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10 Lemmens en Schnabel

Het gaat goed met de psychotherapie in Nederland. Het aantal mensen in psychothera-
peutische behandeling neemt toe, evenals het aantal aanbieders van psychotherapie. Ook
de waardering in `het veld' voor deze vorm van hulpverlening is groot, zoals duidelijk
blijkt uit de resultaten van een enquete onder beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg,
die de commissie-`Keuzen in de zorg' heeft laten uitvoeren (Tijmstra et al., 1991). Op
de vraag op welke vorm van zorg iedereen aanspraak moet kunnen maken, met als conse-
quentie dat de kosten daarom tot het standaard-verzekeringspakket moeten behoren, geven
huisartsen, sociaal-geneeskundigen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, fysiothe-
rapeuten en verpleegkundigen aan, dat ambulante psychotherapie en gedragstherapie tot
de meest essentiele vormen van zorg horen; 73 tot 92 procent van hen is het daarover eens
(idem, p. 64-65).
Tegenover het succes in de praktijk en de brede waardering onder verwante beroepsbe-
oefenaren, staat het relatieve falen van de Nederlandse psychotherapeuten in hun maat-
schappelijke profilering. Hun stem klinkt nog slechts zwak in de media en is nagenoeg
afwezig in de beleidsontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.
Psychotherapie is zeker niet uit de maatschappelijke aandacht verdwenen, maar psycho-
therapeuten zijn dat wel. Psychotherapie is gewoner geworden en psychotherapeuten zijn
niet meer de maatschappelijke elite en avant-garde, waarvoor zij ooit werden aangezien.
In de jaren zeventig was psychotherapie `bon ton' en was de psychotherapeut een bijzon-
dere persoon. Op feestjes en partijtjes vormden de persoonlijke wederwaardigheden `op
de bank' of in groeicentra een populair onderwerp. In de media kwam de psychotherapie
met grote regelmaat aan bod, soms in de vorm van beschrijvingen van weer een nieuwe
therapie, maar vaker door de perikelen rond de honorering van psychotherapeuten. Ook
de Nederlandse politiek volgde de psychotherapie nauwlettend, zij het vooral argwanend.
Wie wat met welk effect deed als er sprake was van psychotherapie, was voor - overi-
gens niet alleen - de overheid indertijd hinderlijk onhelder. In 1977 installeerde de staats-
secretaris van Volksgezondheid de `Werkgroep Psychotherapie', ook wel de commissie-
Verhagen genoemd, met als opdracht onder andere duidelijkheid to scheppen in de rela-
tie van psychotherapie tot andere vormen van hulpverlening en over het takenpakket van
de psychotherapie (Commissie-Verhagen, 1981). In 1980 kwam de psychotherapie zelfs
even in het centrum van de politieke aandacht to staan: in een Tweede-Kamermotie werd
de regering gevraagd een omvattend onderzoek to entameren naar de psychotherapie. Dit
leidde uiteindelijk tot het onderzoek De praktijk van de psychotherapie (Schagen, 1985),
dat geen uitspraak kon doen over de effecten van psychotherapie, maar wel afrekende
met de vooroordelen en misvattingen over de psychotherapie.
Onderzocht Schagen de praktijk van de psychotherapie aan het begin van de jaren tach-
tig, in dit hoofdstuk komt een aantal aspecten met betrekking tot de praktijk van de psy-
chotherapie rond 1990 aan bod. Wij letten daarbij vooral op die aspecten die vorm heb-
ben gekregen als gevolg van de invloed van externe factoren, zoals overheid en financiers.
De interne factoren die tot veranderingen van de praktijk hebben geleid, worden in dit
boek aan de orde gesteld in de hoofdstukken over de referentiekaders.
Paragraaf 1.1 beschrijft de vestiging van de psychotherapie in Nederland en haar eerste
ontwikkeling. Deze summiere beschrijving licht de kentering in populariteit toe en het,



1. Vestiging en ontwikkeling van de psychotherapie 11

ogenschijnlijk daarmee tegenstrijdige, groeiende succes van de psychotherapie. De meer
recente Nederlandse praktijk rond 1990 wordt in paragraaf 1.2 beschreven. Naast kwan-
titatieve gegevens komen enige kwalitatieve aspecten van de psychotherapie aan bod, zoals
die geformuleerd zijn door de commissie-Verhagen. Paragraaf 1.3 behandelt enige pun-
ten van discussie over psychotherapie. Want discussie is er wel degelijk; de relatieve rust
die de Nederlandse psychotherapeuten tentoonspreiden, betekent niet dat zij zich geen
zorgen hebben gemaakt of maken over de gevolgen van de diverse ontwikkelingen in de
praktijk van de psychotherapie.
Overigens zal in deze bijdrage de niet-klinische psychotherapie centraal staan, in het bij-
zonder de psychotherapie in de Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezond-
heidszorg (iuACC). Zij zijn immers de erfgenamen van de Instituten voor Multidiscipli-
naire Psychotherapie (imp), die de ontwikkelingen van de psychotherapie in Nederland
in belangrijke mate hebben bepaald. Een andere reden om de aandacht tot de ambulante
instituutspsychotherapie to beperken, is dat de activiteiten van RIACC's worden gere-
gistreerd en regelmatig worden onderzocht. Over de psychotherapie door zelfstandig
gevestigde psychotherapeuten zijn veel minder gegevens beschikbaar (Lemmens, 199 1).
Psychotherapie in poliklinieken van Algemeen Psychiatrische Ziekenhuizen (APZ), van
PsychiatrischeAfdelingen van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ) en van Psychiatrische Uni-
versiteitsklinieken (PUi) komt slechts zijdelings aan de orde; zie daarvoor bijvoorbeeld
Van de Beek en Hutschemaekers (1992) en Van de Beek (199 1).

