
Samen Beter

Een standaard voor psychologische hulpverlening aan kinderen

In de meeste kinderartsenpraktijken schiet de pediatrisch-psychologische zorg 
tekort, doordat er onvoldoende kinder- en jeugdpsychologen werken. De 
werkgroep Pediatrische Psychologie van de NVK stelt in het rapport Samen 
Beter een kwaliteitsnorm voor om daarin verandering te brengen.  

Michel van Dijk

Het is crisis. Een kind met gillende buikpijn wordt opgenomen op de kinderafdeling 
van een algemeen ziekenhuis. De ouders zijn de wanhoop nabij. De pijn is zo heftig 
dat het kind niet meer naar school gaat en ’s nachts het hele gezin wakker houdt. De 
kinderarts vermoedt een acute blindedarmontsteking en doet direct medisch 
onderzoek. Maar tot zijn verbazing levert dat geen lichamelijke verklaring op voor de 
pijnklachten. 
Een doorverwijzing naar de kinder- en jeugdpsycholoog is het enige alternatief. Die 
moet uitzoeken of psychologische factoren misschien een rol spelen bij de 
pijnklachten. “Het is een voorbeeld zoals we dat regelmatig meemaken in onze 
polikliniek,” vertelt Gerda de Boer, GZ-/kinder- en jeugdpsycholoog in het 
Flevoziekenhuis in Almere en lid van de werkgroep Pediatrische Psychologie die dit 
najaar het rapport Samen Beter uitbracht.  
Negentig procent van de kinderen die De Boer ziet, zijn verwezen door de kinderarts. 
“Die wil bijvoorbeeld weten of het kind een ontwikkelingsachterstand heeft of dat de 
geuite klachten psychosomatisch zijn. In ieder geval gaat het altijd om de 
psychologische behandeling van kinderen met lichaamsgerelateerde klachten. Voor 
het kind kunnen die klachten erg invaliderend zijn. Het kind durft niet meer naar 
school, het speelt niet meer met vriendjes of vriendinnetjes of het loopt een 
achterstand op in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. De consequenties kunnen 
ernstig zijn.” 

Prikangst
Lichaamsgerelateerde klachten wisselen per leeftijdsgroep. “Bij kleine kinderen zien 
we naast ontwikkelingsproblemen vooral eet- en slaapproblemen en baby’s die 
overmatig huilen. Bij zes- tot twaalfjarigen zien we meer functionele klachten, zoals 
bedplassen en obstipatie, maar ook gedragsproblemen en chronische 
aandoeningen. Denk aan een kind met diabetes dat vier keer per dag bloedsuiker 
moet prikken. Voor het zelfbeeld van het kind is dat erg belastend. Het kan denken 
dat het iets stouts heeft gedaan waarvoor het nu gestraft wordt. Of een kind heeft 
prikangst. Het is immers niet leuk om vier keer per dag in je vingers te prikken. 
Bovendien voelen kinderen altijd de druk van hun bezorgde ouders. Ze kunnen niet 
eens een keertje lekker boos worden, want ouders vragen dan direct: heb je je 
bloedsuiker geprikt?” 
De Boer begint meestal met een gesprek met ouders en kind. “Ik wil weten wat er 
aan de hand is. Hoeveel last heeft het kind van de klachten, hoe lang al, maar ook: 
wat voor kind is het? Leeft het onder stress, heeft het leerproblemen, is het angstig of 
vermijdend?”  
Meestal is zo’n gesprek voldoende indicatie voor de behandeling. Maar soms kan 
een (neuro-)psychologisch onderzoek gewenst zijn. “Bij een patiëntje met buikpijn 
sloeg de behandeling aanvankelijk niet aan. Uit het daaropvolgend psychologisch 
onderzoek bleek dat ze een leerprobleem had. Op school werd ze overvraagd en 



daar leed ze onder. Door de uitslag van dit onderzoek konden we haar vervolgens 
beter behandelen.”   
Die behandeling kan variëren van cognitieve gedragstherapie tot speltherapie. “Een 
patiëntje met taaislijmziekte speelt regelmatig met het poppenhuis, dat ze inricht als 
ziekenhuis. Tijdens het spel speelt ze dat zij de baas is over haar lichaam, en dat zij 
bepaalt wat er allemaal wel of niet mag gebeuren. Zeker in een ziekenhuis, waar 
kinderen zich moeten overgeven aan medische ingrepen, kan zo’n behandeling 
bijdragen aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.”

