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Medische Psychologie draagt sinds de zestiger jaren onmiskenbaar bij aan de kwaliteit van de
gezondheidszorg in ziekenhuizen. Het is een discipline die zich in de afgelopen decennia sterk
heeft ontwikkeld en zich een gewaardeerde plaats binnen de ziekenhuizen heeft verworven. Het
opleidingsniveau van ziekenhuispsychologen is relatief hoog. Van de georganiseerde
ziekenhuispsychologen - de sectie PAZ (psychologen algemene en academische ziekenhuizen)
van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) - heeft 85 procent een BIG-registratie als
gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog artikel 3, basisberoep). Van deze BIGgeregistreerde gz-psychologen heeft 60 procent tevens een registratie als klinisch psycholoog
(artikel 14, het specialistenregister) of klinisch neuropsycholoog (artikel 14) en 45 procent
tevens een registratie als psychotherapeut (artikel 3). Van de 15 procent niet-BIG geregistreerde
leden zijn de meeste in opleiding tot gz-psycholoog en zijn de overige veelal in afwachting van
een opleidingsplek. Dit impliceert dat ziekenhuispsychologen hoogwaardige “producten” binnen
de zorg kunnen leveren. De DBC-systematiek heeft zijn intrede gedaan in de ziekenhuiswereld
en aan de hand daarvan wordt de ziekenhuiszorg steeds meer beschreven in termen van
zorgpaden en zorgpakketten. Dit maakt het noodzakelijk om medisch psychologische
verrichtingen of “producten” te beschrijven die daarvan deel uitmaken, temeer daar er over de
financiering van de verrichtingen van onze beroepsgroep binnen het kader van de DBCsystematiek in de ziekenhuizen nogal wat onduidelijkheid heeft bestaan. Naast het gebruik van
de bestaande NZa-codes voor medisch psychologische verrichtingen en het gebruik van de
GGZ-DBC’s kan een goede typering van de geleverde producten helpen meer duidelijkheid te
scheppen in het zorgaanbod en de kostprijs daarvan. In deze notitie van de Beroeps Belangen
Commissie van de PAZ (NIP-sectie Psychologen Algemene en academische Ziekenhuizen)
wordt een model gepresenteerd dat het mogelijk maakt om (uw eigen) medisch
psychologische producten systematisch te beschrijven. Vervolgens kunnen daaraan tijd en prijs
gekoppeld worden. Dit stelt u in staat over uw aanbod van deze medisch psychologische
producten te onderhandelen met de zorgverzekeraar. Het blijft echter een ingewikkelde
materie. In praktisch alle ziekenhuizen worden de contacten met de zorgverzekeraar
onderhouden door de Raad van Bestuur, het management, de financiële afdeling en
zorgverkopers, en niet door ziekenhuispsychologen zelf. De commissie acht het daarom
wenselijk dat de hoofden van afdelingen Medische Psychologie (maar tenminste één op de
afdeling werkzame collega) zoveel mogelijk samen optrekken met een betrokken manager of
onderhandelaar van het ziekenhuis om tot een goed productenpakket te komen, waarover
afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt kunnen worden. Aangezien deze notitie ook door
niet-ziekenhuispsychologen gelezen zal worden, wordt er voor de duidelijkheid eerst een korte
inleiding over de ziekenhuispsychologie gegeven.
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Gezondheidszorg is meer dan techniek: zorg met aandacht
In de laatste decennia is duidelijk geworden dat de patiënt op een andere manier dan
zuiver technisch benaderd moet worden (congres KNMG 1 december 2008:
Gezondheidszorg; meer dan techniek). Op het gebied van diagnostiek en behandeling heeft
de medische wetenschap in de afgelopen decennia indrukwekkende resultaten behaald.
Deze nieuwe medisch technische ontwikkelingen stellen de gezondheidszorg echter voor
een aantal problemen, onder andere:
•

Het niet naleven van  behandelingsvoorschriften door patiënten.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat slechts 50% van de kinderen en volwassenen
met een chronische aandoening (HIV, kanker, hypertensie, astma, diabetes mellitus
etc.) therapietrouw opbrengt. In de USA is 33-69% van de ziekenhuisopnames
medicatie gerelateerd; de kosten hiervan bedragen € 100 miljard op jaarbasis
(Osterberg,L. et al. N. Eng J. Med. 2005). Er zijn goede behandelingsmogelijkheden
voor veel ziekten en aandoeningen, maar veelal vragen deze ook een aanpassing in het
gedrag van de patiënt. Zelfs bij zeer ernstige, levensbedreigende aandoeningen kan de
therapietrouw fors verbeterd worden. De World Health Organization (2003) vindt de
verbetering van therapietrouw dan ook van groter belang voor de volksgezondheid dan
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De vraag is dan ook hoe patiënten zo goed
mogelijk kunnen profiteren van de verworvenheden in de geneeskunde.