1.1 De vestiging: een succesverhaal

Aan het eind van de negentiende eeuw, in 1887, maakte de psychotherapie zijn entree
in Nederland in de vorm van de oprichting van het eerste Nederlandse instituut voor psy-
chotherapie door Van Renterghem en Van Eeden (Brinkgreve, 1984). Veel mensen wer-
den er echter niet behandeld en dat gold een halve eeuw later ook voor het Instituut voor
Medische Psychotherapie to Amsterdam, dat op 15 mei 1940 - vijf dagen na de Duitse
inval - werd opgrricht om oorlogsneurosen van `minvermogende' patienten to behan-
delen (Brinkgreve et al., 1979). Pas rond 1965 zette een substantiele groei in van het aan-
tal mensen in psychotherapeutische behandeling en tekende zich het succes van de psy-
chotherapie duidelijk af; zie bijvoorbeeld Brinkgreve et al. (1979), Bulhof (1983),
Brinkgreve (1984), Van der:Grinten (1987), Dijkstra en Van Donselaar (1988a, 1988b),
De Waal (1988), Lemmens etal. (1988, 1990) en Schnabel (1991). Tot 1965 was de groei
in de jaarlijkse aanmeldingen bij het imp in Amsterdam aarzelend, na dat jaar is de groei
bepaald indrukwekkend, zoals uit het overzicht in tabel 1. 1 blijkt.
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Tabel 1.1 Aantallen aanmeldingen bij en psychotherapeuten van het imp Amsterdam 1940-1977.

aanmeldingen psychotherapeuten
1940 94 8

1950 234 31

1955 195 47

1960 133 47

1965 227 73

1970 909 185

1975 2196 269

1977 2430 262

Bron: De Ridder (1991, p. 4).

Ook de toename van het aantal instellingen dat als imp werd erkend, illustreert de strooln-
versnelling: van een drietal in 1960 tot 25 omstreeks 1980 (Aarsen, 1985; Brinkgreve
et al., 1979).
Rond 1965 kreeg de m in imp de betekenis van multidisciplinair in plaats
van medisch, een indicatie voor het feit dat ook anderen dan medici, vooral psychologen
en maatschappelijk werkers, zich op het gebied van de psychotherapie gingen profileren.
De opkomst van de niet-medisch opgeleide psychotherapeuten ging gepaard met een groei
in de breedte van de psychotherapie. Psychologen introduceerden de gedragstherapie,
persoonsgerichte therapieen - zoals de client-centered therapie volgens Rogers - en lever-
den bijdragen aan de ontwikkeling van de systeemtherapie (vgl. Van der Ploeg, 1982).
Tot dan toe had de psychodynamische benaderingswijze de psychotherapie gedomineerd.
De ontwikkeling van nieuwe therapievormen leidde ertoe, dat steeds meer clienten - ook
zij die door middel van de klassieke methoden niet konden worden geholpen - in psy-
chotherapeutische behandeling kwamen. Maar er meldden zich teveel mensen aan, waar-
door wachtlijsten ontstonden en steeds meer selectie moest worden toegepast. Het Amster-
damse imp bijvoorbeeld richtte zich gaandeweg steeds meer op `lichte gevallen' voor wie
een kortdurende therapie toereikend zou zijn. Op die manierhoopte men dat de gemeen-
schapsgelden aan zoveel mogelijk mensen ten goede zouden komen (Van der Grinten,
1987).
Die gemeenschapsgelden stroomden aanvankelijk aarzelend, maar door oprekking van
de sociale verzekeringswetten geleidelijkaan steeds rijkelijker. Toen bijvoorbeeld de ver-
goeding voor instituutspsychotherapie werd ondergebracht in de Algemene Arbeids-
ongeschiktheidswet (AAW), konden de uitgaven in drie jaar (1976-1979) van ongeveer
30 miljoen naar 60 miljoen gulden per jaar stijgen. Een niet onbelangrijk deel van die gel-
den stroomde in de richting van het imp-Amsterdam'. Zoals uit het overzicht blijkt, werk-
ten daar eindjaren zeventig meer dan 260 psychotherapeuten en was het op dat moment
een van de grootste psychotherapeutische instituten ter wereld.
De groei van vraag en aanbod van psychotherapie ginggepaard met een steeds groter begrip
in de Nederlandse samenleving voor het lijden dat door psychische problemen wordt ver-
oorzaakt. Optimisme over de voortschrijdende kennis van en de nieuwe mogelijk-
heden voor psychotherapeutische behandeling voerde de boventoon. De manifestatie van

