkers integreert in de eerstelijns 

gezondheidszorg om de geneesheren te helpen behandelingen te voorzien conform de 

evidence-based richtlijnen (Katon et al., 1997; Von Korff et al., 1997). De 

eerstelijnspsycholoog zal hierbij zoveel mogelijk proberen door te verwijzen naar 

gemeenschapsdienstverlening en pas indien nodig doorverwijzen naar een ziekenhuis of 

een psychiatrische voorziening.  

 Vanuit het perspectief van de patiënt is het ook aangewezen volgens de principes 

van stepped care te werken. Meestal begint dit bij zelfzorg en niet-professionele 

begeleiding. Indien dit niet lukt raadpleegt de patiënt meestal de huisarts. Hij kan 

beroep doen op de diensten van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige of een 

praktijkondersteuner ggz. Wanneer deze hulp niet baat of niet geschikt wordt geacht kan 
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een volgende stap in overweging worden genomen. Binnen de eerstelijnshulpverlening 

betreft de volgende stap het raadplegen van de eerstelijnspsycholoog. De huisarts kan 

dus naar de eerstelijnspsycholoog doorverwijzen of naar de algemeen maatschappelijk 

werker. Indien deze zorgverlening niet het gewenste effect heeft, kan doorverwezen 

worden naar de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze niveaus hoeven niet 

noodzakelijk allemaal doorlopen te worden. Alleen wanneer zorg op een lager niveau 

niet het gewenste effect heeft, wordt overgegaan naar een volgend niveau. De huisarts 

fungeert hierbij als poortwachter naar andere vormen van geestelijke gezondheidszorg 

(LCGZ, 2002). Hier fungeert de ELP dus niet op de laagst mogelijke stap, maar na het 

proberen van zelfzorg en niet-professionele begeleiding en het raadplegen van 

huisartsenzorg, na doorverwijzing van de huisarts. 

Tenslotte vonden we in de literatuur dat er reeds positieve resultaten zijn 

wanneer de eerstelijnspsycholoog zich in de huisartsenpraktijk situeert (Rijnders & 

Heene, 2010). De eerstelijnspsycholoog kan echter ook gelokaliseerd worden in 

eerstelijnscentra die multidisciplinair samenwerken met huisartsen, sociale assistenten, 

kinesisten, tandartsen en andere eerstelijnshulpverleners. Meer onderzoek hieromtrent 

lijkt aangewezen. 
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DISCUSSIE  

 

 Het doel van deze literatuurstudie betreft het nagaan van de functie van de 

eerstelijnspsycholoog en of deze functie in de geestelijke gezondheidszorg een cruciale 

schakel is binnen de huidige evolutie van vermaatschappelijking van de 

gezondheidszorg. De eerstelijnspsycholoog is een functie die reeds in verscheidene 

landen geïmplementeerd is en veel voordelen biedt, maar in België nog niet bestaat. 

Indien de eerstelijnspsycholoog ook in België zou worden toegepast is het van belang 

rekening te houden met drie zaken: de functie moet ingebed zijn in een goed 

georganiseerde eerste lijn (goede horizontale aansluiting), er dient als 

eerstelijnspsycholoog gewerkt te worden volgens de principes van stepped care en 

tenslotte moet er een goede inbedding naar de tweede en derde lijn zijn (goede verticale 

aansluiting). 

Vooreerst dient de eerstelijnspsycholoog ingebed te zijn in een goed 

georganiseerde eerste lijn. Uit de literatuur blijkt dat de eerste lijn momenteel gebrekkig 

georganiseerd is. Mensen komen vaak in de verkeerde hulpverlening terecht mede 

omwille van de magere uitbouw van de eerste lijn. Een betere organisatie van de eerste 

lijn veronderstelt dat de huisarts als poortwachter fungeert en volgens het KOP-model 

