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Geachte Rector Magnificus, decaan, leden van de Raad van Bestuur, gewaardeerde collega’s, familie 

en vrienden, 

 

Negen jaar geleden hield ik mijn oratie in Maastricht onder de titel ‘Komt een psycholoog bij de dokter’. 

Mijn boodschap was dat het vakgebied van de medische psychologie veel had bijgedragen aan het 

begrijpen van complexe en chronische ziektebeelden. Vooral bij ziektebeelden waar geen afdoende 

medische verklaring kon worden gevonden. Maar door de bescheiden en weifelende houding van de 

psycholoog zouden zowel patiënt als arts hier weinig profijt van hebben. De psycholoog zou hierin een 

voorbeeld moeten nemen aan de klinische daadkracht van de arts.  

 

In de titel van mijn oratie van vandaag zijn dokter en psycholoog van plek gewisseld. De reden is dat 

de professie van arts in de komende decennia sterk zal veranderen – steeds minder de alwetende 

medische specialist maar een van de vele deelnemers in een netwerk van zorg rondom de patiënt. Ook 

de patiënt verandert. Deze neemt meer eigen regie en voegt zich niet vanzelfsprekend in het advies 

van de arts. Voor deze rolverandering zal de arts zal zich meer psychologische kennis en vaardigheden 

eigen moeten maken. Vandaar zijn bezoek aan de psycholoog. 
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“Het is belangrijker om te weten wie de persoon is die een ziekte heeft, dan te weten wat voor ziekte 

deze persoon heeft”. Deze veel aangehaalde en daarmee ook wat sleetse uitspraak wordt toegedicht 

aan Hippocrates, een Griekse arts uit de Oudheid die wordt gezien als de vader van de geneeskunde. 

Hij ging systematisch te werk: hij inventariseerde symptomen, zocht naar samenhang, formuleerde 

een diagnose en koos een passende behandeling. Hij was ook een goed medisch psycholoog. De 

persoonlijke beleving van een ziekte vóór de ziekte zelf plaatsen geeft daar blijk van. Hij was ook al 

bezig met preventie: goede voeding, voldoende bewegen en een fijne leefomgeving waren belangrijk 

om gezond te blijven. Ook stond hij terughoudendheid voor bij de inzet van behandelingen: de 

opbrengst daarvan konden al snel overschaduwd worden door de schadelijke bijwerkingen. Al met al 

een hele moderne arts. Of in elk geval de arts, die artsen zelf graag willen zijn.  
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Ik presenteer u de arts van de toekomst zoals deze in verschillende visiedocumenten van 

artsenverenigingen wordt geschetst. Ik refereer allereerst naar een visiedocument van de Federatie 

Medisch Specialisten uit 2017 over de medisch specialist van 20251. Hierin wordt een grote transitie 

voorzien in de relatie patiënt-arts. De patiënt die ‘in blind vertrouwen’ de adviezen van de arts 

aanneemt is dan van het toneel. Daarvoor in de plaats komt ‘gerechtvaardigd vertrouwen’, waarbij de 

arts zijn vakkennis deelt maar ook transparant is over voor- en nadelen van een bepaalde aanpak en 

in samenspraak met patiënt uiteindelijk behandelkeuzes maakt. In dit ‘samen-beslissen’ model is er 

oog is voor de brede wensen en behoeften van de patiënt. Het zal ook meer vanzelfsprekend zijn dat 

patiënten afzien van behandelingen die wel het leven verlengen, maar de invulling ervan verschralen. 

De gedeelde besluitvorming vraagt om goede kennis van de gezondheidsvaardigheden van de patiënt; 

in hoeverre is deze in staat informatie over zijn gezondheid te begrijpen en te boordelen. De 

toegenomen kennis over de relatie leefstijl en gezondheid nodigt de arts van 2025 ook uit om een veel 

grotere rol te spelen in preventie en gezondheidsbevordering, enerzijds met het geven van 

leefstijladviezen bij mensen die al een ziekte hebben, anderzijds door te adviseren over leefstijlen die 

gezondheid bevorderen of ziekte kunnen voorkomen. In het denken van de arts van 2025 staat 

‘Positieve gezondheid’ centraal. Een concept bedacht door Machteld Huber en collega’s in 20112 en 

vorige week door haar nog bestempeld als een ‘wereldhit’. 

 

 

 
 

 

Ik weet bijna zeker dat bij een aantal van u enige vermoeidheid intreedt bij het zien van deze 

afbeelding. We zijn er inmiddels zo vaak op gewezen dat een zekere verzadiging is bereikt. En dat is 

wel jammer. Want dit concept met de bijbehorende uitwerking in het spinnenweb staat natuurlijk als 
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een huis. Eenieder die een serieuze ziekte heeft doorgemaakt zal dit beamen. Feitelijk ook het model 

dat Hippocrates voorstond. Het is prettig eenvoudig en daarmee gemakkelijk te gebruiken. Voorheen 

werd gezondheid vooral gezien als de afwezigheid van ziekte en gebreken waarbij het brede 

perspectief van welbevinden amper werd benoemd. Met de voortdurende innovaties in medische 

technieken en behandelingen zijn we erin geslaagd patiënten veel meer levensjaren te bieden bij een 

ziekte of aandoening die zelf niet weg te nemen is. Denk hierbij aan hartfalen, kanker, ernstige 

diabetes, multipele sclerose, de ziekte van Parkinson, COPD, auto-immuunziektes of spierziekten. Ook 

dementie kunnen we hier noemen. Deze groep patiënten moet leven met een chronische aandoening 

met een onzeker beloop en in ernst wisselende lichamelijke problemen, waarbij voortdurend 

aanpassingen in het dagelijks leven nodig zijn. Men moet leven met een onzekere prognose en maar 

al te vaak zijn er complicaties die medische ingrepen nodig maken. Hoe draagbaar dit is wordt door 