-
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dat optimisme beperkte zich niet alleen tot de imp's. Juist omdat het indicatiegebied zich
verbreedde en de imp's lang niet alle hulpvragers in behandeling konden nemen, ontwik-
kelden ook andere instellingen, zoals de Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen (LGv),
de Medisch Opvoedkundige Bureaus (MOB), de poliklinieken van algemene en psychia-
trische ziekenhuizen en de Sociaal Psychiatrische Diensten (sPD) psychotherapeutische
deskundigheid (Van de Beek& Hutschemaekers, 1992; Dijkstra & Van Donselaar, 1988a,
1988b; Van der Grinten, 1987). Daar kwam bij dat, zeker in de jaren zeventig, ook buiten
de circa 120 reguliere instellingen voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg in Neder-
land, volop `psychotherapie' - in de ruimste zin van het woord - werd aangeboden op
de markt van welzijn en geluk (vgl. Achterhuis, 1979; Verbraak, 1984).
Rond 1980 greep de overheid in. Wie wat deed onder de vlag van het woord psychothera-
pie, en hoe dat werd gefinancierd, was gaandeweg steeds onduidelijker geworden. De
instituutspsychotherapie werd in de veertigjaar van haar bestaan bijvoorbeeld aanvanke-
lijk gefinancierd uit het Luchtbeschermingsfonds, daarna uit de Armenwet, later uitge-
breid met financiering door enkele grote werkgevers, de Algemene Bijstandswet en ten
clone de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet. Als eerste stap in de richting van een rege-
ling en ordening van de psychotherapie, werden de imp's evenals andere werksoorten in
de ambulante geestelijke gezondheidszorg ondergebracht in de AwBz-financiering. Door
deze Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op de psychotherapie van toepassing to ver-
klaren, erkende de overheid impliciet dat psychotherapie een gezondheidszorgvoorzie-
ning was en geen welzijnsvoorziening. Door (instituuts)psychotherapie niet in het zie-
kenfondspakket op to nemen, werd overigens wel voorkomen dat psychotherapie zou
kunnen worden opgevat als een medisch-specialistische activiteit (De Waal, 1988; Van
der Grinten, 1987).
Vooral voor de psychologen-psychotherapeuten betekende dit winst, zoals de financie-
ring uit de AWBZ (nog niet de opname in de AWBZ, dat zou pas met de RIAGG-verstrekking
een feit worden) een belangrijke erkenning van de psychotherapie als geheel inhield. Er
moest wel een prijs voor betaald worden: de psychotherapie werd aan strakkere banden
gelegd. Zo moest het aanbod van psychotherapie over heel Nederland worden verspreid
en aanvaardde de overheid niet langer dezelfde hoge salarisschaal voor maatschappelijk
werkenden, psychologen en psychiaters. Tevens bepaalde de overheid dat de imp's,
ondanks hun verzet, samen moesten gaan met de LGV's, MOB's en sPD's. De mensen die
bij deze instellingen werkten, moesten in de nieuw to vormen iuAGG's gaansamenwerken.
Niet alleen legde de overheid de psychotherapie aan strakkere banden, het gehele sociale
klimaat werd ongunstiger voor de psychotherapie. Dat de psychotherapie bijvoorbeeld
in de media op de achtergrond raakte, had deels to maken met het verlies aan oorspronke-
lijkheid van de psychotherapie als cultureel verschijnsel; psychotherapie was geen nieuws
meer. Daarnaast heeft de beroepsgroep zelf een bijdrage geleverd aan het domesticeren
en pacificeren van het psychotherapeutische bedrijf. Met het verschijnen van het rapport
van de commissie-Verhagen en de voorbereidingen voor een (interim)registratie van
erkende psychotherapeuten, werden belangrijke stappen gezet in het proces van profes-
sionalisering en normalisering. De contouren van het beroep waren vanaf dat moment
in belangrijke mate bepaald, waardoor veel punten van discussie verdwenen.
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Versteviging van de beroepsidentitieit van psychotherapeuten en verdere regulering van
de financiering vormen ook de twee voornaamste thema's in de meer recente ontwikke-
lingen rond de psychotherapie. Zo werd in 1986 de Wet Beroepen Individuele Gezond-
heidszorg (BIG) bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet moest onder andere de wette-
lijke basis verschaffen aan het beroep psychotherapeut (zie verder paragraaf 1.3). Het
onderbrengen van de hulpverlening door zelfstandig gevestigdepsychotherapeuten in de
AWBZ zorgde rond 1990 voor de nodige beroering. Deze verandering in financierings-
wijze trof vooral de niet-psychiaters onder hen; de ziektekostenverzekeraars vergoed-
den hun hulp niet meer, in ieder geval niet zonder meer. Deze verandering in het vergoe-
dingensysteem is to zien als een voorbereiding op de invoering van een functiegericht
verstrekkingenstelsel. Inhoudelijk zijn, naar onze mening, geen valide argumenten aan-
gedragen voor deze bevoordeling van psychiaters boven psychotherapeuten die geenpsy-
chiater zijn. Resultaten van Nederlands (Visser & De Ridder, 1987; Schagen, 1985) en
Amerikaans onderzoek (Knesper et al., 1989; Goldmeier, 1986) wijzen veeleer op het
tegenovergestelde: psychotherapeuten die geen psychiater zijn, werken efficienter en effec-
tiever dan psychiater-psychotherapeuten.

1.2 Psychotherapie binnen en buiten de RIAGG

De vorming van de RIAGG, die haar beslag kreeg in 1982, wekte bij veel IMP-
psychotherapeuten de angst dat de psychotherapie in de nieuwe instellingen ten onder zou
gaan. Wie de stukken uit die tijd erop naleest, wordt gefrappeerd door de defensieve toon
van de officiele teksten uit de wereld van de psychotherapie, zoals het rapport van de
commissie-Verhagen (1981) en de beleidsstukken van de vereniging van imp's (NVIMP,
1981). Zonder reden was die vrees niet. Zeker in bet dagelijkse spraakgebruik was bijna
iedere vorm van individuele welzijnszorg `psychotherapie' gaan heten en steeds meer hulp-
verleners noemden zich psychotherapeut.
De vrees voor het verlies van de eigenheid en zelfs voor het verdwijnen van de psychothe-
rapie is, zo valt achteraf to constateren, niet uitgekomen. In paragraaf 1.2.1 zijn enige
kwantitatieve gegevens samengevat die dit kunnen illustreren; zie voor een uitvoerige
beschrijving van deze gegevens Lemmens et al. (1988, 1990). Na deze kwantitatieve gege-
vens komen enige kwalitatieve aspecten van de psychotherapie aan bod, zoals die gefor-
muleerd zijn door de commissie-Verhagen. Naast de organisatorische kenmerken van de
psychotherapiepraktijk rond 1990 en hettoegankelijk maken van de psychotherapie voor
een groter deel van de Nederlandse bevolking, worden de procedures van intake en indi-
catiestelling besproken, evenals enige globale kenmerken van de psychotherapeutische
behandelingen. Aan het eind van deze paragraaf komen effecten van psychotherapie in
de praktijkaan bod, zoals de tevredenheid van de clienten, de vroegtijdige uitval van psy-
chotherapieclirnten en de ervaren werkbelasting van de psychotherapeuten.
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1.2.1 VRAAG EN AANBOD