•

Het toenemend aantal mensen dat steeds meer levensjaren doormaakt waarin
zij moeten omgaan met een chronische ziekte leidt tot meer vraag om
ondersteuning daarbij.
Gegevens van het CBS (2004) laten zien dat 37% van de Nederlandse bevolking een
chronische aandoening heeft. Gezien de vergrijzing zal dit percentage in de nabije
toekomst fors toenemen (Soons en Wierenga, 2008). Het besef dat aan patiënten
naast goede zorg ook goede nazorg moet worden geboden, vindt een toenemend
draagvlak bij de medische professie, patiëntenverenigingen en samenleving.
Geavanceerde medische behandelingen gaan lang niet altijd gepaard met kwaliteit van
leven en gezondheidsgevoel. Daarnaast kan waar verdere medische behandeling bij
chronische aandoening geen toename aan kwaliteit van leven te zien geeft,
psychologische behandeling de kwaliteit van leven wel verder verbeteren. Kwaliteit van
leven is immers een subjectieve beleving van de gezondheidstoestand.

beïnvloeden. Dergelijke interventies optimaliseren niet alleen de zorg maar zijn ook
kostenbesparend. Verwacht mag worden dat er van de psychologische expertise in de
ziekenhuiswereld steeds meer gebruik gemaakt zal worden. Gebleken is dat het voor nietbetrokkenen soms onduidelijk is wat de klinisch psycholoog in het ziekenhuis doet. Daarom
lichten wij hieronder de kerntaken en de positionering van de klinisch psycholoog staat in het
ziekenhuis nog eens toe.1
1	 Waar ‘klinisch psycholoog’ staat kan ook ‘BIG-geregistreerde psycholoog’ worden gelezen.

Een bundeling van medisch en psychologisch wetenschappelijke kennis is nodig om de
negatieve gevolgen van ziekte en behandeling te verminderen en de kwaliteit van leven te
laten toenemen. De psycholoog werkzaam in de medische setting beschikt over de kennis
van waarneming, emoties en gedrag en over de methodieken nodig om therapietrouw en
zelfmanagement te bevorderen en de subjectieve ziektebeleving daadwerkelijk te
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Wat doet de klinisch psycholoog in het ziekenhuis?
De werkzaamheden van de klinisch psycholoog zijn noodzakelijk en onlosmakelijk
verbonden met het medisch proces. De medisch specialist is de verwijzer van patiënten
naar de klinisch psycholoog in het ziekenhuis. Het gaat hierbij altijd om mensen met
complexe problematiek, waarbij ziekte of lichamelijke aandoening, medische behandeling
en gedrag en/of emotionele problematiek samenspelen binnen de context van het
ziekenhuis. Met andere woorden, de klinisch psycholoog wordt uitsluitend ingeschakeld
voor ziekenhuisgebonden vraagstellingen, die veelvuldig overleg vergen met de medisch
specialist om de tweedelijns zorgvraag van de patiënt te kunnen beantwoorden.
De psycholoog in het ziekenhuis heeft expertise op het gebied van:
• De psychologische aspecten van ernstige of chronische lichamelijke klachten en
aandoeningen (somatopsychologie) die door hun aard en ernst ziekenhuiszorg vragen
• Het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
• Het diagnosticeren van het cognitief functioneren bij hersenaandoeningen
• Het diagnosticeren van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen
• De invloed van medicatie op gedrag
• Het bevorderen van therapietrouw met betrekking tot de medische behandeling
• Methoden om pijnbeleving en chronische vermoeidheid te beïnvloeden
• De klachtverergerende  invloed van emoties en gedrag op lichamelijke klachten,
somatisatie of somatoforme stoornissen die door hun aard en ernst medisch
specialistische zorg vragen
• Ernstige angst en/of stress reacties ten gevolge van ziekte en medische behandeling
• Motiveren van mensen voor psychologische behandeling (al dan niet in het ziekenhuis)
Verschillende wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten (waaronder
kindergeneeskunde en anesthesiologie) stellen eisen aan voldoende aanwezigheid van
medisch psychologische zorg.
De zelfstandige en eindverantwoordelijke beroepsuitoefening van de BIG-geregistreerde
gz-psycholoog of klinisch psycholoog brengt een eigen dossiervoering met zich mee. Er
wordt gerapporteerd aan de verwijzer, zijnde de medisch specialist, en met toestemming
van de patiënt ook aan de huisarts. De patiënt kan een kopie van het verslag krijgen.
De psychologen zijn gehouden aan de beroepscode van de beroepsvereniging, het
Nederlands Instituut van Psychologen naast het tuchtrecht van de wet BIG.
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1. Het takenpakket