(Klacht, Omstandigheden, Persoonlijke stijl), zoals eerder in de literatuur beschreven, 

een kortstondige screening doet. Wanneer de huisarts merkt dat de problemen 

aanzienlijker zijn, kan hij doorverwijzen naar de eerstelijnspsycholoog. De ELP kan dan 

een grondige screening doen en deze patiënt terug op weg zetten en meer 

probleemoplossingsvaardigheden aanleren. Indien de ELP merkt dat de problematiek 

complexer is, dan kan hij of zij doorverwijzen naar een andere hulpverlening zoals 

bijvoorbeeld groepstherapie, psychoanalytische therapie, gedragstherapie, relatie- en 

gezinstherapie of cliëntgerichte therapie. Dit gebeurt aan de hand van de kennis van de 

eerstelijnspsycholoog omtrent de meest aangewezen vorm van psychologische 

hulpverlening. Hierbij houdt de ELP rekening met de aard van de problematiek en zijn 

of haar wetenschappelijke kennis hierover. Via het medisch dossier kan er 

teruggekoppeld worden naar de huisarts en kan eventueel voor een medicamenteuze 

behandeling ook doorverwezen worden naar de psychiater. Dit stelt de huisarts in staat 

samen met de patiënt de hulpverlening op te volgen, wat voor beiden stimulerend kan 
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werken. De patiënt kan zich zo meer ondersteund voelen en de huisarts en psychiater 

kunnen op deze manier optimaal opvolgen hoe het met de patiënt gaat. Dit kadert 

allemaal in de principes van de vermaatschappelijking van de zorg waarbij een continue 

zorg op maat wordt aangeboden.  

Een betere organisatie van de eerste lijn biedt de mogelijkheid om problemen 

preventiever aan te pakken. Het gebrek aan financiële middelen in België zorgt er echter 

voor dat de huidige voorzieningen niet optimaal worden gebruikt. Huisartsen nemen 

soms genoodzaakt de functie van de (eerstelijns)psycholoog over en gaan uit gebrek aan 

middelen en te grote wachtlijsten bij andere voorzieningen hun patiënten zelf 

psychotherapeutisch gaan behandelen. Helaas is dit niet altijd de beste manier van 

hulpverlening en zou er in de meeste gevallen beter doorverwezen worden. Deze 

doorverwijzing verloopt echter moeilijk omdat er lange wachtlijsten zijn of omwille van 

de soms geringe kennis inzake doorverwijzing zoals hierboven reeds vermeld. 

Huisartsen zijn immers niet optimaal opgeleid om een grondige diagnostische screening 

uit te voeren op vlak van psychosociale problemen en hebben er bovendien niet echt tijd 

voor. Hier botst men op een vicieuze cirkel naar aanleiding van de problemen inzake de 

organisatie van de gezondheidszorg. Een beter uitgebouwde eerste lijn kan de huisarts 

de mogelijkheid bieden om door te verwijzen naar de ELP indien hij of zij denkt de 

problematiek niet optimaal te kunnen begeleiden. Bij voorkeur zit deze ELP in dezelfde 

praktijk. Aangezien eerstelijnspsychologen slechts kortstondig screenen en behandelen 

met als doel de patiënt terug op weg te zetten, zijn de wachtlijsten minder lang. Tevens 

is er meer kans op een accurate diagnosestelling en is er duidelijker zicht op de 

hulpverleningsmogelijkheden voor de patiënt. Dit biedt als voordeel dat problemen 

preventiever kunnen worden aangepakt en bijgevolg minder erg zullen worden. 

Mogelijks kunnen zelfs enkele ziekenhuisopnames vermeden worden, wat op zich ook 

geld bespaart. 

 Naast een goede horizontale aansluiting binnen de eerste lijn is het aangewezen 

om als eerstelijnspsycholoog te werken volgens de principes van stepped care. Hierbij 

probeert men steeds op het laagste niveau van hulpverlening te werken. Indien meer 

mensen geholpen worden in eerste lijn, kunnen de problemen doorgaans in een vroeger 

stadium aangepakt worden, waardoor ze minder erg worden en er mogelijks minder 

moeten doorverwezen worden naar de tweede lijn. De eerstelijnspsycholoog is ook een 
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goede tijdelijke opvang voor mensen die anders op een wachtlijst worden gezet wanneer 

ze zich aanmelden bij de tweede lijn. Op deze manier wordt aan hen een tijdelijke 

ondersteuning geboden die weliswaar een verschil zou kunnen maken. Bovendien kan 

de ELP mensen bereiken in de hulpverlening die daar nu geen beroep op doen omwille 

van financiële redenen of omdat de drempel te hoog ligt. 

Tenslotte is het aangewezen dat de eerstelijnspsycholoog en bijkomende 

hulpverlening in de eerste lijn goed zijn ingebed in de tweede en derde lijn (goede 

verticale aansluiting). Er blijkt een gebrekkige eerstelijns hulpverlening in de mentale 

gezondheidszorg en tevens ontbreekt een goed uitgebouwde residentiële zorgverlening. 