Dat bet in kwantitatieve zin goed gaat met de instituutspsychotherapie kan worden geil-
lustreerd aan de hand van het aantal clienten, dat in 1988 door de Organisatorische Een-
heden Psychotherapie van de RIAGG'S is behandeld. Dat aantal bedraagt 23 500 en is een
kwart groter dan het totale aantal clienten van de imp's in 1981. Deze groei is niet ten koste
gegaan van de psychotherapie buiten de RIAGG'S, want ook daar is groei opgetreden en
werden aanzienlijke aantallen mensen psychotherapeutisch behandeld. Om een indruk
to geven: in 1988 startten naar schatting 45 000 mensen een psychotherapeutische behan-
deling. Grofweg eenvijfde deel daarvan kreeg een behandeling bij zelfstandig gevestigde
psychotherapeuten; de OEP's en de poliklinieken namen elk ongeveer tweevijfde deel voor
hun rekening. Een relatief klein deel begon een psychotherapeutische behandeling in semi-
murale en intramurale instellingen. In de veertien erkende psychotherapeutische gemeen-
schappen werden bijvoorbeeld ruim vijfhonderd mensen opgenomen; vierduizend men-
sen kregen een deeltijdbehandeling. In totaal kreeg een groep van circa 0,4 procent van
de volwassen bevolking in Nederland in de loop van 1988 to maken met psychotherapeu-
tische behandeling, zo blijkt uit de beschikbare registratie- en declaratiegegevens met
betrekking tot psychotherapeutische behandelingen (Lemmens et al., 1990, 1988). Dat
is ruim anderhalf keer het aantal dat op grond van soortgelijke schattingen in 1980 mag
worden vermoed.
Ook aan de kant van de aanbieders van psychotherapie was er groei. Aan bet begin van
de jaren negentig stonden circa drieduizend beoefenaren van psychotherapie in Neder-
land als psychotherapeut geregistreerd of bevonden zich op het opleidingstraject dat in
registratie uitmondt. Het leeuwedeel werkt in een ambulante instelling - met name de
RIAGG - en bijna de helft van de drieduizend heeft naast werk in instellingsverband nog
een praktijk als zelfstandig gevestigde (vgl. Trijsburg et al., 1988;Lemmens, 1991). Ver-
geleken met de schattingen van de situatie in 1980 is er sprake van meer dan een verdub-
beling van het aantal beoefenaren van psychotherapie (vgl. Aarsen, 1985). Alleen al de
Organisatie Eenheden Psychotherapie van de RIAGG's hebben nu ruim 25 procent meer
medewerkers dan de IMP's op het einde van hun bestaan. Als wordt bedacht dat reeds eind
jaren zeventig het aantal psychotherapeuten gerelateerd aan bet inwonertal van Neder-
land tot de hoogste in de wereld behoorde (Fichter & Wittchen, 1980), dan suggereren
de meer recente gegevens dat die dichtheid nog steeds groot is.

1.2.2 DE ORGANISATORISCHE EENHEDEN PSYCHOTHERAPIE

De kwantitatieve groei lijkt niet tot stand gebracht ten koste van de kwaliteit. Althans,
niet voorzover die kwaliteit gegarandeerd is door voldoende organisatorische randvoor-
waarden. W ie de desiderata uit het rapport van de commissie-Verhagen (1982) legt naast
de gegevens van de situatie rond 1990, moet constateren dat de aanbevelingen uit dat rap-
Port-tot op grote hoogte zijn opgevolgd. Zo was een van de belangrijke aanbevelingen
uit het rapport, dat psychotherapie in een aparte organisatorische eenheid zou moeten wor-
den gerealiseerd. In 1990 viel to constateren dat deze aanbeveling in bijna alle RIAGG'S
ten uitvoer was gebracht.
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De vorming van een aparte organisatorische eenheid voor psychotherapie binnen de RIAGG' S
is overigens niet gebeurd zonder moeizame besluitvorming en herhaalde reorganisaties.
In een onderzoek onder vijftien RIAGG's bleek bijvoorbeeld dat twaalf RIAGG'sbinnen een
jaar, ekn of meerdere reorganisaties hadden doorgemaakt. Zes keer betrof dit een reor-
ganisatie van de afdelingen, tien keer een reorganisatie van de intake (Van Busschbach,
1988). In de eerste jaren van de RIAGG-vorming waren de meeste afdelingen psychothe-
rapie bezig zich of to grenzen en hun positie to verstevigen. Deze defensieve instelling
kenmerkte in het bijzonder de afdelingen die werden gevormd uit de imp's of delen daar-
van. In de 21 RIAGG's die bij hun vorming niet konden terugvallen op een imp in de regio,
was er vanaf het begin meer samenwerking tussen de afdelingen.
Hoewel er dus verschillen in ontwikkeling zijn, is op dit moment to constateren dat OEP's
als geheel duidelijk minder isolationistisch zijn dan de imp's vroeger (Lemmens et al.,
1988,499Q). In bij na driekwart van de RIAGG's participeert de OEP in de intake. In de helft
van de RIAGG' S zijn er afspraken gemaakt over consultatie vanuit de OEP naar andere afde-

lingen. In eveneens de helft van de RIAGG's zijn er afsprakengemaakt over supervisie vanuit
de OEP. In tien procent van de RIAGG'S gaat dit zelfs zover, dat de oEP een apart intern
scholingsaanbod verzorgt voor medewerkers van de andere afdelingen. Verder is er fre-
quent samenwerking rond bepaalde clientengroepen,.zoals in het geval van de vrouwen-
hulpverlening (79 %) en de hulpverlening aan adolescenten(29 %) en aan migranten (27 %).
Samenwerking van de OEP en de andere afdelingen van de RIAGG krijgt ook vorm in dub-
belaanstellingen. In tachtig procent van de RIAGG'S zijn medewerkers zowel werkzaam
binnen de OEP als op een andere afdeling.

1.2.3 SPREIDING VAN DE PSYCHOTHERAPIE

Een andere belangrijke aanbeveling van de commissie-Verhagen was een betere sprei-
ding van de psychotherapeutische hulpverlening over het land. In 1978 was ongeveer de
helft van de instituutspsychotherapeuten werkzaam in Utrecht of Amsterdam. Rond-1990
blijkt psychotherapie in alle regio's to worden aangeboden. De instellingen, met name
de RIAGG'S, zorgen voor een redelijke toegankelijkheid van psychotherapie in alle delen
van Nederland; bijna iedera RIAGG heeft een OEP. Door de bank genomen is in een OEP
een viertal psychotherapeuten fulltime werkzaam en werken er daarnaast acht tot tien psy-
chotherapeuten op parttime-basis. Die omvang komt precies overeen met de aanbevelin-
gen van de commissie-Verhagen.
Naast de 58 thans bestaande RIAGG's bieden ook de 92 poliklinieken van APZ'en, PAAZ' en
en Pux'en psychotherapie als behandelvorm aan (NV AGG,1991; Van de Beek& Hutsche-
maekers, 1992). Als kanttekening moet hier wet bij worden opgemerkt dat de psycho-
therapeutische signatuur per soort instituut en zelfs per instelling sterk verschilt. In de
meeste RIAGG's dragen de OEP's zorg voor een divers aanbod van p§ychotherapievormen.
Ook de APZ-poliklinieken bieden een waaier aan psychotherapeutische behandelvormen
aan. PAAZ-poli's hebben echter een veel beperkter aanbod. Daar is veeleer sprake van
een medische orientatie (Van de Beek & Hutschemaekers, 1992).
Meer dan de helft van de therapeuten die in deze GGZ-instellingen werken, bieden hun
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diensten ook nog als zelfstandig gevestigde aan.. Worden de vestigingsplaatsen van de
zelfstandig gevestigde psychotherapeuten in het algemeen bekeken, dan blijken ze in
bepaalde delen van Nederland, zoals Limburg en Zeeland, in beperkte mate voor to komen
en zijn er vooral in de universiteitssteden belangrijke concentraties. Zoals eerder is aan-
gegeven neemt de groep van zelfstandig gevestigde psychotherapeuten een aanzienlijk
deel van de psychotherapeutische behandelingen voor haar rekening. Elk van deze thera-
peuten op zich werkt echter gemiddeld slechts tien uur per week in de eigen praktijk ten
bate van tien tot twintig clienten; zie Lemmens (1991).