2. Positionering ten opzichte van de ggz en ketenzorg

Van oudsher bestaan de taken van de klinisch psycholoog in het ziekenhuis uit:

Het is in het belang van iedere patiënt dat de zorg van de eerste en de tweede lijn naadloos
op elkaar aansluiten. Dat betekent voor ons vakgebied dat er heldere verwijslijnen en
afspraken bestaan met huisartsen, eerstelijnspsychologen en andere aanbieders van zorg.
De eerstelijns psychologische zorg richt zich op enkelvoudige, primaire, somatische en/of
geestelijke zorg. Zo zal iemand met diabetes mellitus die voor controles bij de huisarts komt
en depressief is, bijvoorbeeld worden verwezen naar een eerstelijnspsycholoog.
De klinisch psycholoog verbonden aan het ziekenhuis daarentegen houdt zich bezig met
meer complexe problemen die, voor wat betreft de somatische zorg, ziekenhuiszorg vereisen.
Een slecht gereguleerde diabetespatiënt met een eetstoornis heeft geïntegreerde
specialistisch medische en specialistische psychologische zorg nodig. De psycholoog in het
ziekenhuis biedt een specialistische vorm van dienstverlening die niet door extramurale,
tweedelijns ggz-instanties wordt verleend.
Zorg op maat kan alleen gestalte krijgen in een goede samenwerking tussen de eerste en
tweede lijn.
Tenslotte komt uit onderzoek naar voren: “De klinische psychologie in het ziekenhuis
onderscheidt zich van andere aanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg door de
populatie; meer dan 80 % van de patiënten waarvoor de psycholoog in het ziekenhuis
geconsulteerd wordt, heeft geen voorgeschiedenis in de ggz” (Jabaaij, Goudriaan,
Hutschemakers, 2000).

Directe patiëntenzorg
Aan het handelen van de ziekenhuispsycholoog ligt het diagnostisch onderzoek ten
grondslag. Het diagnostisch onderzoek dat kan bestaan uit een (uitgebreid) gesprek en/of
een (neuro)psychologisch onderzoek, waarbij specifiek testmateriaal wordt gebruikt. De
complexiteit van de klachten, zoals die gepresenteerd worden in een ziekenhuis, vraagt
dikwijls om specialistisch psychologisch onderzoek. De resultaten vanuit het diagnostisch
onderzoek leiden tot advisering van zowel patiënt als de behandelend specialist en kunnen
richting geven aan het medisch zorgtraject, zoals bijvoorbeeld het al dan niet geven van
medicatie of het ondergaan van een bepaalde behandeling.
De behandeling is meestal kortdurend en gericht op direct aanpakken van het belangrijkste
probleem. De ernst van de somatische problematiek en het chronische karakter van een
ziekte kunnen soms om langduriger psychologische zorg vragen. Mensen met enkelvoudige
problematiek of mensen met ernstige psychiatrische symptomatologie vragen om andere
zorg dan die welke de psycholoog in het ziekenhuis biedt en worden verwezen naar
respectievelijk eerstelijns voorzieningen, of specifieke tweede- of derdelijns voorzieningen.
Behandeling kan individueel zijn (soms met partner/ouders) of in een groep, zoals
bijvoorbeeld bij multidisciplinaire hartrevalidatie of chronische pijnbehandeling.
De psycholoog maakt, waar mogelijk, gebruik van mono- en multidisciplinaire richtlijnen
en van ‘evidence based’ behandelmethoden. Er worden in toenemende mate
multidisciplinaire richtlijnen opgesteld waarin de psychologische zorg is geïntegreerd.