Opvoedingsstijl
“Het werk van de medisch kinder- en jeugdpsycholoog leidt tot een betere kwaliteit 
van zorg in de kindergeneeskunde en tot een forse daling van de kosten van de 
gezondheidszorg. Een psychologische interventie is goedkoper dan herhaalde 
ziekenhuisopnames in verband met therapieontrouw of prikangst. Onze interventies 
worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ziekenhuizen zien ons daarom 
als kostenpost,” aldus De Boer.
Doorverwijzing naar de eerstelijnspsycholoog, wiens verrichtingen wel vergoed 
worden, is geen goed alternatief. “Een medisch psycholoog weet veel meer van 
somatische aandoeningen. Bovendien heeft de kinderarts minder zicht op de 
interventies van de eerstelijnspsycholoog. Dat valt buiten zijn gezichtsveld. De 
communicatielijnen tussen kinderarts en medisch psycholoog zijn daarentegen kort. 
Dat maakt samenwerking een stuk eenvoudiger en in kwalitatief opzicht ook beter.” 
Henk van Dijk is kinderarts in het Martini Ziekenhuis in Groningen en voorzitter van 
de Commissie Kwaliteitsvisitaties Kindergeneeskunde van de NVK, die de 
Werkgroep Pediatrische Psychologie in het leven heeft geroepen. Hij onderschrijft de 
observaties van De Boer. “Tijdens onze visitaties zien we grote verschillen in kwaliteit 
van de psychologische zorg op de kinderafdelingen. Het ene ziekenhuis heeft 
voldoende mankracht en middelen, het andere ziekenhuis heeft niets. Dat komt 
doordat er geen landelijke norm is vanuit beroepsvereniging of ziekenhuizen 
waaraan deze hulpverlening zou moeten voldoen. En ziekenhuisdirecties maken er 
geen geld voor vrij.” 
Toch is deze hulpverlening hard nodig. “Ouders en kinderen hebben steeds meer 
behoefte aan pedagogische en psychologische hulp. Kinderartsen zien regelmatig 
kinderen met onverklaarbare lichamelijke klachten, die samenhangen met een 
opvoedingsstijl die niet bij het betreffende kind past. Een kind met onverklaarbare 
buikpijn wordt daarin meer dan eens door de ouders bevestigd. Het hoeft niet naar 
school, het onttrekt zich aan verplichtingen enzovoort. Ouders weten vaak niet hoe 
ze het kind moeten helpen. Ze missen een sociaal steunsysteem, bijvoorbeeld van 
ervaren opa’s en oma’s, van wie ze iets kunnen leren.” 

Kwaliteitsstandaard
Tien tot twintig procent van de kinderen die naar de kinderarts worden verwezen, 
heeft psychologische hulp nodig. Van Dijk: “De kinderarts kan dat niet bieden, we zijn 
daar niet in opgeleid. Psychologen kunnen dat veel beter.” 
Het aantal psychologen in ziekenhuizen schiet echter schromelijk tekort. Om daarin 
verandering te brengen, stelt de Werkgroep Pediatrische Psychologie een 
kwaliteitsnorm voor van 0,3 fte kinder- en jeugdpsycholoog en 0,2 fte ondersteunend 
personeel per 1 fte kinderarts. Van Dijk: “Dat hoeft geen absolute norm te zijn, het is 
vooral een toetsingsnorm. Een ziekenhuis dat werkt met uitstekende 
eerstelijnspsychologen, mag best iets onder de norm zitten. En een ziekenhuis dat 
veel doet aan psychologische begeleiding van te dikke kinderen behoort er juist 



boven te zitten. We moeten de norm toetsen aan de lokale omstandigheden van het 
ziekenhuis.” 
Het rapport Samen Beter is geaccordeerd door de besturen van de NVK en de 
Nederlandse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychologen en Orthopedagogen in 
Ziekenhuizen (VKJOZ). Dit voorjaar wordt het rapport, dat deels gebaseerd is op een 
eerder inventariserend onderzoek uit 2006 van de VKJOZ, voorgelegd aan de 
algemene ledenvergadering van de NVK. “Met dit rapport kunnen kinderartsen 
onderhandelen met ziekenhuisdirecties over meer formatie voor kinder- en 
jeugdpsychologen in de kinderartspraktijken,” stelt NVK-voorzitter Pauline Verloove. 
“Dat lukt beter met een norm, dan wanneer je zomaar iets roept. De norm geeft 
immers informatie over de kwaliteitsstandaard van onze beroepsgroep. Bovendien is 
het beter dat je als beroepsgroep communiceert, dan dat je dat als individuele 
kinderarts doet. En vergeet niet: het is een goed onderbouwde norm, waar twee jaar 
hard aan is gewerkt. Een ziekenhuis behoort daar naar te luisteren.” 
Van Dijk verwacht dat ziekenhuizen dat ook zullen doen. “Ziekenhuisdirecties streven 
ernaar te werken volgens de kwaliteitsstandaarden van de medische 
beroepsverenigingen. Met deze norm hebben we nu zo’n kwaliteitsstandaard in 
handen.”