Daardoor wordt de tweede lijn overbelast en komen veel mensen in de verkeerde 

hulpverlening terecht. Bovendien kunnen aangemelde problemen erger worden door te 

lange wachtlijsten, tengevolge van de overbevraging. Hierdoor zijn veel mensen 

genoodzaakt om in crisis opgenomen te worden in de derde lijn (ziekenhuizen, 

psychiatrische ziekenhuizen) of worden ernaar doorverwezen omdat de wachtlijsten er 

korter zijn of omdat hun probleem ondertussen erger is geworden. Een goede 

samenwerking tussen de verschillende lijnen is wenselijk, startend vanuit een goed 

uitgebouwde eerste lijn. Mede dient vanuit deze eerste lijn goed te worden 

doorverwezen door de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. 

De intrede van de eerstelijnspsycholoog in België is dus aangewezen binnen een 

goede uitbouw van de eerste lijn, waarbij hulpverlening op de eerste lijn goed 

horizontaal aansluit, er volgens de principes van stepped care wordt gewerkt en er een 

goede verticale aansluiting van de eerste lijn en de eerstelijnspsychologische functie met 

de tweede en derde lijn is.  

Verder stelt zich de vraag of de uitbouw van de eerste lijn erin bestaat om een 

eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk op te nemen, of dat deze functie ook 

door een ander beroep kan worden opgenomen zoals een (sociaal) psychiatrisch-

verpleegkundige of een maatschappelijk assistent. Dit is echter een moeilijkere vraag. 

Naast de competentiediscussie, botsen we hierbij opnieuw op een financieel aspect. Een 

psychiatrisch verpleegkundige of een maatschappelijk assistent kost de maatschappij 

immers minder dan een psycholoog. Tevens kan er gedacht worden aan het bijscholen 

van dokters inzake het aanleren van deze vaardigheden. Maar wie zal dit betalen en zal 

hen deze vaardigheden aanleren? Wie zal er bovendien supervisie uitoefenen? 



   
 

32 
 

Psychologen zijn misschien financieel minder voordelig, maar lijken wel meer 

competent om de eerstelijnspsychologische functie uit te oefenen dan verpleegkundigen 

of andere beroepen die hiervoor niet specifiek zijn opgeleid. Wanneer de keuze gebeurt 

voor deze beroepsgroep lijkt een bijkomende opleiding aangewezen. 

We sluiten tenslotte af met een aantal valkuilen die zich kunnen voordoen 

betreffende de invoering van de ELP. Aangewezen is dat de ELP zich hiervan bewust is.  

Een eerstelijnspsycholoog biedt generalistische hulpverlening voor lichte tot matig 

ernstige klachten, maar het is niet de bedoeling dat de ELP een invulling wordt voor de 

meest diverse problemen. Een duidelijke afbakening is dus aangewezen. De 

eerstelijnspsycholoog doet aan preventie, oriëntering, indicatiestelling, motivatie, 

diagnostiek, psycho-educatie, psychologische begeleiding en groepswerking en moet 

goed op de hoogte zijn van de sociale kaart om optimaal te kunnen doorverwijzen. 

Aangewezen is dat de eerstelijnspsycholoog zich bewust is van de kortstondige 

hulpverlening en geen therapeutische ambities koestert om patiënten langdurig te 

behandelen.  

Ten tweede heeft de eerstelijnspsycholoog niet veel betekenis als zijn of haar 

opdracht niet kadert binnen de principes van de getrapte zorgverlening. Het doel is 

immers op een zo laag mogelijke vorm van hulpverlening werken. Bovendien is het 

aangewezen dat de eerstelijnspsycholoog multidisciplinair kan samenwerken met andere 

hulpverleners en vormen van hulpverlening. Deze multidisciplinaire samenwerking 

zorgt echter voor een bijkomende tijdsinvestering voor de huisarts, psychiater en 

eventueel andere hulpverleners. Mogelijks kan dit probleem reeds gedeeltelijk opgelost 

worden door een Globaal Medisch Dossier Plus bij de huisarts, wat nu voor patiënten 

tussen de 45 en 74 jaar is inzake preventie, uit te breiden voor patiënten van alle 

leeftijden. Zo kunnen patiënten die dit wensen een beroep doen op deze vorm van 

hulpverlening. Tevens krijgt de huisarts op deze manier een vergoeding voor de extra 

moeite die hij heeft verricht.  