Indirecte patiëntenzorg
De ziekenhuispsycholoog neemt deel aan multidisciplinair overleg met medisch
specialisten en andere ziekenhuismedewerkers binnen het kader van de patiëntenzorg.
De psycholoog heeft daarnaast een functie in het coachen van medisch personeel bij het
omgaan met patiënten. De psycholoog signaleert, bewaakt, bemiddelt en adviseert op het
gebied van communicatie tussen patiënt en medisch personeel, het algemene beleid en de
ziekenhuiscultuur.

Overige taken
De psycholoog neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek en richtlijnontwikkeling ter
optimalisering van de patiëntenzorg. De psycholoog vervult in het ziekenhuis een rol bij de
nascholing en opleiding en geeft les aan allerlei disciplines in het ziekenhuis. Daarnaast kan
hij of zij kan betrokken zijn bij de opleiding tot klinisch psycholoog en/of gz-psycholoog en
bij de verschillende opleidingen tot medisch specialist.
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3. Klantwaarden: wat vindt de patiënt belangrijk?
Afdelingen medische psychologie nemen deel aan satisfactieonderzoeken bij patiënten,
zoals die in de ziekenhuizen worden uitgevoerd. In veel ziekenhuizen wordt tegenwoordig
standaard gewerkt met de systematische beoordeling van behandeleffecten en
patiënttevredenheid.

4. Financiering van medisch psychologische producten
Aan de hand van de hieronder gepresenteerde methode kunnen de medisch
psychologische producten worden beschreven en getypeerd. Bij de berekening van de
kostprijzen van de producten kan zowel gebruik gemaakt worden van de NZa-codes voor
medisch psychologische verrichtingen als van de GGZ-DBC’s. Welke systematiek bij het
berekenen van kostprijzen van bepaalde producten gebruikt wordt is afhankelijk van de
locale situatie en van afspraken die er zijn met zorgverzekeraars en Raden van Bestuur. Dit
zal per ziekenhuis met de ziektekostenverzekeraar moeten worden uitonderhandeld. Een
bestaand, goed samengesteld productenpakket kan daarbij zeker van nut zijn.
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Aan de hand van het onderstaande stroomdiagram worden de modules
inhoudelijk besproken.

IA
aanmelding en
registratie

taxatie

IB
1e consult

advies over verder beleid

taxatie
I D verwijzing

Modules en producttypering
De hieronder volgende productbeschrijving is dusdanig opgezet dat deze van algemeen naar
specifiek kan worden ingevuld, zodat er tot een producttypering kan worden gekomen.
De modules I A tot en met I E zijn algemene beschrijvingen in procestermen van de
werkzaamheden van klinisch en gz-psychologen in algemene en academische ziekenhuizen.
Deze kunnen door elke afdeling worden gebruikt en wij raden aan deze niet te wijzigen.
Een niveau lager volgen dan de productomschrijvingen (zie II, Specifieke modules). Op dit
niveau kan worden aangegeven welke productgroepen uw afdeling levert bij welke
specifieke klachtengebieden, passend in het beleid van uw ziekenhuis.
Weer een niveau lager kunnen de tijden en prijzen worden gedefinieerd.
Deze beschrijving betreft alle patiënten van alle leeftijden: zowel kinderen als
adolescenten, volwassenen en ouderen. Voor verwijzingen van psychiatrie worden de
vigerende regelingen gehanteerd.
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IC
onderzoek en
indicatiestelling

IE
behandeling

II
specifieke modules
II. A, B, C, D

afronding

rapportage
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I Procesmodules
IA. Aanmelding
Doelgroep
Patiënten met somatische problematiek die door de medisch specialist naar de afdeling
Medische Psychologie worden verwezen.
Doel
• De aanmelding van de patiënt wordt geregistreerd en verder administratief verwerkt
• Eerste taxatie in overleg met medisch specialist of verwijzing adequaat is met
betrekking tot de complexe interactie tussen somatische en psychische klacht en
medische behandeling
• Verwijzer krijgt advies over verder beleid of er volgt een 1e consult

IB. 1e Consult
Doelgroep
Patiënten met complexe interactie tussen somatische en psychologische problematiek en
medische behandeling.
Doel
Eenmalige probleemtaxatie en advies over vervolgtraject. Wanneer de problematiek van
patiënt specialistisch klinisch psychologisch onderzoek en/of behandeling, verdere
multidisciplinaire oordeelsvorming en/of frequent overleg met een medisch specialist
vereist, volgt verder onderzoek en indicatiestelling door klinisch psycholoog. Wanneer dit
niet noodzakelijk is volgt verwijsadvies, zonodig een vervolgconsult (verwijsmodule D).