veel factoren bepaald, hier gereflecteerd in vijf levensdomeinen buiten de lichamelijke klachten zelf: 

zelfstandigheid in het dagelijks functioneren, mentale weerbaarheid, steun vinden in religie of andere 

spirituele waarden, kunnen meedoen aan sociaal-maatschappelijk bezigheden en levensgeluk. Hoewel 

deze vijf domeinen niet onafhankelijk van elkaar zijn, kan het verlies op een domein gecompenseerd 

worden door de goede invulling op een ander domein. Dit maakt ook duidelijk waarom patiënten die 

lichamelijk ernstig beperkt zijn toch heel tevreden kunnen zijn over hun levenskwaliteit. Het 

omgekeerde komt ook voor. Patiënten die in strikte zin weinig lichamelijke beperkingen hebben, maar 

daar disproportioneel onder gebukt gaan omdat ze op de overige domeinen ook laag functioneren. 

Een groep die wij medische psychologen vaak verwezen krijgen. 

 
 

 

U ziet in het spinnenwebmodel van positieve gezondheid ook het welbekende biopsychosociale model 

van ziekte weerspiegeld. Dit model is inmiddels breed omarmd in de geneeskunde. Ziekte en 
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ziektegedrag worden hierbij  beïnvloed door een complex samenspel tussen lichamelijke beperkingen 

en symptomen, psychologische factoren zoals stemming en omgevingsfactoren zoals 

voedingsgewoontes. Dit model staat ook al lang centraal in de raamplannen voor de artsenopleiding 

waarin de competenties en eindkwalificaties staan beschreven voor artsen. Over de vraag of het 

daarmee ook al écht gemeengoed is geworden in het dagelijkse klinische werk van de arts verschillen 

de meningen. Ik kom daar nog op terug. 

 

 

 
 

 

 

De innovatieve ambities van de arts van 2025 reikten al ver. Maar er komt nog een flinke stap bij. In 

2019 is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst een brede discussie 

gestart over de rol van de arts in 20403, nog eens 15 jaar verder in de tijd. De vertrekpunten bij deze 

discussie ziet u op deze dia. Die ga ik zeker niet allemaal met u doornemen, maar de teneur is ongeveer 

als volgt. De belangrijkste arts dan is een medisch generalist werkzaam binnen een multidisciplinair 

team en netwerk, dat maar beperkt geworteld is binnen het ziekenhuis. Sterker nog, de arts van straks 

werkt vooral buiten het ziekenhuis. We spreken dan ook nadrukkelijk van netwerkgeneeskunde. De 

arts ziet patiënten die al goed geïnformeerd zijn over hun gezondheidsproblemen via 

internetconsultatie en zelfdiagnostiek gadgets. De arts speelt nog maar een bescheiden rol bij het 

stellen van diagnoses, dat doen computers op basis van Big Data en algoritmes namelijk veel beter. 

Wel helpt de arts deze diagnose verder te duiden in de specifieke context van de patiënt. De arts is 
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sociaal vaardig, heeft een coachende rol en weet te motiveren. Binnen het zorgnetwerk opereren ook 

superspecialisten die zeer bekwaam zijn in specifieke hoog-technische handelingen, zoals een 

complexe hartoperatie, maar die de inzet hiervan altijd afstemmen met het multidisciplinaire netwerk. 

Preventie heeft nog meer aandacht dan nu, ook met het oog op kostenbeheersing. In deze 

toekomstschets lijkt er maar beperkt aandacht voor medische kennis en vaardigheden behorend bij 

het vak van arts. Slechts op één plek, hier oranje omcirkelt, wordt het expliciet benoemd als ‘meer 

medische mogelijkheden’. Blijkbaar wordt niet verwacht dat medisch vakmanschap het meest 

bepalend is voor de identiteit van de toekomstig arts. Inherent aan dit alles is dat de arts ook zijn 

vanzelfsprekende boven-positie op de medische rots zal verlaten. Als die nog bestaat. Netwerkzorg is 

immers plat en kent afhankelijk van de vragen en wensen van de patiënt telkens andere hulpverleners 

die het voortouw nemen. 

 

 

 
 

 

Om het wat luchtig samen te vatten. De alwetende, autoritaire, weinig patiëntvriendelijke, botte 

opleider en arts dr. House uit de gelijknamige Tv-serie moet het veld ruimen voor de sociaalvaardige, 

ruimdenkende, samenwerkende en meelevende arts Doug Ross uit de serie ER. U ziet de verschillen al 

in beider oogopslag.  

 

Als medisch psychologen zijn we uiteraard zeer tevreden met deze vergezichten. Is dit immers niet wat 

we al zoveel jaren roepen over het  verbeteren van kwaliteit van zorg en daarbij vooral wijzen op het 

belang van de zogeheten ‘soft skills’ van de arts die niet alleen goed communiceert maar vooral ook 

het brede perspectief van welbevinden van de patiënt op het netvlies heeft staan. Laat ik 

onbescheiden stellen dat de medisch psychologen daar een stevige bijdrage in hebben gehad. Niet 

alleen door ons onderwijs aan artsen, maar ook door in de zorg te blijven hameren op kwaliteit van 
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leven bij medische behandelingen. Dat laatste niet zonder succes. In meer dan 100 artsenrichtlijnen 

voor de behandeling van ernstige of chronische ziekten is inmiddels medebehandeling van de 

psycholoog vereist, al wordt dit in de praktijk nog niet altijd geeffectueerd. Zou dit wel het geval zijn, 

dan gaan de afdelingen medische psychologie in de Nederlandse ziekenhuizen in omvang op zijn minst 

verdubbelen.  

 

Ik vat kort samen. De arts heeft ons een steeds grotere rol toebedeeld in de medische zorg. Enerzijds 

in de directe patiëntenzorg en anderzijds in de opleiding van de toekomstig arts die, veel meer nog 

dan nu, ook een goede psycholoog moet zijn. 