1.2.4 INTAKE EN INDICATIESTELLING

Een ander verlangen van de commissie-Verhagen, waaraan althans binnen de RIAGG is
tegemoet gekomen, is de organisatie van de intake. Het rapport van de commissie-Verhagen
stelt dat het belangrijk is dat een psychotherapeutische behandeling wordt geindiceerd
door een multidisciplinair, multimethodisch team. Als een zelfstandig gevestigde psy-
chotherapeut een behandeling wil gaan doen, is het volgens de commissie zaak dat een
indicatieteam de hulpvrager eerst ziet. In alle RIAGG's maken zowel psychologen als psy-
chiaters deel uit van het intaketeam. Wel moet hierbij worden aangetekend dat de multi-
disciplinaire intake wel gemeengoed is binnen de RIAGG, maar zich nog steeds niet een-
duidig bewezen heeft. Zo is in 1985 op grond van Schagens onderzoek van de praktijk
van de psycliotherapie onder andere geconcludeerd dat `[de aanmeldings- en intake-]pro-
cedures betrekkelijk inflexibel zijn en in de praktijk niet altijd effectief en efficient (...)
[en] de duur en de inhoud van de procedures staat in veel gevallen in een ongunstige ver-
houding tot de duur van de therapie en de aard van bet to bewerken probleem' (Advies
van de begeleidingscommissie, 1985, p. 14-15). Het tegendeel is sindsdien niet aanne-
melijk gemaakt. Wel moet worden aangetekend, dat in een enkele RIAGG geexperimen-
teerd wordt met alternatieve procedures. Zo biedt een OEP een `sociaal-psychothera-
peutische behandeling' vanvijf zittingen aan, die onmiddellijk, vanaf het eerste (kennisma-
kings)gesprek begint.
De aanbevelingen van de commissie-Verhagen over de intake zijn voor wat betreft de
zelfstandig gevestigden nooit opgevolgd. De zelfstandig gevestigde psychotherapeut voert
de intake nog steeds autonoom uit (vgl. Lemmens, 1991; Schagen, 1985). Gevoegd bij
de eerdere constatering dat veel zelfstandig gevestigden tevens in instituutsverband werk-
zaam zijn, doet zich de paradox voor dat zij daar werken in het leader van een multidisci-
plinaire, multimethodische intake, omvervolgens in eigen tijd de intake alleen voor hun
rekening to nemen.

1.2.5 KENMERKEN VAN DE PSYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDELING

Wanneer mensen eenmaal in psychotherapie zijn genomen, wat zijn dan de kenmerken
van die behandeling? De cijfers van de NV AGG (1991) over 1989 maken duidelijk dat van
de 15 494 uitschrijvingen van clienten uit de OEP 79 procent plaatsvond na een behande-
ling die korter,duurde dan anderhalf jaar. Het gemiddeld aantal contacten per behan-



18 Lemmens en Schnabel

deling door de afdelingen psychotherapie van de RIAGG was 22,5 en had een gemiddelde
duur van ongeveer elf maanden (316 dagen). Vergelijking van deze registratiecijfers met
gegevens van de imp's indertijd of met gegevens over de praktijk van zelfstandig gevestigde
psychotherapeuten is lastig. Zoals gezegd zijn er grote verschillen tussen RIAGG's in de
duur van het traject tussen moment van aanmelding tot aan de start van de psychothera-
peutische behandeling. En de gegevens die er zijn over de imp's en zelfstandig gevestig-
den zijn relatief onbetrouwbaar. Wordt bijvoorbeeld afgezien van de verschillen in aan-
looptraject, dan lijkt het erop dat de meeste psychotherapieclienten van OEP en van
zelfstandig gevestigden in minder dan vijftien sessies zijn geholpen (Lemmens, 1991).
Vergeleken met de imp's rond 1980 lijken de frequentie- en duurkenmerken van de OEP-
therapieen niet veel veranderd: veertig procent van de werkelijk tot stand gekomen psy-
chotherapieen indertijd werd in 1981 in minder dan twaalf contacten na de intakefase afge-
rond en negentig procent ging bet aantal van 44 contacten niet to boven (Advies Begelei-
dingscommissie, 1985). Ook de conclusie van deze begeleidingscommissie over de
frequentie van psychotherapeutische contacten lijkt nog steeds to gelden: `De normale
en meest voorkomende frequentie voor een psychotherapeutisch contact is in Nederland
ddn keer per week (45 minuten). Meer komt betrekkelijk zelden voor. (...) Minder dan
den keer per week is niet ongewoon, zeker niet in de beeindigingsfase. Groepstherapieen
kenmerkenzich door een langere duur per zitting bij een normale frequentie' (idem, p. 9).
Met soortgelijke voorbehouden over de betrouwbaarheid van de gegevens kunnen ook
uitspraken worden gedaan over de soorten van behandeling in IMP en OEP. Van Groenin-
gen (1984) constateerde op basis van een enquete van de Adviescommissie Instituuts Psy-
chotherapie over 1979, dat de psychodynamische therapievorm domineerde in de IMP's
(44%), gevolgd door groepstherapie (18%), gedragstherapie (15%), systeemtherapie
(15 %) en client-centered therapie (8 %). Uit een onderzoek van een achttal RIAGG's in 1990
(Homans et al., 199 1) komt naar voren dat de psychodynamische orientatie nog maar 25
procent van de OEP-behandelingen kenmerkt en dat gedragstherapie en directieve thera-
pieen beide in 21 procent van de gevallen wordt toegepast. De aandelen groepstherapie
(17 %) en systeemtherapie (12 %) zijn ongeveer gelijk gebleven aan wat Van Groeningen
over 1979 rapporteert. Client-centered therapie is nog maar in vier procent van de geval-
len van toepassing. Het aandeel van gedragstherapie lijkt, zeker als we er ook de direc-
tieve therapie toe rekenen, duidelijk gegroeid en zij is nu de dominante behandeli,Ilgsvorm
in de OEP. Een psychodynamische therapie was rond 1980 nog de meest voorkomende
vorm van behandeling, maar wordt rond 1990 veel minder toegepast. In z'n algemeen-
heid lijkt er een verschuiving to zijn opgetreden in de richting van behandelvormen die
structurerender en steunender zijn en minder op inzicht gericht.
Net als in de OEP's domineert het gedragstherapeutische referentiekader in de APZ-
poliklinieken. Daarnaast wordt in tweederde van deze poli's inzichtgevende psychoana-
lytische of client-centered therapie aangeboden (Van de Beek & Hutschemaekers, 1992).
Bij zelfstandig gevestigde psychotherapeuten overheersen gedragstherapie en client-
centered therapie (Lemmens, 199 1; Van Rooy & Verhaak, 1989). Opvallend is dat in de
klinische psychotherapie, voorzover het deeltijdbehandelingen betreft, de individueel/ont-
dekkende behandelwijzen sterk zijn vertegenwoordigd; in 69 procent van deze instellin-
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gen worden deze behandelwijzen aangeboden (Schene et al., 1987). Dit is duidelijk in
afwijking van de situatie in de ambulante praktijk.
Wanneer de psychotherapeuten expliciet wordt gevraagd hoe zij de referentiekaders in
de praktijk van hun behandelingen inzetten, dan blijkt een opvallende eensgezindheid:
de behandeling is meer pluralistisch en eclectisch dan monomethodisch. De meerderheid
van de psychotherapeuten (ca. 70 %) geeft aan meerdere referentiekaders binnen 66n behan-
deling to gebruiken (Trijsburg et al., 1988; Van Rooy & Verhaak, 1989). Ook uit de toe-
name van het percentage leden van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie dat
lid is van meer dan 66n specialistenvereniging - 84 procent in 1988 tegenover 62 procent
in 1978 - illustreert de opkomst ban de rekkelijken of eclectics (Lernmens et al., 1988).

