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 Voorwoord 
 
 
Dit rapport is opgesteld door de Werkgroep Pediatrische Psychologie van de Commissie 
Kwaliteitsvisitaties Kindergeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde (NVK), bestaande uit kinderartsen en psychologen, naar aanleiding van 
signalen over tekortschietende pediatrisch-psychologische zorg die de NVK bereikten tijdens 
de kwaliteitsvisitaties. Er is dankbaar gebruik gemaakt van cijfermateriaal uit een 
inventariserend onderzoek dat in oktober 2006 gepubliceerd is door de Vereniging voor 
Kinder- en Jeugd Psychologen en Orthopedagogen in Ziekenhuizen (VKJOZ). 
 
Dit rapport moet worden gezien als een eerste stap naar een meer precieze schatting van de 
benodigde capaciteit aan pediatrisch-psychologische zorg die nodig is om kwalitatief 
optimale en doelmatige gezondheidszorg aan zieke kinderen te kunnen geven. Immers, de 
hier gepresenteerde getallen geven een leidraad voor algemene ziekenhuizen, en zijn 
gebaseerd op directe patientencontacten; overleg en advisering zijn nog buiten beschouwing 
gelaten. Met taken in opleidingssituaties (extra benodigde capaciteit t.b.v. kinderartsen in 
opleiding) en bij complexe zorg zoals in Universitaire Medische Centra gegeven wordt is 
geen rekening gehouden. Ook nieuwe ontwikkelingen in de pediatrische psychologie, en 
nieuwe “evidence”over nieuwe zinvolle toepassingen van psychologische diagnostiek, 
behandeling en begeleiding zijn niet meegerekend. 
 
De berekende benodigde capaciteit, te weten 0,3 fte kinder-en jeugdpsycholoog + 0,2 fte 
ondersteunend personeel (ofwel 0,4 fte kinder- en jeugdpsycholoog) per 1 fte kinderarts, 
moet dan ook gezien worden als een absoluut minimum om kwalitatief verantwoorde zorg 
aan kinderen in algemene ziekenhuizen te kunnen bieden. In vervolgstappen zullen normen 
voor tertiaire zorg berekend moeten worden, en zullen innovaties in de toekomst kunnen 
leiden tot herberekening. 
 
In deze tijd, waarin het aantal kinderen met een chronische ziekte of aandoening toeneemt, 
veelal in combinatie met gedrags- en opvoedingsproblemen, is het van evident belang in 
deze de ontwikkelingen op de voet te volgen. De NVK en de VKJOZ zullen hierin de 
komende jaren nauw blijven samenwerken, in samenspraak met alle andere betrokkenen, in 
het bijzonder de Universitaire Medische Centra. 
 
Wij hopen dat dit rapport kan dienen als gedachtebepaling en leidraad bij overleg binnen de 
ziekenhuizen en met zorgfinanciers over de benodigde formatie kinder-en jeugdpsychologen. 
 
 
 
Prof.dr. S.P. Verloove-Vanhorick    Drs. L.C.M. de Vries 
Voorzitter NVK      Voorzitter VKJOZ  
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Samenvatting 
 
De al tien jaar bestaande kwaliteitsvisitaties van algemene kindergeneeskundige praktijken  
roepen veelvuldig vragen op over aard en inhoud van de gewenste psychosociale 
ondersteuning . Door de Commissie Kwaliteit Visitaties Kindergeneeskunde van de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is in 2004 de Werkgroep Pediatrische 
Psychologie ingesteld, bestaande uit 3 kinder- en jeugdpsychologen en 3 kinderartsen met 
interesse op dit terrein. Deze werkgroep heeft een aantal vragen geïnventariseerd en 
vervolgens getracht kwaliteitsnormen te formuleren. 
 
Historisch gezien is ons land vanaf de jaren zestig, toen Professor Veeneklaas in Leiden dit 
aspect onder de aandacht van de Nederlandse kinderartsen bracht, goed meegegaan in de 
internationale ontwikkelingen. In toenemende mate werd men zich bewust van de relatie 
tussen psyche en gezondheid en werd de klinische psychologie, met name voor kinderen, 
een onmisbare specialistische vorm van dienstverlening in het ziekenhuis, direct verankerd  
in de somatische zorg. 
 