Naast de verhoogde tijdsinvestering kan het herhaaldelijk doorverwijzen voor de 

patiënt nadelig zijn en ervaren worden als een afwijzing. Enerzijds is het goed dat de 

patiënt op deze manier minder kans heeft om in de verkeerde hulpverlening terecht te 

komen, maar anderzijds kan de patiënt dit ervaren als een afwijzing. Stel dat een patiënt 

naar de huisarts gaat en die verwijst hem door naar een eerstelijnspsycholoog, waarop 
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deze laatste hem doorverwijst naar de tweede lijn, dan is er veel kans dat de patiënt 

verdere hulpverlening niet zal zien zitten en eventueel zou kunnen stoppen met de 

begeleiding. Dit heet het fenomeen van drop-out.  

Teveel doorverwijzen kan mogelijks leiden tot drop-out alsook de kostprijs voor 

therapie. In Nederland worden acht sessies terugbetaald bij een eerstelijnspsycholoog. 

Enerzijds heeft dit als voordeel dat de lagere socio-economische klasse ook toegang 

heeft tot deze vorm van hulpverlening. Literatuur over het aanbieden van gratis 

hulpverlening is echter tegenstrijdig met betrekking tot de invloed hiervan op drop-out. 

Financiële problemen kunnen leiden tot het vroegtijdig stopzetten van een behandeling. 

Het gratis aanbieden van een behandeling kan daarentegen voor een verlaagde motivatie 

zorgen bij patiënten, daar ze er toch niet voor hoeven te betalen. Op deze manier kan dit 

ook leiden tot drop-out (Cote et al., 2004; Zeller et al., 2004, Garcia & Weisz, 2002).  

Het is aangeraden om patiënten van in het begin van de behandeling (doorgaans 

bij de huisarts) de juiste informatie te geven over hoe de hulpverlening en 

doorverwijzing verlopen. Zo is er minder kans op teleurstelling en kan de patiënt met de 

juiste motivatie starten met de hulpverlening. Eventueel kunnen hierbij motivationele 

gesprekstechnieken worden toegepast. 

We sluiten af met de reden waarom de invoering van de eerstelijnspsycholoog of 

eerstelijnspsychologische functie wordt bemoeilijkt. Er is in België een gebrek aan 

financiële middelen. Een eerste aanzet tot de herverdeling van de financiële middelen 

kwam er met artikel 107. Dit artikel laat echter niet toe de eerstelijnspsycholoog te 

financieren. Het kaart de problematiek aan, maar is eigenlijk een beperkt artikel. Hierin 

wordt enkel gezegd dat “de koning middelen mag inschakelen om op experimentele 

basis en beperkt in tijd, een prospectieve en programmageoriënteerde financiering van 

zorgcircuits en netwerken mogelijk te maken”. Het is een goede aanzet tot investering 

van meer middelen in de hervormingen van de gezondheidszorg, maar het is voor 

invulling vatbaar. Wat is immers “prospectieve en programmageoriënteerde 

financiering”? Duidelijke richtlijnen zijn hierover niet te vinden in artikel 107. 

Bovendien gaat dit gepaard met de vraag voor wie deze financieringsmiddelen dienen. 

Aangezien er gewerkt wordt met een beperkt budget is de vraag welke beroepen deze 

functies zullen invullen. Inzake preventie kan deze functie ingevuld worden door een 

eerstelijnspsycholoog, maar een psycholoog kost de overheid meer financiële middelen 
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dan een verpleegkundige of een maatschappelijk assistent. Gezien het beperkte budget, 

is het bijgevolg mogelijks meer aangewezen om te investeren in verpleegkundigen of 

maatschappelijk assistenten die kunnen ingeschakeld worden in deze zorgcircuits en 

netwerken. Deze financiering is echter federale materie (Vandeurzen, 2010), die 

momenteel wordt belemmerd door de huidige staatshervorming.  

 

Relevantie voor de praktijk en aanbevelingen  

 

Vooreerst lijkt het aangewezen om meer onderzoek te doen inzake de functie 

van de eerstelijnspsycholoog. Daar dit een recent geïntroduceerde functie is, is er nog 

niet veel literatuur te vinden over de effectiviteit van deze functie. Toch merkten we in 

de literatuur een sterke nood aan deze functie en een verdere uitbouw in de eerste lijn. 