IC. Onderzoek en indicatiestelling
Doelgroep
Patiënt en belangrijke anderen die op basis van de aanmeldingstaxatie en/of
1e consult gezien worden door de klinisch psycholoog.
Doel
• De patiënt (en/of de verwijzer) krijgt op basis van de intake en een eventueel  
psychologisch onderzoek een heldere probleemanalyse
• Er worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject, bestaande uit een specifieke
medisch/klinisch psychologische behandelmodule
• Er worden afspraken gemaakt over verwijzing naar een externe hulpverleningsinstantie
• Zonodig volgt over de verwijzing een aanvullend gesprek (verwijsmodule D)
• Differentiaal diagnostiek
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ID. Verwijsmodule
Doelgroep
Patiënten die geen specialistisch medisch/klinisch psychologische zorg behoeven binnen de
ziekenhuissetting en in de eerste lijn, externe psychotherapiepraktijken en ggz geholpen
kunnen worden.
Doel
• Er is consensus tussen patiënt/patiëntsysteem en klinisch psycholoog over de verwijzing
• Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het vervolgtraject, verwijsprocedures
onder andere informatieverstrekking, opvang tijdens wachttijden externe instanties

IE. Behandelmodule
Doelgroep
Patiënten en hun belangrijke anderen, bij wie binnen de ziekenhuisinstelling (korte lijnen
met de verwijzers/geïntegreerd in ziekenhuiszorg) een (klinisch) psychologische
behandeling geïndiceerd is.
Doel
Reduceren van de klachten, gedrags-, stemmingsproblematiek bij patiënten die
ziekenhuiszorg behoeven en/of advisering van medisch specialisten of andere bij de directe
patiëntenzorg betrokken ziekenhuismedewerkers

II Specifieke modules
IIA. Chronische ziekten
Veel voorkomende chronische aandoeningen zijn: kanker, cardiovasculaire aandoeningen,
respiratoire aandoeningen, diabetes mellitus, reuma, nierziekten, spierziekten, epilepsie,
dementie, multipele sclerose, migraine, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, autoimmuunziekten en psoriasis.
De patiënt met een chronische ziekte heeft te maken met een aandoening die langdurig en
intensief van invloed is op zijn of haar dagelijks leven. Er is ook sprake van een onzekerheid,
gegenereerd door de diagnose. Juist het chronische karakter van de ziekte maakt dat
psychologische factoren, meer dan bij acute ziektebeelden, van groot belang zijn.
Daarnaast kan de ziekte zelf en de bijwerkingen van de medische behandeling rechtstreeks
ingrijpen in het psychisch functioneren van de patiënt.
Doelgroep
Patiënten met chronische ziekten die hierdoor (ernstige) emotionele, cognitieve of
gedragsmatige klachten (gaan) ontwikkelen welke effect hebben op medische behandeling
en therapietrouw. Patiënten met chronische ziekten als gevolg van de behandeling (ernstige)
emotionele, cognitieve of gedragsmatige klachten (gaan) ontwikkelen, bijvoorbeeld als
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gevolg van hersenmetastasen, hormoonsuppletie zoals insuline, schildklierhormoon of
hormoon behandelingen (corticosteroïden), chemotherapie en radiotherapie).
Diagnostiek
• Vaststellen welke gedragsmatige en/of andere psychologische en lichamelijke factoren
een rol spelen in de aangegeven klachten
• Met name bij kinderen en adolescenten dienen altijd de ouders en eventueel ook de
overige leden van het (gezins)systeem te worden betrokken
• Behandelmogelijkheden vaststellen
Behandeldoelen
• Patiënt heeft zijn draagkracht, leefstijl en probleemoplossend vermogen verbeterd (coping)
• Patiënt ervaart meer controle over zijn klachten
• Patiënt en systeem delen een meer gezamenlijke visie op de somatische en psychische
problematiek of kunnen de verschillende visies op niet-conflicterende wijze bespreken 		
(ziekteperceptie)
• Het dagelijks functioneren verbetert
• Zoveel mogelijk reduceren van de invloed van de klachten op de ontwikkeling van met
name kinderen en jeugdigen
• Patiënt ervaart minder klachten op psychologisch en/of gedragsmatig gebied
• Patiënt en medisch specialist ervaren een verbeterde samenwerking (compliance)
• Verbeterde lichamelijke conditie en verbeterde fysieke uitkomstmaten
(bijv. diabetes, COPD)
• Het probleemoplossend vermogen en de draagkracht van het systeem zijn verbeterd
• De therapietrouw verbetert
• Medische consumptie daalt