Na inventarisatie van medische en gedragswetenschappelijke ondersteuning van het zieke 
kind  wordt in dit rapport de taak van de verschillende beroepsgroepen omschreven en de 
onderlinge samenwerking benadrukt. Vervolgens wordt aangegeven welke kinderen naar de 
kinder- en jeugdpsycholoog dienen te worden verwezen, waarbij ook de relatie met 
extramurale instanties aan de orde komt.  
 
In een recent onderzoek in 8 middelgrote algemene ziekenhuizen naar de inhoud en omvang 
van de kinderpsychologische praktijk wordt niet alleen een zeer grote werkdruk 
geconstateerd bij alle ondervraagde kinder- en jeugdpsychologen, maar ook een enorm 
verschil in formatie. Op basis van deze gegevens, onderbouwd met landelijke morbiditeit 
cijfers en verwijzingen in de praktijk, komt de werkgroep tot een norm van 0,3 fte kinder- en 
jeugdpsycholoog en 0,2 fte ondersteunend personeel (psychologische assistentie 
en/of secretariële ondersteuning) per 1 fte kinderarts,. Daarbij is uitgegaan van een 
gemiddelde kinderartsenpraktijk zonder opleiding. In een opleidingssituatie zal extra 
ondersteuning van 0,1 fte kinder- en jeugdpsycholoog per 1 fte AIOS 
kindergeneeskunde nodig zijn. 
 
Geconcludeerd wordt dat het overgrote deel van de kinderartsenpraktijken in Nederland niet 
voldoet aan deze norm die nodig is voor het waarborgen van kwalitatief goede 
kindergeneeskundige zorg. Intensieve voorlichting aan beleidsmakers en managers van 
ziekenhuizen is wenselijk.  
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Inleiding 
 
Kinderartsen in Nederland worden bij de diagnostiek en behandeling van vaak zeer 
gevarieerde ziektebeelden geconfronteerd met tal van psychische en maatschappelijke 
factoren. Terwijl er enerzijds een enorme technische ontwikkeling plaats vindt binnen de 
kindergeneeskunde met toenemende subspecialisatie en geavanceerde zorg, wordt 
anderzijds steeds meer ingezien dat zorg voor het zieke kind het meest succesvol is in een 
psychosociaal optimaal functionerend ziekenhuisklimaat. Bovendien wordt de kinderarts 
veelvuldig geconfronteerd met psychische en sociale problematiek bij kinderen die specifiek 
hiervoor worden verwezen (1). Er vindt daarbij een verschuiving plaats van klinische naar 
poliklinische zorg met intensivering van contacten naar de eerstelijnsgezondheidszorg, 
preventieve gezondheidszorg en jeugdhulpverlening. 
 
Somatische aandoeningen en de behandeling ervan kunnen aanleiding geven tot psychische 
problemen en psychische problematiek kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van 
somatische aandoeningen en bij de genezing ervan. Bij diverse patiënten groepen is 
psychologisch onderzoek een onmisbaar deel van de medische diagnostiek. Hierbij gaat het 
om ontwikkelingsstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten en medische problematiek 
die gecompliceerd verloopt als gevolg van problemen in gedrag en leefstijl bij kinderen. De 
klinische psychologie in het ziekenhuis is een specialistische vorm van dienstverlening die 
direct verankerd is in de somatische zorg en door vrijwel geen enkele extramurale GGZ-
instantie volledig kan worden vervuld. Er is immers een specifieke combinatie nodig van 
psychologische en medische kennis binnen de lokale situatie van het ziekenhuis (2).  
 
Geschiedenis van de pediatrische psychologie. 
 
Lightner Witmer (1867–1956) (3) stond aan de basis van de ontwikkeling van de pediatrische 
psychologie, als onderdeel van de klinische psychologie. Hij legde als psycholoog voor het 
eerst een relatie tussen psychologie en gezondheid. Hij formuleerde dit als volgt: "het 
resultaat van gezamenlijk medisch en psychologisch onderzoek is een diagnose van de 
mentale en fysieke conditie en een aanbeveling voor adequate medische en pedagogische 
behandeling". 
 