1.2.6 DE PRAKTIJKEFFECTEN VAN PSYCHOTHERAPIE

Met praktijkeffecten bedoelen we de effecten van psychotherapie die in evaluatieonder-
zoek worden aangetoond, zoals de tevredenheid van de clienten, de vroegtijdige uitval
uit de behandeling (drop-out) en - aan de kant van de therapeut - de ervaren werkbe-
lasting. Die effecten zijn overigens vaak net zo controversieel als hun academische tegen-
hangers, onderzocht in zorgvuldig gecontroleerd experimenteel verband; zie voor kri-
tiek op tevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld Lemmens en Donker (1990) en voor kritiek
op drop-out-onderzoek Lemmens et al. (1988). Om met dit laatste to beginnen: gemid-
deld twintig procent van de oEP-clientele valt vroegtijdig uit. Deze drop-out van eenvijfde
van de mensen die in behandeling zijn, blijkt zich ook voor to doen in ambulante behande-
lingen in het algemeen (vgl. NVAGG, 1991; Lemmens et al., 1988). In dit opzicht doet
de OEP het dus niet slechter dan zijn omgeving, als er al,reden is voor zo'n kwalificatie.
Voor zover er onderzoek naar is gedaan, blijken de clienten tevreden over de ontvangen
psychotherapeutische behandeling. In hun onderzoek van,clienten en hulpverleners van
vijf RIAGG's vonden Van der Sande, Van Hoof en Hutschemaekers (1992b) dat de clien-
ten de hulpverlening als geheel waardeerden met een zeven; de OEP-clienten gaven de ont-
vangen psychotherapeutische hulp eenzelfde rapportcijfer. Onderzoek naar de tevreden-
heid van clienten van zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en van de diverse
poliklinieken is ons onbekend. Klinische psychotherapie blijkt door tweederde van de ex-
clienten positief to worden gewaardeerd (Koster & Wagenborg, 1985).
Het tevredenheidsoordeel van de huisartsen over verschillende praktijkvormen van psy-
chotherapie is belangrijk. Zowel de OEP als de zelfstandig gevestigde psychotherapeuten
krijgen circa de helft van hun aanmeldingen via de huisarts. Uit een onderzoek van Visser
en De Ridder (1987) blijkt dat dertig procent van de geenqueteerde huisartsen een nega-
tief oordeel heeft over de OEP, waarbij in het bijzonder de lange wachttijd als reden wordt
aangegeven. In het algemeen blijken de huisartsen het meest gunstig gestemd over zelfstan-
dig gevestigde psychotherapeuten, minder over zelfstandig gevestigde psychiaters en het
minstgunstig over de RIAGG, inclusief de OEP (Visser & De Ridder, 1987). Als kantteke-
ning bij deze bevindingen moet worden opgemerkt, dat dit onderzoek is uitgevoerd in
de beginjaren van de RIAGG. Hoe de huisartsen tegenwoordig over de psychotherapie in
de RIAGG oordelen, is onbekend.
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Niet alleen bij clienten treden effecten op. Ook de psychotherapeuten blijven niet onbe-
roerd: werken als psychotherapeut is geestelijk inspannend. Althans dat suggereert het
zogenaamde `burn-out'-onderzoek (Schaufeli, 1990). Van Leeuwen en Van der Ploeg
(1989) vonden bijvoorbeeld dat de antwoorden van 41 procent van de 98 door hen geen-
queteerde psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen wijzen op emotionele
uitputting en de antwoorden van 56 procent wijzen op relatief geringe betrokkenheid bij
hun clienten. Overigens oordeelde drie procent dat hun vakbekwaamheid niet door hun
werk was aangetast. De emotionele uitputting bleekpositief samen to hangen methet aantal
werkuren per week, Deze percentages krijgen meer inhoud door ze to vergelijken met
die van een andere groep hulpverleners. Schaufeli et al. (1990) vonden bijvoorbeeld dat
zestien procent van door hen onderzochte wijkverpleegkundigen aangaf emotioneel uit-
geput to zijn, vier procent een grotere distantie to ervaren en 44 procent aan het eigen kun-
nen to zijn gaan twijfelen. Schaufeli (1990) concludeert uit dit en ander bum-out-onderzoek,
dat psychotherapeuten neigen tot het aannemen van een negatieve en-cynische houding
ten opzichte van hun clienten: `Psychotherapeuten investeren in emotioneel opzicht bij-
zonder veel in clienten. Wellicht dat als reactie daarop zich een zelfbeschermende afstan-
delijkheid ontwikkelt, (...) tegelijkertijd hebben (...) psychotherapeuten wel het gevoel
dat hun emotionele investeringen de moeite waard zijn; zij bereiken er succes meein hun
werk' (id. p. 117). Overigens bleek dat naarmate de therapeuten ouder waren, zij hun
clienten minder cynisch en afstandelijk tegemoet traden. Ook was de emotionele uitput-
ting minder, naarmate de therapeuten een groter aantal jaren als psychotherapeut werk-
zaam waren.
De resultaten van het burn-out-onderzoek bevestigen de opvatting van Vandereycken
(1989), dat psychotherapie even boeiend als stresserend kan zijn. De reele mogelijkheid
van burn-out vormt in ieder geval een bedreiging voor de kwaliteit van het-therapeutisch
handelen. Vandereycken suggereert dat gesprekken met collega-therapeuten een belang-
rijke preventieve werking hebben voor de nadelige effecten van het uitvoeren van psy-
chotherapie.
Het zich ontwikkelen van seksuele contacten tussen therapeut en client is tot die nadelige
effecten to rekenen (Aghassi & Noot, 1987). Everaerd (1989) geeft aan dat dergelijke con-
tacten plaats kunnen vinden, als zowel de therapeut als de client in moeilijkheden verke-
ren. Als voorbeelden van de persoonlijke problemen van de psychotherapeut noemt hij
gevoelens van eenzaamheid en almachtsfantasieen. De voor psychotherapie typische
luisterhouding van de therapeut en het afzien van persoonlijke bevestiging, vergt dus blijk-
baar veel en kan onaanvaardbare consequenties hebben.