IIB. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Het gaat hier om lichamelijke klachten waarvoor niet voldoende somatische verklaring is
gevonden. Deze klachten kunnen onder andere chronische pijn, vermoeidheid, duizeligheid en
slapeloosheid zijn. Vaak is er een somatisch te verklaren aanvang (bijv. vermoeidheid bij kanker).
Doelgroep
Patiënten met lichamelijke klachten waarvoor onvoldoende medisch-specialistische
verklaring gevonden kan worden.
Diagnostiek
• Vaststellen welke psychologische factoren het gepresenteerde beeld  (mee)bepalen
• Met name bij kinderen en adolescenten dienen altijd de ouders en eventueel ook de
overige leden van het (gezins)systeem te worden betrokken
• Behandelmogelijkheden bepalen
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Behandeldoelen
• Patiënt heeft meer inzicht in de aard van de klachten
• De beperkingen ten aanzien van de klachten zijn verminderd of verdwenen
• Patiënt kan beter omgaan met de resterende klachten
• Coping, stresshantering en leefstijl zijn verbeterd
• Zoveel mogelijk reduceren van de invloed van de klachten op de ontwikkeling van
metname kinderen en jeugdigen
• Patiënt ervaart minder klachten op psychologisch en/of gedragsmatig gebied
• De medisch-somatische consumptie is verminderd
• Angst, depressie, paniekaanvallen zijn verminderd
• Patiënt en medisch specialist/huisarts ervaren een verbeterde samenwerking
• De therapietrouw verbetert
			

IIC. Gevolgen van en complicaties bij de medische behandeling
Doelgroep
Patiënten bij wie het ziektebeloop, medische behandeling en de bijwerkingen van
behandeling, tot ernstige psychische of gedragsmatige klachten leiden (Veelal zal het hier
gaan om delier en angst-, spannings-, depressieve en relationele klachten in reactie op
medisch specialistische diagnostiek, intensieve ingrepen zoals operatie en IC-opname en
blijvende gevolgen van de medische behandeling, bijvoorbeeld amputatie, littekenvorming,
complicaties bij behandelingen, IVF etc.).
Diagnostiek
• Vaststellen welke psychologische en medische factoren het klachtenpatroon bepalen
• Bij kinderen en adolescenten dienen altijd de ouders en eventueel ook de overige leden
van het (gezins)systeem te worden betrokken bij de diagnostiek en behandeling
Behandeldoelen
• Medicamenteuze behandelopties met behandelend specialist bespreken
• Patiënt verdraagt de herinneringen die te maken hebben met de traumatisch ervaren
medische behandeling (coping)
• De invloed van de klachten op de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen zoveel
mogelijk reduceren
• Patiënt kan adequaat omgaan met de nog volgende medische behandeling
• Patiënt ervaart meer controle over zijn psychische klachten en lichamelijke
beperkingen (psychisch welbevinden)
• Patiënt ervaart minder klachten op emotioneel, cognitief en/of gedragsmatig gebied
• De therapietrouw verbetert
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IID. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
De neuropsychologie houdt zich bezig met de vraag of er een samenhang bestaat tussen
een mogelijk aangetaste werking van de hersenen en stoornissen in de ontwikkeling en het
emotioneel, cognitief en gedragsmatig functioneren van de patiënt.
Functies die met behulp van neuropsychologisch onderzoek getest worden, zijn geheugen,
concentratie, intelligentie, en taal- en spraakproblemen, (aangeboren)
ontwikkelingsstoornissen. Voorbeelden van ziekten waarbij hersenbeschadiging aan de orde
is, zijn de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson,
hersenschudding of hersenkneuzing, CVA, whiplash, epilepsie, neurodegeneratieve
aandoeningen, infecties en auto-immuunaandoeningen van de hersenen, effecten van
langdurige blootstelling aan chemische stoffen.
Doelgroep
Patiënten bij wie stoornissen in de cerebrale en neuronale structuur kunnen leiden tot
emotionele, cognitieve en gedragsmatige problemen.
Diagnostiek
• Vaststellen van functiestoornissen en de gevolgen daarvan, evenals sterke punten in
het functioneren dan wel de restcapaciteit
• Vaststellen ontwikkelingsniveau, sterkte- en zwakteanalyse
• Bij kinderen en adolescenten dienen altijd de ouders en eventueel ook de overige leden
van het (gezins)systeem te worden betrokken
• Vaststellen behandel-, trainings- en/of revalidatiemogelijkheden
• Bij vaststellen oorzaak vertraagde ontwikkeling verwijzing naar adequate   
hulpverlening om klachten ontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren
		