Zijn visie vormt de basis voor de oprichting van de Society of Pediatric Psychology in 1960 
door Logan Wright. In Nederland zien wij deze visie vanaf de beginjaren zestig van de vorige 
eeuw meer en meer concrete uitwerking krijgen. Het psychisch welbevinden van een kind 
krijgt een belangrijke plaats in de somatische zorg. Veeneklaas komt de eer toe als eerste dit 
te hebben ingezien en de aanstelling van “observatrices”, nu pedagogisch medewerkers 
genoemd, en maatschappelijk werkers in de Leidse kinderkliniek was in die periode 
baanbrekend.  Er ontstond steeds meer erkenning van het belang van de aanwezigheid van 
een gekwalificeerde kinder- en jeugdpsycholoog die in samenwerking met de kinderarts 
onderzoek en/of behandeling uitvoert bij kinderen met somatisch gerelateerde klachten. (4) 
In de afgelopen dertig jaar is het aantal gedragswetenschappers voor kinderen en jeugdigen 
in ziekenhuizen enorm gegroeid, in vrijwel alle ziekenhuizen wordt de pediatrische 
psychologie beoefend. 
 
Een plaatsbepaling 
 
Van Dongen-Melman (5) onderscheidt in een beleidsnotitie over kinderpsychologische zorg 
binnen ziekenhuizen een drietal discriminerende dimensies tussen verschillende 
beroepsbeoefenaren binnen de kindergeneeskunde: 

 Achtergrond en referentiekader 
 Diagnostiek en behandeling versus begeleiding en opvang 
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 Generalistische en specialistische beroepsbeoefenenaren 
De onderlinge samenhang tussen de verschillende disciplines kan als volgt worden 
weergegeven: 

  
Geneeskunde 

 
Gedragswetenschappen 

 
 
 
Diagnostiek en 
 
behandeling 
 
 

 
Medisch 
Medisch specialist  
(artikel 14 Wet BIG) 
 
 
Basisarts 
(artikel 3 wet BIG) 
 

 
                      Psychologisch 
                      Klinisch psycholoog/       
                       psychotherapeut 
                       (artikel 14 wet BIG) 
           
                       GZ-psycholoog 
                        (artikel 3 wet BIG) 

 
 
 
Opvang en 
 
begeleiding 
 

 
Verpleegkundig 
 
Verpleegkundige 
(artikel 3 wet BIG) 

 
                   Sociaal-agogisch 
                   maatschappelijk werker,  
                   pedagogisch medewerker
                   (geen BIG registratie) 
 

 
Beroepenstructuur in de gezondheidszorg 
Bron: van Dongen-Melman, 2001 
 
Deze indeling geeft niet alleen een goede taakverdeling weer, maar ook welke 
beroepsgroepen nodig zijn om een volledig zorgaanbod te kunnen geven (6). Het betreft 
zorg met een specialistische vorm van dienstverlening waarin regelmatige laagdrempelige 
interacties essentieel zijn. 
* de pijlen zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke schema en stellen de verschillende 
communicatielijnen voor die nodig zijn om te komen tot een afgestemde behandeling van het zieke 
kind. 
 
De kinder- en jeugdpsycholoog  in algemene ziekenhuizen1 
 
Werken met kinderen en jeugdigen stelt specifieke eisen. Er moet rekening gehouden 
worden met het ontwikkelingsniveau en –verloop van het kind, de samenhang tussen het 
fysieke, het sociale, het emotioneel-relationele en het cognitieve domein en de rol van 
belangrijke personen in de omgeving van het kind. Medische psychologie beschikt over 
specifieke expertise op het gebied van de psychosomatiek en somatopsychologie die 
noodzakelijk is voor het werken met patiënten met medische problematiek of medisch 
gepresenteerde problematiek (4,7,8). 
 
Door combinatie van kinderpsychologische zorg en medische zorg kan er goede effectieve 
zorg worden gegeven, waardoor minder langdurige opnames, minder medische consulten en 
een kortere follow-up nodig zijn. Ook het bevorderen van therapietrouw door psychologische 
interventies speelt een essentiële rol in de effectiviteit van de medische behandeling.  
Bij klachten waarbij geen organische oorzaak wordt gevonden (zoals chronische 
vermoeidheid, buikpijn en hoofdpijnklachten) blijkt psychologische behandeling vaak 
succesvol te zijn en wordt medische consumptie gereduceerd. In de afgelopen 20 jaar toont 
elk onderzoek naar de kosteneffectiviteit van klinische psychologische zorg aan dat deze tot 
forse reductie, oplopend tot 25%, in medische consumptie leidt (9, 10). 
 