 

 

 
 

 

Zelf hebben we als medisch psychologen ook niet stilgezeten. Op initiatief van de Landelijke Vereniging 

Medische Psychologie en het Nederlands Instituut voor Psychologen hebben we onze gewenste positie 

en ambities mede vormgegeven in de in 2019 verschenen Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg4 bij 

somatische ziekte.  

 

Deze standaard, waar ik zelf ook aan mocht meeschrijven, is ondergebracht in het kwaliteitsregister 

van het Zorginstituut Nederland ofwel het ZIN. Eén van de taken van het ZIN is het beschrijven van 

‘goede zorg’. Zorg die niet alleen gebaseerd is op recente wetenschappelijke inzichten en klinisch 

onderzoek, maar die ook breed gedragen wordt door zorgaanbieders, zorgverleners, 

patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Daarmee moeten in een zorgstandaard kwaliteit van zorg, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid in balans zijn. Het moet om wenselijke én haalbare zorg gaan en is 

daarmee richtinggevend voor zorgbeleid. Geen luchtfietserij dus, om het maar simpel te zeggen.   
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Het betrof hier een omvangrijke kwaliteitsstandaard, waar ik een aantal zaken wil uitlichten om u een 

beeld te geven van ons vak en u tevens wil wijzen op aantal knelpunten. Te beginnen met wat cijfers. 

Ongeveer twee-derde van de patiënten die een serieuze ziekte meemaakt waarbij ook opname in het 

ziekenhuis nodig is, doorloopt deze zonder noemenswaardige problemen. Bij een-derde van de 

patiënten ontstaan psychische klachten, de gele en rode taartpunten. Bij ongeveer twee-derde van 

deze groep, de gele taartpunt, zijn deze licht van aard en volstaat vooral ondersteuning en uitleg. 

Ziekzijn kan leiden tot veel verdriet en onzekerheid en het doel van de ondersteuning is vooral het 

normaliseren van deze reacties gezien de abnormale situatie waarin iemand zich bevindt. Hier ligt een 

belangrijke rol voor arts en verpleging alsmede medisch maatschappelijk werk die hiertoe speciaal zijn 

opgeleid. Zij trekken ook aan de bel wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen zoals 

depressie- en angststoornissen waarbij psychologische en zo nodig psychiatrische zorg nodig is. In deze 

afbeelding de rode taartpunt. Een omzetting naar feitelijke aantallen met peiljaar 2017 levert dan het 

volgende op. In dat jaar bezochten maar liefst 8,3 miljoen personen het ziekenhuis, bijna de helft van 

de bevolking. Een kleine 80% hiervan betrof poliklinische behandeling. Iets meer dan 20%, ofwel 1.7 

miljoen mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. Vertaald naar de taartpunten op deze 

afbeelding, gaat het dus om grofweg 600.000 patiënten die jaarlijks psychosociale zorg behoeven in 

het ziekenhuis, waarvan bij ongeveer 200.000 patiënten een interventie van medisch psycholoog of 

psychiater wenselijk is. Er zijn momenteel ruim genomen 800 klinisch werkzame medisch psychogen 

in de Nederlandse ziekenhuizen. Een aantal waarmee we maar een beperkt deel van deze patiënten 

ook daadwerkelijk zien. 
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In de zorgstandaard signaleerden we een aantal andere knelpunten en wensen. Ten eerste het 

probleem van tijdige signalering van psychosociale problemen. In de gebruikelijke drukte op 

ziekenhuisafdelingen en volle poliklinische spreekuren is hier niet altijd oog voor door artsen en 

verpleegkundigen. In de kwaliteitsstandaard benoemen we het belang om hier op gezette tijden naar 

te vragen, verstrekken we voorbeelden van vragen die je zou kunnen stellen als verpleging of arts en 

doen we voorstellen voor screeningsinstrumenten. Ik sta altijd wat ambivalent tegenover al deze goed 

bedoelde adviezen omdat ze ongewenst verbijzonderen wat zo vanzelfsprekend zou moeten zijn. 

Artsen en verpleging hebben naar mijn idee een hele goede antenne voor het signaleren van patiënten 

die het emotioneel moeilijk hebben. Maar het blijft onbesproken. Er bestaat ‘tranenvrees’, de angst 

om bij vragen een emotionele beerput open te trekken die veel tijd gaat kosten en waarbij er van alles 

moet worden opgelost. Nog het een, nog het ander is de verwachting van de patiënt. Deze zijn 

tevreden als er aandacht voor is. Het bekende ‘gehoord en gezien’ worden, het verdriet en de zorgen 

normaliseren door het te benoemen. Het systematisch signaleren kan ook onbedoeld leiden tot 

doorverwijzen waar dat niet nodig is. Het werd eens treffend verwoord door oud-collega en geestelijk 

verzorger Hans Kling uit Maastricht. Ik citeer: “… ze bellen me geregeld als een patiënt de bijbel leest, 

maar ze móeten me pas bellen als die patiënt de bijbel in de hoek gooit …” 

 

Een tweede probleem dat we signaleerden is dat psychosociale zorg binnen elk ziekenhuis anders 

georganiseerd is en bovendien door veel verschillende zorgverleners wordt aangeboden. Geestelijk 

verzorgers, gespecialiseerd verpleegkundigen, geschoolde vrijwilligers, medisch maatschappelijk 

werk, psychiaters of medisch psychologen. En binnen de medisch psychologen kennen we ook nog de 

nodige diversiteit: basispsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch 

psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Verwijzen is dan nog niet zo gemakkelijk voor arts of 

verpleging. Het is vanwege deze onduidelijkheid niet ongewoon dat er meerdere zorgverleners aan 

het bed komen bij een patiënt voor éénzelfde probleem. Het is verstandig dat de psychosociale 

zorgverleners hier intensief gaan samenwerken en achter één loket gaan werken. Iets waar we in 

Maastricht mee waren begonnen en wat ik graag ook zou introduceren in het Amsterdam UMC. 