1.3 Oude en nieuwe discussiepunten

De psychotherapie in Nederland heeft met het verdwijnen van de imp's, zo blijkt uit bet
voorafgaande, zeker in kwantitatief opzicht weinig veren moeten laten. De imp's lijken
zich zelfs in miniatuurvorm (athans in vergelijking tot de twee grootste institutes, bet
imp-Amsterdam en het imp-Utrecht; de overige imp's waren veel kleiner) to hebben
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gehandhaafd; in de organisatiestructuur van veel RIAGG' S is de Organisatorische Eenheid
Psychotherapie duidelijk to herkennen en vertoont deze eenheid gelijkenis met de IMP-
vorm. Onder andere in de gehanteerde procedures en clientele is er overeenkomst van
OEP en IMP. In paragraaf 1.3.1 zal worden beschreven dat als gevolg hiervan de verwijten
die werden geuit tegen de IMP-intake voor een belangrijk deel nog steeds actueel zijn. De
eigenheid vande psychotherapie is, in wisselende gedaante, altijd onderwerp van discus-
sie geweest. Paragraaf 1. 3.2 schetst de stand van zaken van deze discussie. Daar komen
tevens de nieuwe toepassingsgebieden van de psychotherapie, het probleem van de registra-
tie van psychotherapeuten en de ontwikkeling van psychotherapie voor specifieke doel-
groepen aan de orde.

1.3.1 WIE KOMT WANNEER IN PSYCHOTHERAPIE?

Twaalfjaar geleden werd het IMP verweten dat de intake to lang duurde en dat de wacht-
lij sten to lang waren. In 1988 bleek de duur van de gemiddelde periode tussen eerste aan-
melding en het moment dat vaststond welke psychotherapeutische behandeling er nodig
was (de specifieke indicatiestelling), nog aanzienlijkte zijn, namelijkdrie maanden (Lem-
mens et al., 1990). Na die periode volgde, afhankelijk van de soort behandeling, een wacht-
tijd van twee maanden tot eenjaar voordat de behandeling ook daadwerkelijk begon. De
wachttijd in 1988 verschilde dus niet veel van de wachttijd die ooitvoor een IMP-behandeling
gold. Meer recente cijfers ontbreken. Wel is aannemelijk dat de wachttijden in de jaren
negentig korter zullen worden, omdat - althans sommige RIAGG's - met dat doel de samen-
werking met zelfstandig gevestigde psychotherapeuten hebben gestart of dat van plan zijn
(Lemmens, 1991).
Overigens zijn de opvattingen in `het veld' opvallend verdeeld over de vraag of een wachttijd
verantwoord en zinvol is. Sommige psychotherapeuten voeren argumenten voor een wacht-
tijd aan, vaak op inhoudelijke gronden, zoals het testen van de motivatie en crisisbesten-
digheid van de client en het bieden van de mogelijkheid aan de client om alles alvast op
een rijtje to zetten. Andere psychotherapeuten (en directies van instellingen) zijn mordi-
cus tegen wachtlijsten. Mede als gevolg van deze verschillen in opvatting varieren de wacht-

tijden van regio tot regio sterk.
Ook de inhoudelijke bezwaren die twaalfjaar geleden tegen de IMP-intake naar voren wer-
den gebracht, gelden nog steeds. Die bezwaren werden toen meestal aangeduid met de
kreet `YAVis-problematiek'. De imp's zouden een sterke selectie van clienten uitvoeren
op grond van hun leeftijd (jong), verbale vermogens (hoog) en sociaal-economische ach-
tergrond (hoog). Ook de OEP's hanteren een dergelijke selectie. Uit een onderzoek van
de clientkenmerken die in de selectie door een vijftal OEP's worden gehanteerd, blijkt dat
de clienten met de hoogste kans op psychotherapie to typeren zijn als hoger opgeleid, jong
en intelligent (Van der Sande et al., 1992a). Is er in dit verband iets to zeggen over de
clienten van de OEP vergeleken met die van zelfstandig gevestigde psychotherapeuten?
Met het nodige voorbehoud is uit een klein onderzoek, uitgevoerd in 1986-1987, to con-
cluderen dat de stereotiepe OEP-client iemand is die ten einde raad (weinig steun familie,
behoefte aan professionele hulp, medicijngebruik, al eerder behandeld, bereidheid tot
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verandering) op zoek is naar een deskundige (via huisarts en anderen verwezen naar een
expert), maar die moeite heeft zich aan een dergelijke autoriteit over to geven. Vergele-
ken met deze stereotiepe oEP-client zoekt de client van een zelfstandig gevestigde psy-
chotherapeut in een eerder stadium naar een aan hem of haar gelijkwaardige therapeut
om gezamenlijk het probleem op to lossen (De Moor et al., 1991).
Deze typering wordt enigszins geschraagd door recente gegevens uit de RIAGG. Veel hulp-
vragers (47 %) hebben voor de klachten en problemen waarmee zij. zich bij de RIAGG mel-
den, reeds elders hulp gezocht: 32 procent is al eerder bij het Algemeen Maatschappelijk
Werk geweest, 25 procent bij een zelfstandig gevestigde psycholoog of psychiater, vijf-
tien procent bij een PAAZ en veertien procent bij een poli van een APZ (Van der Sande et
al., 1992a). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat tien procent eerder bij een RIAGG in behan-
deling is geweest. De patienten mogen dan als YAVIS to omschrijven zijn, gezien hun hulp-
verleningsgeschiedenis en problematiek voldoen zij toch zeker niet aan de optimistische
verwachfingen die er ten aanzien van YAvIs-clienten bestaan.