                                                 
1 Hieronder vallen de gezondheidszorgpsychologen voor kinderen en jeugdigen en de kinder- en 
jeugd klinisch psychologen/psychotherapeuten.  
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De werkzaamheden van de psycholoog vinden zowel klinisch als poliklinisch plaats op 
verzoek van de kinderarts en incidenteel van een andere specialist. Wanneer na medisch 
onderzoek blijkt dat zowel medische en/of psychologische aspecten een rol spelen, is 
intensieve samenwerking van beide disciplines noodzakelijk. Voor de kinder- en 
jeugdpsycholoog bestaat dit uit een psychodiagnostisch onderzoek, eventueel gevolgd door 
psychologische behandeling, waarbij zowel het kind als de ouders betrokken zijn. 
 
Na verwijzing door de medisch specialist heeft de kinder- en jeugdpsycholoog een autonome 
beroepsuitoefening op basis van de eigen professionele verantwoordelijkheid. De 
psycholoog is eindverantwoordelijk voor de (kinder-)psychologische patiëntenzorg: 
psychodiagnostiek, advisering, indicatiestelling voor psychologische behandeling en de 
eventuele uitvoering daarvan. De psycholoog is derhalve ook staflid van het ziekenhuis. De 
medisch specialist behoudt de medische verantwoordelijkheid voor de verwezen patiënt. (10) 
De psycholoog draagt zorg voor verwijzingen naar externe instanties voor nader 
psychologisch-  /psychiatrisch onderzoek cq behandeling en overlegt zo nodig met hen. 
Behalve psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandeling geeft de psycholoog 
klinische lessen aan de verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en kinderartsen (in 
opleiding) en bevordert en bewaakt het pedagogisch en psychologisch klimaat op de kinder- 
en jeugdafdeling (9). Tevens zorgt deze voor kennisoverdracht met betrekking tot relevante 
psychologische factoren rond lichamelijke klachten waardoor een integraal beleid tot stand 
kan komen. Hij/zij stuurt het psychosociale beleid aan dat op de kinderafdeling wordt 
vormgegeven door pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen en participeert in 
multidisciplinair overleg (2). 
 
Maatschappelijk werkers en pedagogisch medewerkers bieden binnen het ziekenhuis 
opvang en begeleiding  aan zieke kinderen en hun ouders. Zij vervullen geen taken met 
betrekking tot psychodiagnostiek en psychologische behandeling in engere zin. 
Samenwerking en afstemming tussen de klinisch  psychologische, psychiatrische en sociaal-
agogische hulpverlening is essentieel om 'zorg op maat' te kunnen bieden aan kind en 
ouders. Door multidisciplinaire samenwerking kan zowel de kwaliteit van het hulpaanbod als 
de doelmatigheid van de zorg aan het zieke kind worden vergroot 
 
De pedagogisch medewerker heeft een gespecialiseerde opleiding op HBO niveau gevolgd. 
Hij/zij levert een belangrijke bijdrage aan  de dagelijkse zorg voor het kind en bevordert een 
open communicatie tussen kind, ouders en ziekenhuismedewerkers. Door de specifieke 
kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerker levert deze een bijdrage aan de 
gemeenschappelijke visie op de zorg voor kinderen binnen een ziekenhuis. Op deze wijze is 
de pedagogisch medewerker verantwoordelijk  voor een optimale pedagogische situatie 
tijdens de medische behandeling. Bovendien wordt er ook individuele begeleiding aan 
kinderen en hun ouders gegeven. Pedagogische begeleiding houdt onder andere in: het 
geven van pedagogische adviezen;  voorbereiden op en begeleiden van onderzoeken, 
operaties en medische ingrepen;  observeren en stimuleren van verschillende 
ontwikkelingsgebieden;aanbieden van afleidings-/ontspanningstechniekenen verwerkings-
spel.   
 
Psychische problematiek die niet direct gerelateerd is aan lichamelijke klachten of 
behandeling van psychiatrische problematiek hoort plaats te vinden in instellingen die 
daarvoor bestemd zijn zoals Bureau Jeugdzorg en GGZ instellingen.Verwijzing naar deze 
instellingen echter van kinderen die met zuiver psychologische problematiek naar de 
kinderarts zijn verwezen kan alleen adequaat plaats vinden als er vooraf (psychologisch) 
onderzoek is gedaan. Afhankelijk van de lokale situatie kan in overleg met de ambulante 
geestelijke gezondheidszorg een sluitend systeem voor de kinderpsychiatrische 

 
Samen beter: psychosociale ondersteuning van de kindergeneeskundige praktijk      blz 6 van 10 

 



ondersteuning worden gerealiseerd. Dit kan het beste plaats vinden binnen een 
gestructureerd periodiek overleg.   
 