 

Een derde probleem is de onduidelijkheid rondom de financiering van psychosociale zorg in het 

ziekenhuis, in het bijzonder die van de medisch psycholoog.  Zorgkosten in het ziekenhuis worden 

verrekend via somatische DBCs. Een DBC is te beschouwen als een optelsom van zorgactiviteiten met 

kosten behorend bij een bepaalde aandoening. Om meerdere redenen zijn de medische 

psychologische verrichtingen hierbinnen niet altijd zichtbaar. Ditzelfde geldt voor ook voor de inzet 

van medisch maatschappelijk werk. Voor een ziekenhuis is daarmee niet direct herleidbaar hoe de 

inzet van de medische psychologie ook inkomsten genereert, terwijl de kosten van de medische 
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psychologie daarentegen kraakhelder zijn. In tijden van financiële krapte is dat een risicovolle 

combinatie en moet je herhaaldelijk je positie en meerwaarde bevechten. Het maakt het óók 

aantrekkelijk om psychologische zorg voor somatische zieke patiënten buiten het ziekenhuis te 

plaatsen, meer specifiek door deze onder te brengen bij de Geestelijke Gezondheidszorg ofwel de GGZ. 

Binnen de DBCs voor de GGZ zijn psychologen, in tegenstelling tot somatische DBCs, namelijk direct 

verdienend. Binnen de GGZ is hier ook op ingespeeld en zijn zelfs specifieke zorgprogramma’s 

ontwikkeld. Patiënten zijn hier niet altijd blij mee. Behandeling binnen de GGZ is namelijk alleen 

mogelijk met een officiële diagnose van een psychische aandoening en dat stuit op weestand. Maar 

deze uitplaatsing naar de GGZ past mijns inziens ook niet binnen de moderne geneeskundige zorg. 

 

 
 

 

Het staat buiten discussie dat bepaalde lichamelijke klachten of ziektes meer gebaat zijn bij een 

psychologische dan een somatische behandeling. Maar niet duidelijk is waarom dit binnen een hele 

andere behandelsector moet dan die van het ziekenhuis, waar we immers behandelen volgens het 

door eenieder omarmde biopsychosociale model. Waarom zou hier het ‘psychosociale’ deel van het 

model moeten worden afgeknipt en uitgeplaatst. Juist door binnen het ziekenhuis te blijven 

behandelen, wordt de gelijkwaardigheid van medische en psychologische factoren als oorzaak van 

lichamelijke klachten benadrukt en behouden we de integrale geneeskunde die we met zijn allen 

voorstaan. Het ziekenhuis is ook de plek is waar de patiënt het meest zal openstaan voor een 

psychologische behandeling als een aanvaardbaar vervolg op een medische onderzoekstraject. Met 

een actuele wachtlijst van 100.000 personen, kan de GGZ verwijzingen uit het ziekenhuis vast ook wel 

missen. We zouden overigens ook wel de discussie mogen starten over het waarom van deze 

tweedeling in het psychische en somatische zorgdomein. Dat ligt minder voor de hand dan het lijkt en 

leidt tot veel ongewenste effecten. Maar dat is voor een ander moment. 
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In de werkgroep die de kwaliteitsstandaard psychosociale zorg heeft geschreven waren de meningen 

hierover wel verdeeld. De mogelijkheden die de GGZ hier biedt zijn benoemd in de standaard, maar 

vooral op pragmatische gronden – namelijk financiering en daarmee behandelruimte. Maar 

zorginhoudelijk blijft het wringen. Ik ben er geen voorstander van. Het is bovendien nog maar de  vraag 

of die verwezen somatische patiënt binnen de GGZ ook wel de juiste zorg krijgt en of hij zich voldoende 

gehoord en begrepen voelt. In die mening sta ik niet alleen. 

 

 

 
 

 

In een advies van de Gezondheidsraad uit 20205 wordt scherp uiteengezet hoe integrale zorg voor 

patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten, die elkaar onderling beïnvloeden, gehinderd 

wordt door de strikte tweedeling die Nederland kent in het psychische zorgdomein, de GGZ, en het 

somatische zorgdomein, waarbij vooral de ziekenhuizen worden bedoeld. Patiënten zijn hiervan de 

dupe. Word je behandelt binnen de GGZ, het psychische zorgdomein, dan is er onvoldoende kennis, 

kunde en aandacht voor de somatiek. Binnen het ziekenhuis, de somatische zorg, is er vervolgens weer 

te weinig oog voor het psychische welbevinden. De Gezondheidsraad adviseert dan ook nadrukkelijk 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van psychologische en psychiatrische zorg in het ziekenhuis te 

versterken. Waarvan akte.  

 

Er is naast het welbevinden van de patiënt nog een ander direct belang voor goede medische 

psychologische zorg in het ziekenhuis, namelijk besparing op de zorgkosten. Ik laat u daarvoor eerst 

deze verontrustende grafiek zien uit het dit jaar gepubliceerde rapport ‘Kiezen voor houdbare zorg’ 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid6.  
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Het gaat bij ongewijzigd beleid behoorlijk uit de hand lopen. Ouderenzorg, de tweede lijn van boven, 

gaat veel geld kosten, bijna 70 miljard in 2060. Dat wisten we. Minder bekend is de aanhoudende groei 

van kosten binnen het ziekhuis, de bovenste lijn. Bijna 100 miljard in 2060, waarmee het meer groeit 

dan welke andere sector ook zoals onderwijs of defensie. Deze groei kent verschillende oorzaken. Ten 

eerste medisch-technische ontwikkelingen die maken dat we straks meer kunnen behandelen dan nu. 