Behandeldoelen
• Patiënt en/of familie kunnen beter omgaan met de cognitieve,  
emotionele en gedragsmatige beperkingen van patiënt
• Verbetering cognitieve functioneren door middel van (gedragstherapeutische) behandeling
• De invloed van de klachten op de ontwikkeling  van met name kinderen en jeugdigen is
zoveel mogelijk gereduceerd
• Advisering over leer- en gedragsproblemen bij kinderen, werk- en studieproblemen bij
volwassenen op basis van de neurologische problematiek
• Patiënt ervaart minder klachten op emotioneel, cognitief en/of gedragsmatig gebied
• De therapietrouw verbetert
Onderzoek en/of behandeling worden doorgaans vervat in een rapportage aan de
verwijzend specialist en aan de huisarts. Tenslotte wordt het contact met de patiënt
afgerond, ook in administratieve zin.
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Tot slot
Met dit model kunnen medisch psychologische zorgproducten, al zijn deze onderdeel van
zorgpaden of zorgpakketten in de ziekenhuizen, getypeerd worden. Deze producttypering
vormt de grondslag voor de financiering van de getypeerde producten.

Literatuur
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PAZ-LVMP Profiel MP 2007, versie 5 (website LVMP).
Het vakgebied medische psychologie. Convent van Hoogleraren Medische Psychologie,
(juni 2009).
Kaptein, A.A., Erdman,R.A.M., Prins, J.B., van de Wiel, H.B.M. (Red.),
Medische Psychologie. Bohn Stafleu van Loghum (2006).
Kraaimaat, F.W., Medische Psychologie op maat, afscheidsrede Radboud Universiteit 		
Nijmegen, (2007).
Prins, J.B., Medisch en Psychologisch, … meer dan logisch, inaugurale rede
Radboud Universiteit Nijmegen (2010).
Soons, P. & Denollet, J., Dutch General Hospitals: State of the Art Developments and
Recomendationsfot the Future, J. Clin. Psychol. Med. Settings (2009), vol. 16, 161-168.
Rozensky, Ronald; Sweet, Jerry J.; Tovian, Steven M. (Eds). Handbook of Clinical 		
Psychology in Medical Settings. (1991), Plenum Press, New York.
Journal of Clinical Psychology in Medical Settings. Editor: B. Cubic. ISSN 1068-9583
Kaptein, A.A., Beunderman R., Dekker J., Vingerhoets A.J.J.M.(Red.),
Psychologie en Geneeskunde, Behavioural Medicine. Bohn Stafleu van Loghum (2006).
Van Hout, G., Bariatric Psychology, psychological aspects of weight loss surgery. 		
Proefschrift (2008)
Medische Psychologie, de toepassing van de klinische psychologie in het ziekenhuis. 		
Uitgave LVMP/PAZ.
Themanummer Medische Psychologie. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve 		
therapie (2008), 41 ,1.

Websites
•
•
•
•

www.nbmf.nl
www.psynip.nl
www.paz.nu
www.lvmp.nl

18 PAZ Productbeschrijving psychologische zorg in ziekenhuizen

PAZ Productbeschrijving psychologische zorg in ziekenhuizen A