De doelgroep die verwezen wordt naar de K&J psycholoog. 
 
Uitsluitend die psychische problematiek wordt klinisch en poliklinisch behandeld die verband 
houdt met somatische problematiek, te rangschikken in de volgende categorieën. 

 
 Somatopsychologie /Psychosomatiek (in brede zin ) 
 Gevolgen van ziekten of ziekte behandeling (chron.ziekten*) 

- klachten samenhangend met ziekte en/of medische behandeling 
- indicatiestelling voor bepaald medisch ingrijpen/medische behandeling (bv: 

insuline pomp therapie) 
 Relatie tussen ziekte en gedrag 

- lichamelijk onderzoek toont geen duidelijk aanwijsbare lichamelijke oorzaak 
aan, die het klachtenpatroon kan verklaren. Invloed van mogelijke 
psychologische factoren (stress, coping, gestagneerde verwerking of 
dreigende stagnatie, e.d.) 

- discrepantie tussen geobjectiveerde ziekte/lichamelijke klachten en 
subjectieve beleving van klachten/ziektegedrag 

 
 Functionele klachten. Schijnbaar lichamelijke klachten die de functie hebben een 

psychisch conflict te verbergen 
 Lichamelijke klachten; (dreigende) somatische fixatie 

Bv: hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, algehele malaise, secundaire enuresis 
diurna/ nocturna (vanaf 7 jaar), encopresis, eetproblemen, slaapproblemen,  
overmatig huilen, conversie 

 
 Ontwikkelingsproblemen bij het jonge kind (0-6 jaar) 
 vermoeden van ontwikkelingsachterstand/stoornis, op het gebied van de sociaal-

emotionele ontwikkeling, motoriek, spraak-/taal ontwikkeling, en/of cognitief gebied  
 Bv: pervasieve ontwikkelingsstoornissen, dysphatische/dyspraktische ontwikkelingen, 
 psychomotore retardate, hechtingsproblemen, gevolgen van pre/dysmaturiteit 
 

 Neuropsychologie 
Relatie tussen hersenfuncties en gedrag 
 cognitieve klachten en/of gedragsverandering t.g.v. hersenletsel 
 er is sprake van een somatische ziekte die betrokkenheid heeft bij de ontwikkeling 

van het centrale zenuwstelsel Bv: klachten samenhangend met cerebraal 
trauma,epilepsie, infectie, stofwisselingsziekte 

 
 Extreem bedreigde kinderen 
 kindermishandeling/verwaarlozing/seksueel misbruik 
 kinderen van ouders met psychiatrische problemen (KOPP) 
 kinderen van verslaafde ouders 
 tentamen suïcidi 

  De klachten waarmee deze kinderen zich in het ziekenhuis presenteren zijn 
  symptomen van een maatschappelijk probleem. Naast de medische  
  behandeling is er de taak om te signaleren, bespreekbaar te maken en  
  vervolgens door te verwijzen naar de daartoe geëigende instanties. 
 Overig 
 Gezondheid bedreigend gedrag  Bv: obesitas 
 ADHD 
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* Chron. Ziekten : naast een aantal hierboven genoemde  ziektebeelden denken we o.a. aan: 
diabetes mellitus, astma, cystic fibrosis, colitis ulcerosa/ ziekte van Crohn, oncologische 
aandoeningen, cerebral palsy, syndromale aandoeningen. Bij sommige van deze 
ziektebeelden is er sprake van een toenemende incidentie (bv: diabetes). 
 