En we zijn geneigd dat ook te doen zolang onze welvaart, onze rijkdom, ons die ruimte biedt. Ten 

tweede zullen we patiënten met ernstige aandoeningen steeds langer in leven kunnen houden, waarbij 

ze een lange chronische fase van ziek zijn doormaken waarbij wel intensieve en dure 

vervolgbehandeling nodig blijft. Deze enorme groei in de ziekenhuiszorg kunnen we ons uiteindelijk 

niet permitteren aldus de Raad, financieel niet, maar ook niet qua zorgpersoneel. Er is bij deze groei 

eenvoudigweg niet genoeg personeel om de zorg ook werkelijk te bieden. De oplossing van de Raad is 

helder. Er zal minder en korter moeten worden behandeld in het ziekenhuis. Artsen zullen hierin het 

voortouw moeten nemen, wat nog niet gemakkelijk is gegeven het altijd groeiende aantal 

behandelopties door medische technische ontwikkelingen. Hier ligt ook een rol voor de medisch 

psycholoog. Allereerst in de scholing van artsen die, meer nog dan nu, psychologische kennis over 

ziektelast en ziektegedrag moet hebben om samen met de patiënt te kunnen besluiten dat meer 

medische behandeling niet perse meerwaarde heeft. Daarnaast zal de patiënt de medisch psycholoog 

vaker als hoofdbehandelaar treffen in het ziekenhuis in plaats van de arts. Dat zal met name gelden 

voor de grote groep patiënten met een breed scala aan lichamelijke of cognitieve klachten waarvoor 

geen afdoende medische verklaring kan worden gevonden. Vaak gaat het dan om pijn, vermoeidheid, 

duizeligheid, slapeloosheid, concentratieverlies en geheugenzwakte. In artsenjargon ‘patiënten met 

functionele klachten’. Klachten dus ‘in functie van iets’ waarbij vaak impliciet wordt verondersteld dat 

dat ‘iets’ stress, piekeren of gezondheidsangst is. Tussen de 10 tot 50% van de Nederlanders heeft 

ergens in zijn leven serieuze hinder van dergelijke klachten. De meeste van deze klachten verdwijnen 



 14 

vanzelf. Een substantieel deel van de mensen met deze klachten wordt echter herhaaldelijk verwezen 

naar het ziekenhuis en zien daar een breed scala aan specialisten zonder dat dit veel soelaas biedt. 

Ergens aan het eind van het traject vindt hopelijk een verwijzing plaats naar de medisch psycholoog. 

Dat is ruim te laat en de gemaakte zorgkosten zijn al substantieel. Het herhaaldelijk ‘niet iets kunnen 

vinden’ door de medische specialist versterkt bovendien het klachtenbeeld.  

 

In dit licht wil ik met u een interessante zorginnovatie bespreken van collega Gerdien Schuitemaker 

uitgevoerd in Friesland7. Zij startte in samenwerking met huisartsen en verzekeraars een experiment 

waarbij huisartsen patiënten direct konden verwijzen naar de medisch psycholoog in het ziekenhuis. 

Dit betrof patiënten waarbij de huisarts het sterke vermoeden had dat psychologische factoren een 

grote rol speelden bij het aanhouden van hardnekkige lichamelijke klachten, de al genoemde 

functionele klachten. Of het betrof patiënten waarbij de huisarts psychische klachten signaleerde in 

reactie op een chronisch lichamelijke ziekte. Voor beide groepen is een gedragsmatige of 

psychotherapeutische behandeling door een medisch psycholoog vaak effectief. Huisartsen weten dat, 

maar kunnen niet direct verwijzen naar de medisch psycholoog in het ziekenhuis. Dat moet altijd via 

een verwijzing naar een medisch specialist die vervolgens binnen het ziekenhuis doorverwijst naar de 

medisch psycholoog. Met deze U-bocht wordt onnodig beroep wordt gedaan op de medisch specialist, 

met bovendien het risico dat er toch – zekerheidshalve – door dezelfde specialist dure medisch-

technische onderzoeken worden gestart wat bij de patiënt het idee versterkt dat er wel degelijk iets 

lichamelijks aan de hand is.  

 

 
 

 

Ik wil u drie belangrijke bevindingen meegegeven uit dit onderzoek. Ten eerste bleken de huisartsen 

uitstekende verwijzers – men wist heel goed de patiënt te herkennen die gebaat was met deze 
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behandeling bij de medisch psycholoog. De psychologische behandeling bestond gemiddeld uit 6 tot 7 

gesprekken. Kosten waren ten hoogste 1250 Euro. Niet hoog voor een ziekenhuis als je weet dat 

bijvoorbeeld een eenvoudige staaroperatie al bijna 1500 Euro kost. Ten derde leidde de behandeling, 

behalve tot tevreden patiënten, ook tot een aanmerkelijk reductie van de kosten in de medisch 

specialistische zorg. U ziet hier de gemiddelde medisch specialistische zorgkosten van de verwezen 

patiënten over een periode van vijf jaar. Twee jaar voorafgaand aan het jaar van de verwijzing naar de 

medische psychologie, het verwijsjaar zelf en twee jaar daarna. De zorgkosten lopen fors op tot en met 

het jaar van de verwijzing, gevolgd door een aanzienlijke daling de twee jaren daarna tot beneden het 

aanvankelijke kostenniveau. Als we deze kostenbesparing naar landelijk niveau zouden extrapoleren 

dan gaat het hier om een flink bedrag. Naast veel andere kosteneffectieve interventies door medisch 

psychologen, vind ik dit zelf wel een van de meest overtuigende voorbeelden hoe wij kunnen bijdragen 

aan de beteugeling van de exploderende ziekenhuiskosten. 