Tevens is verder onderzoek naar de eerstelijnspsycholoog of een 

eerstelijnspsychologische functie aangewezen. Indien zou blijken uit verder onderzoek 

dat ook andere beroepen deze functie kunnen vervullen is dit mogelijks meer 

realiseerbaar qua besteding van financiële middelen. In het kader van verder onderzoek 

aan de hand van een empirische studie kan worden nagegaan wat de tevredenheid is van 

de mensen omtrent de functie van de eerstelijnspsycholoog. Dit kan onderzocht worden 

aan de hand van een aantal vragenlijsten. Naast onderzoek betreffende de tevredenheid 

lijkt verder onderzoek aangewezen inzake de effectiviteit van de eerstelijnspsycholoog.  

De huidige literatuurstudie heeft de nood aan een eerstelijnspsycholoog in kaart 

gebracht. Indien verder onderzoek dit ook bevestigt, kan er eventueel gedacht worden 

aan een aanvullende opleiding om eerstelijnspsycholoog te kunnen worden. Naast een 

specifieke opleiding voor eerstelijnspsychologen lijkt het aangewezen dat andere 

hulpverleners in de gezondheidszorg in hun opleiding een vak krijgen rond 

multidisciplinaire samenwerking en het nut van doorverwijzing. Tevens kunnen ze 

concreet op de hoogte gebracht worden van de wederzijdse invloed van psychische 

problemen op de lichamelijke. 

Bovendien zou er verder kunnen worden onderzocht of deze dienstverlening al 

dan niet gratis zou moeten worden aangeboden. Uit onderzoek blijkt immers dat een 

verlaging in financiële drempel voor hulp bij een eerstelijnspsycholoog ervoor zorgt dat 

huisartsen meer doorverwijzen naar de eerstelijnspsycholoog. Hoewel dit effectief bleek 
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te zijn, besloot de minister om de ELP (nog) niet onder het ziekenfonds te brengen 

(Ijland & Drouven, 2002). Hierdoor heeft de eerstelijnspsycholoog een 

ongelijkwaardige positie tegenover andere eerstelijnshulpverleners zoals bijvoorbeeld 

de huisarts. Omwille van de organisatie en de terugbetaling kan ook de lagere socio-

economische klasse door de laagdrempeligheid genieten van zorgverlening. Uit de 

literatuur blijkt immers dat hoe lager men geschoold is, hoe minder men geneigd is 

zorgverlening te zoeken. Hierbij is de multidisciplinaire samenwerking tussen de 

huisarts en de eerstelijnspsycholoog van belang. Vaak zijn huisartsen de eerste 

professionele hulpverleners die worden gecontacteerd en is het van belang dat zij 

adequaat kunnen doorverwijzen (Gouwy et al., 2008). 

Een andere aanbeveling is dat er meer financiële middelen zouden moeten 

vrijgemaakt worden voor de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Deze kan 

zich immers maar optimaal ontwikkelen als het gefinancierd wordt. Zoals reeds in de 

discussie besproken zou een psycholoog meer aangewezen zijn om de eerstelijnsfunctie 

op zich te nemen, maar hiervoor is er echter momenteel geen budget. Om de overheid te 

overtuigen meer financiële middelen te investeren in de eerste lijn zou een studie 

kunnen worden uitgevoerd die mede in rekening brengt hoeveel geld wordt uitgegeven 

aan residentiële opnames en hoeveel geld men kan besparen door problemen 

preventiever aan te pakken door meer te investeren in de eerste lijn. Bovendien kan een 

effectiviteitstudie uitgevoerd worden in Nederland om het nut van de 

eerstelijnspsycholoog aan te tonen om op die manier de overheid van het nut van deze 

functie te kunnen overtuigen. 

 Meer onderzoek is aangewezen inzake de terugbetaling van de sessies bij de 

eerstelijnspsycholoog. Indien er financiële middelen vrijkomen, lijkt het aangewezen te 

weten hoeveel sessies kunnen terugbetaald worden. In Nederland worden sinds één 

januari 2008 acht sessies vergoed (Zwaanswijk & Verhaak, 2009). Uit de literatuur 

blijkt tevens dat patiënten die bij een eerstelijnspsycholoog komen met maximaal 10 tot 

12 gesprekken kunnen en willen geholpen worden (Geus & Scholte, 2005). Verder 

onderzoek naar de effectiviteit van het aantal sessies lijkt aangewezen. De derde betaler 

zal immers willen weten hoeveel sessies effectief zijn om terug te betalen. Er zou ook 

een schatting kunnen gemaakt worden betreffende de kostprijs voor de invoering van de 
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eerstelijnspsycholoog. Hiervoor kan men zich in verder onderzoek baseren op de 

gegevens uit Nederland, waar deze functie reeds een aantal jaren in werking is getreden. 