Een inventarisatie 
 
In 2001 werd het onderzoek ‘Kinderpsychologische zorg voor het zieke kind’ gepubliceerd 
(5). Doel van deze studie was om tot een onderbouwde visie te komen over de invulling, 
positionering en omvang van de kinderpsychologische zorg voor het zieke kind in een 
academische kinderkliniek. Over de rol van de kinder- en jeugdpsycholoog in een algemeen 
ziekenhuis is echter nog weinig bekend. Naar aanleiding hiervan besloot de Vereniging van 
Kinder- en Jeugdpsychologen en (Ortho)pedagogen in Ziekenhuizen (VKJOZ) de 
kinderpsychologische zorg in algemene ziekenhuizen te inventariseren. Aan deze 
inventarisatie hebben 8 middelgrote ziekenhuizen meegedaan. Het doel was om meer inzicht 
te verkrijgen in de praktijkvoering van de kinder- en jeugdpsycholoog in een algemeen 
ziekenhuis maar ook om helder te krijgen wat een reële norm zou zijn voor het aantal 
kinderen dat naar een kinder- en jeugdpsycholoog op jaarbasis verwezen kan worden. Naast 
een kwantitatieve dataverzameling waarbij psychologen een jaar lang ‘vooraf vastgestelde’ 
data geregistreerd hebben, vond ook kwalitatieve analyse plaats door het afnemen van 
interviews (14).  
 
Het onderzoek werd verricht door kinder- en jeugdpsychologen (samen 7,8 fte), verdeeld 
over 8 ziekenhuizen. In dat jaar werden 1165 nieuwe patiënten verwezen, waarvan het 
overgrote deel  uit poliklinische verwijzingen bestond. Dat betekent een gemiddelde van 148 
kinderen (ongecorrigeerd voor totaal 1,0 fte overwerk) per fte kinder- en jeugdpsycholoog. 
Indien dit gecorrigeerd wordt voor overwerk bedraagt het aantal kinderen 138. De meeste 
kinderen bleken verwezen te zijn door de kinderarts (89%). Verwijsindicaties waren, in 
volgorde van omvang: functionele klachten, ontwikkelingsproblemen, psychosomatische 
aandoeningen, gedragsproblemen, chronische ziekten, psychotrauma’s en extreem 
bedreigde kinderen. 
 
De PAZ (Psychologen in Algemene/academische Ziekenhuizen) hanteert als norm dat 175 
nieuwe patiënten per fte psycholoog jaarlijks verwezen kunnen worden. Dit is echter niet 
gedifferentieerd naar de verschillende werkgebieden van psychologen. Kinder- en 
jeugdpsychologen achten deze norm voor kinderen te hoog omdat niet alleen het kind maar 
ook de ouders (en eventueel de school of kinderdagverblijf) betrokken moeten worden bij 
onderzoek en behandeling. Dit maakt het werk extra intensief. Ook vragen kinderen een 
geïndividualiseerde en een op de ontwikkelingsfase gerichte aanpak, iets dat eveneens meer 
tijd vraagt.  
Daarnaast adviseert  de PAZ dat per fte psycholoog 0.66 fte (3:2) ondersteuning 
psychologisch assistent nodig is, wat door de kinder- en jeugdpsychologen wordt 
onderschreven.  
  
Uit het inventariserend onderzoek (14) blijkt dat de hoeveelheid aanwezige fte kinder- en 
jeugdpsychologie in relatie tot fte kindergeneeskunde aanzienlijke verschillen vertoont per 
ziekenhuis  ( 0,04 – 0,23 ). Dit komt doordat er geen duidelijke norm beschikbaar is die iets 
zegt over de verhouding kinder- en jeugdpsycholoog versus het aantal fte kinderarts in een 
ziekenhuis. Daardoor is de formatie afhankelijk van de besluitvorming van het management 
en de invloed van de kinderarts op dit proces. Over het geheel genomen wordt een 
verhouding van 0,2 fte psycholoog op 1 fte kinderarts door zowel de psychologen als de 
kinderartsen als te krap ervaren. De meesten zien als oplossing uitbreiding van de formatie 
psychologie maar sommigen verwachten dat uitbreiding van psychologische assistentie ook  
veel zal verbeteren. 
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In 1998 is bij alle niet academische opleidingsklinieken in Nederland nagegaan hoe het met 
de psychosociale ondersteuning was gesteld (11). Er bleken forse verschillen te bestaan in 
aantal en ondersteuning van kinder- en jeugdpsychologen. De toenmalige conclusie was dat 
er alleen al voor de klinische werkzaamheden minstens 1 fte kinder- en jeugdpsycholoog per 
45 kinderbedden beschikbaar moest zijn en1 fte pedagogisch medewerker per 10-20 
kinderbedden. Die situatie bleek slechts in 4 van de 17 niet academische opleidingsklinieken 
te bestaan. In de niet-opleidings klinieken was dit eveneens het geval (12). 
 