 

U kunt zich voorstellen dat de verzekeraar heel enthousiast werd bij het zien van deze cijfers. Reden 

dat Friesland Verzekering tot op de dag van vandaag deze directe verwijzing door huisartsen naar de 

medische psychologie faciliteert. Opvallend genoeg bleef dit mooie zorgexperiment, behalve binnen 

onze eigen beroepsgroep, nagenoeg onopgemerkt. Op de publicatie in Medisch Contact verscheen 

slechts één reactie. Van een bedrijfsarts die een indringende oproep deed om directe verwijzing naar 

de medisch psycholoog in het ziekenhuis ook mogelijk te maken voor bedrijfsartsen. En dat is te 

begrijpen in de wetenschap dat veel zieke werknemers die door hen moeten worden beoordeeld, 

gevangen zijn geraakt in een nauwelijks nog te ontwarren kluwen van klachten en problemen zoals 

pijn, vermoeidheid, beperkte belastbaarheid, somberheid, werkconflicten, overbelasting en 

privéproblemen. Voor medisch psychologen inderdaad geen onbekende kost. 

  

Ik ga nog één keer met u terug naar de arts van de toekomst. De arts die, in de intensievere 

samenwerking met de medisch psycholoog, veel meer psychologische kennis over ziekte heeft en over 

veel meer psychologische vaardigheden beschikt. Nodig om invulling te geven aan positieve 

gezondheid, nodig om met de patiënt samen te beslissen, en nodig om de zorgkosten te kunnen 

indammen. Maar hier liggen nog wel wat uitdagingen. 
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U ziet hier – in een karikatuur - de patiënt van straks: goed geïnformeerd, met uitgesproken wensen 

en assertief – de patiënt die de arts van de toekomst ook graag voor zich ziet, ze gaan het immers 

samen doen. Deze patiënten zijn nu nog een minderheid en de vraag is of het een meerderheid wordt. 

Want het is een moeilijke rol. Patiënten zijn vaak angstig en onzeker. Daar wordt je geen betere 

luisteraar van, laat staan een goede beslisser. Impliciet leggen we ze ook een academische manier van 

denken voor inzake hun gezondheidsproblemen: probleembeschrijving, probleemanalyse, 

probleemaanpak, evaluatie en bijstellen – de ons welbekende plan-act-do-check cyclus. Veel patiënten 

handelen echter veel intuïtiever of laten de beslissing graag bij de zorgverlener. Artsen zullen een goed 

oog moeten hebben voor deze diversiteit van patiënten ter voorkoming dat ze patiënten overvragen 

en overbelasten.  

 

Het zal voor artsen ook lastig zijn hoe ze patiënten van een verwacht somatisch behandeltraject vaker 

en sneller tot een medische psychologische behandeling kunnen verleiden. Hier bestaat overigens een 

merkwaardige paradox. In het publieke domein is er ruime herkenning en erkenning voor de innige 

relatie tussen psychisch en lichamelijk welbevinden. We worden in de sociale media, TV, krant 

overladen met adviezen over stressmanagement ter voorkoming van lichamelijke klachten of 

uitputting. En omgekeerd, wat de doen om weer psychisch evenwicht te vinden na ziekte. In de 

spreekkamer is dit veel minder ver. Daar bestaat veel weerstand voor een meer psychologische duiding 

door de arts van lichamelijke klachten, vaak vanuit de impliciete gedachte van de patiënt – en soms 

ook arts en andere hulpverleners - dat je voor psychisch lijden meer eigen verantwoordelijkheid 

draagt. Dat je hier ook kunt kiezen om het niet te hebben. Het normaliseren van een psychologische 
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verklaring voor lichamelijke klachten is en blijft daarmee voorlopig een van de lastigste opdrachten 

voor de arts in de spreekkamer. Verwant aan dit probleem is het actieve verzet van sommige 

patiëntenverenigingen om psychologen te laten participeren in de verdeling van subsidiegelden voor 

wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde aandoeningen. Dit uit vrees dat psychologen het vinden 

van een directe medische oplossing in de weg kunnen zitten en in de verwachting dat een 

psychologische verklaring stigmatiserend zal werken. En dit bij aandoeningen of klachten waarbij er al 

lang brede consensus is dat psychologische factoren bijdragen aan de ervaren ziektelast. Er is hier nog 

een weg te gaan. 

 

 
 

 

Een andere vraag is ook of de artsen van nu ook wel mee willen gaan in die vele veranderingen die hun 

eigen beroepsverenigingen ambiëren. Er zijn inmiddels de nodige kritische reacties verschenen waarbij 

met name bezorgdheid was over het verlies van de ‘hard skills’, het vakmanschap, ten koste van de 

‘soft skills’. Maar ook bij de arts van straks, ofwel de geneeskunde-student van nu, is er geen 

vanzelfsprekende interesse of waardering voor de medische psychologische kennis over ziekten. Een 

recent voorbeeld.  Ik was nog maar net begonnen in maart dit jaar, toen ik gevraagd werd de aftrap te 

geven voor het keuzeblok Medische Psychologie voor tweedejaars geneeskunde studenten van de 

UvA. Van de pakweg dertig studenten was er maar een enkeling die het blok ook als eerste keuze had 

opgegeven. De meeste waren in dit blok beland omdat het blok van eerste of zelfs tweede keuze al vol 

zat. Met verve onderstreepte ik het belang van medische psychologische kennis om een goede arts te 

worden. Maar er was niet veel respons of bijval. Ik vermoed dat de meesten nog aan het treuren waren 

over het missen van het keuzeblok over het ‘echte’ artsenwerk zoals chirurgie of neurologie. Maar dat 
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was wel veranderd na acht weken onderwijs. Het blok werd zeer goed beoordeeld en, nog veel 

belangrijker, en kwamen vragen waarom deze medische psychologische kennis zo beperkt aan bod 

kwam in het reguliere onderwijs. Onbekend bleek hier ten onrechte onbemind. Voor de goede orde. 