 Indien er toch financiële middelen ter beschikking zouden komen zou men 

kunnen starten met een pilootproject rond de invoering van de eerstelijnspsycholoog in 

België. Hier en daar zouden eerstelijnspsychologen bijvoorbeeld kunnen ingezet worden 

in een wijkgezondheidscentrum of in een huisartsenpraktijk. Indien dit op kleine schaal 

lukt, kan gedacht worden aan de invoering ervan op grotere schaal. 

 Tenslotte is het aangewezen dat er meer multidisciplinair wordt samengewerkt. 

Hierbij lijkt het aangewezen dat de functies van elke hulpverlener in de 

gezondheidszorg duidelijker afgebakend zijn, alsook deze van de eerstelijnspsycholoog. 

Om multidisciplinaire samenwerking te stimuleren is vooreerst een grondige kennis 

noodzakelijk. Naast deze kennis kan er gedacht worden aan initiatieven die 

samenwerking kunnen bevorderen. Indien de eerstelijnspsycholoog in een centrum 

geestelijke gezondheidszorg zou worden opgenomen, dan zou de samenwerking tussen 

de verschillende disciplines kunnen versterkt worden door een teambuilding. Dit blijkt 

immers een positieve impact te hebben op het vertrouwen, de cohesie, de coördinatie en 

de communicatie binnen het team (Klein et al., 2009). 
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CONCLUSIE 

 Deze masterproef betreft een literatuurstudie met betrekking tot de functie van 

de ELP in de geestelijke gezondheidszorg. Uit de resultaten blijkt dat deze functie 

belangrijk is binnen de vermaatschappelijking van de zorg. In Nederland bestaat deze 

functie reeds en is deze geïmplementeerd in de eerste lijn. We kunnen op basis van de 

literatuur besluiten dat de ELP noodzakelijk is in België, zeker in het kader van de 

recente evolutie binnen de ggz. De ELP biedt globale, geïntegreerde, 

gemeenschapsgerichte, continue en kwaliteitsvolle zorg aan en legt wederzijdse linken 

met andere zorglijnen en -sectoren. Tevens is deze laagdrempelig, biedt kortdurende 

therapie aan, doet geen selectie op basis van patiëntkenmerken en maakt gebruik van 

doelgerichte diagnostiek die aansluit bij de klacht. Door de generalistische maar 

kortdurende hulpverlening zijn er minder lange wachtlijsten en kunnen meer mensen 

doelgerichter en preventiever geholpen worden.  

Indien de ELP ook in België zou ingevoerd worden is het van belang rekening te 

houden met drie zaken: de functie moet ingebed zijn in een goed georganiseerde eerste 

lijn (goede horizontale aansluiting), er dient gewerkt te worden volgens de principes van 

stepped care en tenslotte is een goede inbedding naar tweede en derde lijn (goede 

verticale aansluiting) noodzakelijk. Daarnaast stelt zich de vraag of er sprake is van een 

ELP of een eerstelijnspsychologische functie. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te 

worden van een ELP maar wegens het gebrek aan financiële middelen en de huidige 

staatshervorming is dit momenteel niet mogelijk. 

Tenslotte zijn er een aantal valkuilen voor de ELP. Om deze te vermijden is een 

goede afbakening van de functie, het hanteren van de principes van stepped care, 

adequate kennis van doorverwijzing en multidisciplinaire samenwerking aangewezen. 

Deze samenwerking eist voor tal van hulpverleners meer tijdsinvestering waarbij een 

financiële tegemoetkoming aangewezen lijkt. Tenslotte is het van belang de patiënt 

vanaf het begin van de behandeling goed in te lichten, zodat herhaaldelijke 

doorverwijzing niet als een afwijzing gezien wordt. 

We kunnen besluiten dat de ELP noodzakelijk is in België en een cruciale factor 

vormt binnen de vermaatschappelijking van de zorg, maar door de politieke impasse 

voorlopig niet kan worden doorgevoerd. 
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