Getalsmatige onderbouwing van de benodigde capaciteit 
 
Het is algemeen aanvaard dat ongeveer 10 % van alle kinderen aan een chronische ziekte 
lijdt, wat overeenkomt met zo’n 300.000 kinderen van 0 – 18 jaar.  Geschat wordt dat zo’n  
10 % van deze kinderen onder begeleiding staat van een kinderarts. Verdeeld over 100 
praktijken in Nederland betekent dit 300 chronisch zieke kinderen per praktijk van gemiddeld 
4 kinderartsen. Te verwachten valt dat door toenemende behandelingsmogelijkheden en 
hierdoor langere overleving het aandeel van de chronische patiëntenpopulatie in het totale 
patiëntenbestand geleidelijk verder zal toenemen. Cijfers over de incidentie en prevalentie 
van psychosomatische klachten, functionele klachten, ontwikkelingsproblemen en kinderen 
met een ernstige handicap zijn niet exact bekend. Deze zullen zeker de getallen van 
chronisch zieke kinderen evenaren, waarbij onduidelijk is hoe veel van deze kinderen naar 
een kindergeneeskundige praktijk worden verwezen. In een Drentse algemene kinderartsen 
praktijk werd in het jaar 2000 per 1000 nieuw naar de polikliniek verwezen kinderen in totaal 
120 keer de diagnose psychosociale en/of ontwikkeling stoornis gesteld. Daarnaast werd van 
de chronische ziekten alleen al bij 100 kinderen de diagnose astma gesteld (13).  
Wat betreft de incidentie zullen er per kinderartsenpraktijk met 4 fte kinderarts met gemiddeld 
2000 nieuwe polikliniek verwijzingen en 1000 opnames per jaar zo’n 300 (10%) kinderen met 
een chronische ziekte of handicap onder behandeling komen en zo’n 300 (10%) kinderen 
met een psychosomatisch, functioneel of ontwikkelingsprobleem. Een aantal van deze 
kinderen zal psychologische ondersteuning in de vorm van diagnostiek en/of behandeling 
nodig hebben, gemiddeld zal dit 25 % zijn (14), dwz 150 kinderen. Dit geldt met name voor 
de kinderen met een chronische ziekte of handicap, voor wie vaak speciale multidisciplinaire 
spreekuren zijn georganiseerd zoals bij astma, syndroom van Down en metabole stoornissen 
als diabetes mellitus. 
 
Zoals eerder vermeld hanteert de PAZ een norm van 175 nieuwe verwijzingen per jaar per 
fte psycholoog voor de ziekenhuiszorg. Vanwege de arbeidsintensiviteit van het werken met 
kinderen en ouders wordt op basis van het Rapport Werkgroep Verrichtingen VKJOZ (14) 
een norm voorgesteld van 148 verwijzingen per fte kinder- en jeugdpsycholoog per jaar met 
een marge van 123 – 173.  Gecorrigeerd voor overwerk zou dit 138 verwijzingen moeten 
zijn. 
 
Als men uitgaat van 600 nieuw verwezen patiënten met psychosociale problemen naar een 
gemiddelde kinderartsenpraktijk met 4 fte kinderarts en een verwijzingspercentage van 25 % 
naar de kinder- en jeugdpsycholoog (dwz 150 kinderen), dan is er met een productiviteit van 
138 kinderen per fte kinderpsycholoog 0,3 fte psycholoog per 1 fte kinderarts nodig. Daarbij 
is randvoorwaarde dat er per fte psycholoog  0,6 fte psychologische assistentie aanwezig is 
(dwz 0,2 fte per 1 fte kinderarts) en 1 fte pedagogisch medewerker per 10 klinische bedden ( 
inclusief dagbehandeling voor kinderen). Indien er geen psychologisch assistentie 
beschikbaar is, dient niet 0,3  maar 0,4 fte psycholoog per 1 fte kinderarts beschikbaar te 
zijn. Voor opleidingsklinieken is extra ondersteuning nodig aangezien iedere kinderarts in 
opleiding meer patiënten genereert en meer behoefte heeft aan deskundige begeleiding op 
het moeilijke pad van de psychosociale ondersteuning. Gemiddeld zou 0,1 fte kinder- en 
jeugdpsycholoog per fte kinderarts-assistent kunnen voldoen.  
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