Ik verwijt de studenten overigens niet veel – men heeft vaak nog een stereotiep beeld van het 

artsenvak in deze eerste jaren, daar is nog geen rol voor psychologie of psycholoog.  Ik noem dit 

voorbeeld vooral om aan te geven dat we als medisch psychologen extra hard ons best moeten blijven 

doen om de geneeskunde student te enthousiasmeren.   

 

 
 

Dit alles laat onverlet dat het vakgebied van de medische psychologie gegeven de ambities van de 

artsen en die van onszelf, de wind vol in de zeilen krijgt. In positieve zin is het ‘alle hens aan dek’.  

 

Allereerst om te voldoen aan de verwachte groeiende vraag in de directe patiëntenzorg en 

geneeskundeopleiding. Daarnaast zullen al praktiserende artsen steeds vaker een beroep op ons doen 

voor bijscholing en coaching, zoals ook binnen Amsterdam UMC gebeurt binnen het programma 

TeAMS, Training en Assessment Medisch Specialisten. Daarbinnen verzorgen medisch psychologen 

bijvoorbeeld simulatietrainingen voor complexe situaties, waarbij nauwgezet naar communicatie en 

leiderschap wordt gekeken. Iets vergelijkbaars doen we bij multidisciplinaire patiëntenbesprekingen, 

waarbij niet alleen gekeken wordt naar efficiëntie en kwaliteit, maar ook naar openheid en veiligheid. 

Ook dragen we bij aan de vorm en kwaliteit van intervisies tussen artsen. De kwaliteit van al deze 

interventies zit mede in onze bekendheid met het medische bedrijf waardoor we onderwijs kunnen 

bieden dat ook echt geënt is op de dagelijkse praktijk. 

 

Op landelijk niveau worden we meer zichtbaar en tonen we nadrukkelijk onze ambities, getuige het in 

2020 opgerichte Platform Gezondheids- en Medische Psychologie. In dit platform hebben tien 
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wetenschappelijke - en beroepsverenigingen, waaronder het Convent Hoogleraren Medische 

Psychologie, de krachten gebundeld en een gemeenschappelijke visie geformuleerd over de valorisatie 

van onze kennis op het gebied van ziektepreventie en behandeling, uitgewerkt naar zorg, onderwijs 

en onderzoek. Nadrukkelijk wil het platform zich ook beleidsmatig profileren. Kennis moet immers ook 

verhandeld en verkocht worden – iets dat psychologen minder gewoon zijn te doen. 

 

 
 

In 2020 verschenen de Veldnormen Medische Psychologie8. Dit betreft een concrete uitwerking van 

de inrichting van de medisch psychologische zorg binnen algemene en academische ziekenhuizen, 

gebaseerd op Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg bij somatische ziekte die ik al eerder besprak. 

Het biedt uitgangspunten voor de organisatie van de afdeling, voor de inrichting van zorg, onderwijs, 

onderzoek en gewenste deskundigheidsbevordering. Daarmee bevordert het ook harmonisatie in het 

medisch psychologische zorgveld. De komende jaren zullen de zes geformuleerde veldnormen de 

leidraad zijn voor de keuzes en verdere ontwikkelingen binnen onze afdeling.  
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De toelichting op de laatste twee ambities vraagt eerst een korte uitleg over het beroepenhuis van de 

psychologie. In Nederland kennen we een vierjarige psychologie opleiding die opleidt tot master-

psycholoog. Wil je in de zorg gaan werken, dan is het vereist nog een aanvullende opleiding te volgen 

tot psychotherapeut of gezondheidszorgpsycholoog. Beide zijn beschermde BIG beroepstitels. BIG 

staan hier voor de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. In deze wet zijn beroepen opgenomen 

die zelfstandig mogen werken in de zorg. De gezondheidszorgpsycholoog, vaak afgekort tot GZ-

psycholoog, is in staat pakweg 80% van alle voorkomende psychologische problemen te behandelen 

binnen verschillende zorgdomeinen zoals de GGZ, verpleeghuiszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, 

revalidatiezorg, verslavingszorg en uiteraard ook het ziekenhuis. Er zijn ongeveer 16.000 psychologen 

werkzaam onder de titel GZ-psycholoog. Na de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog is er de 

mogelijkheid een verdere specialistische opleiding  te volgen van vier jaar op een deelgebied van de 

gezondheidszorgpsychologie. We kennen slechts twee BIG specialismen, het hele grote specialisme 

klinisch psycholoog en het kleine specialisme klinisch neuropsycholoog, respectievelijk 2.300 en 170 

personen. Er waren meer specialismen voorzien, maar om verschillende redenen is het blijven steken 

op deze twee. Ongeveer twee derde van alle psychologen in de zorg werkt in de GGZ. Daardoor is wet- 

en regelgeving, verdeling en inhoud van opleidingsplekken, alsook de bekostiging voor psychologische 

zorg vooral afgestemd op de GGZ. De positie van de psychologen die niet in de GGZ werken, waaronder 

die in het ziekenhuis, blijft daardoor onderbelicht. Ik zie twee mogelijkheden om hierin verandering te 

brengen.  

 

Om het vakgebied van de medische psychologie beter op de kaart te zetten initiëren we vanuit onze 

afdeling een regionaal opleidingsconsortium ‘Medische Psychologie’. Daarbinnen bundelen we 

opleidingsplekken voor Gezondheidszorgpsychologen uit regionale ziekenhuizen, revalidatiecentra, 

verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg om daarmee een brede scholing te kunnen 

bieden voor psychologen die zich willen focussen op diagnostiek en behandeling van patiënten met 

lichamelijke of medische aandoeningen. De scope is daarbij breder dan alleen het ziekenhuis.  

 

Daarnaast maken we ons sterk voor een eigen specialisme Medische Psychologie, naast de klinisch 

psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Als werkveld voldoen we ruimschoots aan de criteria die 

hiervoor gesteld worden, zoals een herkenbare positie in de zorg en een eigen wetenschappelijk 

onderzoeksveld. Feitelijk is het een erkenning van een differentiatie die er al bestaat. Zo’n eigen 

specialisme geeft een sterke stimulans voor de verdere ontwikkeling van het vak, het maakt ons 

zichtbaar en vindbaar en geeft ons een plek aan beleidstafels. Ook biedt het een carrière-pad voor die 

GZ-psychologen die ambities hebben om zich verder te profileren in dit vak. Wellicht is het ook een 
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stimulans voor andere werkvelden om te een specialisme aan te vragen. Er zijn meerdere werkvelden 

waar de complexiteit en kennisontwikkeling zodanig is, dat een specialisme passend en wenselijk is, 

zoals bijvoorbeeld de forensische – of ouderenpsychologie. Over de wenselijkheid van meerdere 

specialismen binnen de psychologie zijn de meningen overigens sterk verdeeld, al denk ik zelf dat het 

onvermijdelijk is dat we naar meer specialismen gaan. We hebben nu één zeer groot specialisme, sterk 

geënt op de GGZ, en één klein specialisme. Dat is zeker geen reflectie van de verschillende hoog-

specialistische werkvelden binnen de psychologie. 

 

Collega’s van de afdeling Medische Psychologie. Ik ga u de komende jaren nadrukkelijk betrekken in al 

deze ambities. Ik vind dat we dat ook schatplichtig zijn aan ons vak. Wij zijn een grote academische 

afdeling waar vrijwel alle aspecten van het vak medische psychologie aan bod komen in zorg, onderwijs 

en onderzoek. En dat binnen een groot ziekenhuis waar vrijwel alle denkbare zorg wordt geleverd en 

daarmee dus ook alle denkbare vragen en wensen inzake medische psychologie naar ons toe komen. 

We zijn sterk op inhoud en hebben een enthousiaste staf met een goed mix van senioren en junioren. 

Het is geen doel op zich, maar het zou mij niet verbazen als we over enkele jaren een voorbeeldafdeling 

kunnen zijn voor onze collega’s in het land.  

 

 
 

 

Er is in ieder geval één iemand die deze ambities van harte zou toejuichen en dat is onze gewaardeerde 

collega en onderwijsman Marcel Fabriek die geheel onverwacht overleed op 7 oktober dit jaar. Een 

groot gemis. Het is voor ons allen belangrijk je hier te noemen. 

 

 



 22 

 
 

 

Ik eindig zoals de traditie voorschrijft met woorden van dank. U ziet hier de locatie AMC waar ik mijn 

oratie begon met de locatie VUmc. Ik heb inmiddels gemerkt de een nooit zonder de ander te noemen 

in het complexe fusieproces dat nu loopt. Gelukkig is onze afdeling hierin al een heel eind gevorderd.  

 

Ik dank het College van Bestuur van de Vrij Universiteit Amsterdam en de Raad van Bestuur van het 

Amsterdam UMC voor het in mij gestelde vertrouwen. Onderdeel van de aanstellingsprocedure was 

uiteraard een gesprek met het bestuur en decaan. Geen obligaat onderdeel hier. Integendeel, een 

gesprek waarin je nadrukkelijk werd uitgenodigd te reflecteren op je plannen en het waarom van je 

komst. Inspirerend en motiverend.  

 

Beste collega’s van de afdeling en al het ondersteunende personeel verbonden aan onze afdeling. Dank 

voor jullie warme ontvangst en oprechte interesse in wie ik was en wat ik kwam doen. Dat dit vrijwel 

geheel via Zoom en Teams moest lopen deed daar nauwelijks aan af. Door jullie geduldige uitleg geloof 

ik dat ik de complexe organisatie met al zijn plussen en minnen al redelijk begin door te krijgen. Dank 

ook aan mijn voorganger Frank Snoek die al een prachtige afdeling heeft gesmeed. Hij gaf een heldere 

en rake analyse van de mogelijkheden van de afdeling en wat de rol van het afdelingshoofd daarbij 

was en kon zijn. Ruim genoeg om mij over de streep te trekken.  

 

Dank ook aan mijn collega’s in Maastricht in de zaal en in het hoogleraren cortège, aldaar gemakkelijk 

te herkennen als de ‘roeje’. Ik sta hier nu in het sobere zwart. Dat is, naast het gemis van onze warme 

dagelijkse contacten, natuurlijk wel een zekere aderlating. Jullie hebben in belangrijke mate 
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bijgedragen aan mijn vorming. We blijven gelukkig ook nog veel samen doen en Nederland is sowieso 

te klein om elkaar echt uit het oog te verliezen. 

 

Lieve familie, vrienden, kennissen en collega’s uit het land. Excuus dat ik jullie nu voor de tweede keer 

naar deze academische plechtigheid heb ontboden. Ik had dit ook niet voorzien. Gelukkig nu wat 

centraler in het land, dat scheelt. Dank dat jullie er zijn, ik waardeer het zeer. 

 

Tot slot, ons gezin. Phil, Livia, Stef, Nikki, Thomas, Renate en kleinzoon Tristan. Met enige verbazing 

kijken jullie soms naar de ondernemingszin van jullie ouders. Eerlijk gezegd, wij ook. Ingrid en ik lijken 

wat anders oud te worden dan gebruikelijk. In plaats van afbouwen zetten we er steeds een tandje bij. 

Het past ons blijkbaar. We weten elkaar daarbij te steunen maar vooral ook in het gareel te houden. 

En zoals ook al in 2012 door mij gezegd. We kunnen samen hard werken maar gelukkig ook even hard 

samen ontspannen.  

 

Ik heb gezegd.  
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