1.3.2 DE EIGENHEID

Eindjaren zeventig was er een discussie over de eigenheid van de psychotherapie. In die
periode leek psychotherapie voor velen nauwelijks to onderscheiden van `psychosociale
zorg' of, nog algemener, van `welzijnszorg'. Psychotherapeuten putten zich dan ook uit
in het benadrukken van de theoretisch specifieke en methodische specifieke onderbou-
wing van hun werkwijze. In de jaren negentig is het opnieuw de eigenheid die ter discus-
sie staat, maar ditmaal is het eerder de relatie ten- opzichte van de andere disciplines in
de GGZ die het discussieterrein vormt; de eigenheid van psychotherapie als discipline wordt
ter discussie gesteld.
Velen benadrukken dat psychotherapie niet zozeer een discipline alswel een methode is
die onderdeel vormt van de intellectuele bagage van verschillende disciplines. Zo betoogde
Dijkhuis (1989) dat psychotherapie in meerdere of mindere mate deel moet uitmaken van
het opleidingspakket van alle werkers in de GGZ. Hij acht het benadrukken van het zelf-
standige karakter van de discipline psychotherapeut dysfunctioneel voor de verdere ver-
spreiding van de methode psychotherapie. De professionalisering van de psychothera-
peut in de zin van het streven naar een apart beroep, noemt hij een typisch Nederlands
verschijnsel. Het is een sociologische onmogelijkheid gebleken, een beroep to creeren
dat voor de een - de psychiater - een maatschappelijke daling impliceert en voor de ander
- de psycholoog - een stijging (Schnabel, 1982). Deze onmogelijkheid blijkt het meest
sprekend uit de problemen om gezamenlijk tot een register van beroepsbeoefenaren to
komen. Sedert 1986 hield de Geneeskundige Hoofdinspectie het register van psycho-
therapeuten bij. Psychiaters stonden daar niet in ingeschreven, zij werden er geacht in
ingeschreven to staan. Bij hen was, om met Dijkhuis to spreken,.psychotherapie al onder-
deel van hun bagage. Inschrijving van de niet-psychiaters vond plaats indien een gepaste
opleiding kon worden aangetoond. De bepaling van die gepastheid blijkt in de praktijk
problematisch. Bij het leeuwedeel van de aanvragen moet de Register Advies Commissie
worden ingeschakeld volgens Simons (1991). Het voorstel dat aan deze registratie de
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wettelijke basis moet verschaffen - de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
- is in 1986 bij de Tweede Kamer ingediend. In 1994 is deze wet in werking getreden.
Een belangrijk element in de moderne psychotherapiediscussie is de ontwikkeling van
psychotherapeutische behandelingen en behandelprogramma's voor specifieke groepen
clienten. Er is reeds gewezen op de samenwerkingsverbanden die zich in de RIAGG ont-
wikkelen rond diagnostische groepen. Een ander voorbeeld is de toenemende differenti-
atie die zich de laatste jaren in de poliklinieken voordoet door zich op specifieke patien-
tengroepente richten. Zo bestaan er schizofreniepoli's, slaappoli's, eetstoornissenpoli's
en nazorgpoli's. Andere vormen van `toepasselijke psychotherapie' (Schrameijer, 1990)
staan ten dienste aan mensen met psychotraumata (Gersons, 1989), ernstige lichamelijke
problematiek (Kaptein et al., 1986), medisch somatische problemen die sterk door de sub-
jectieve ervaring van onwelbevinden worden bepaald (Klip, 1990) en aan patienten van
de AGZ in bet algemeen (Van de Lande, 1987; Diekstra, 1987), alsook aan psychiatrische
patienten (Van der Velden & Van der Hart, 1986).

1.4 Tot besluit

Na de aanvankelijke groeistuipen van de psychotherapie en de nodige schrikreacties bij
overheid en financiers en de weerspiegeling daarvan in de media, lijkt de psychotherapie
een in de breedte geaccepteerd goed to zijn geworden. De aura van luxe die haar tot in
de jaren tachtig omgaf, is verdwenen. Daarvoor in de plaats is een beeld van de psycho-
therapie gekomen als een noodzakelijke vorm van hulpverlening, zoals blijkt uit de enquete
onder beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die in de aanhef van dit hoofdstuk is
aangehaald (Tijmstra et al., 1991).
Maar psychotherapie wordt niet alleen erkend als een aantal behandelingswijzen van daar-
toe opgeleide specialisten (psychotherapeuten); psychotherapeutische concepten, metho-
dieken en technieken zijn voorname bestandelen geworden van GGz-behandelingen in bet
algemeen. In de tekst is reeds aangeduid dat er in psychiatrische (deeltijd)behandelingen
in psychiatrische ziekenhuizen sprake is van een sterk psychotherapeutische behandel-
orientatie. Dat geldt ook voor categoriale psychiatrische ziekenhuizen als de kinder- en

jeugdpsychiatrische klinieken, de alcohol- en drugsklinieken en de klinieken voor foren-
sische psychiatrie.

Heel opvallend komt de incorporatie van de psychotherapeutische orientatie bijvoorbeeld
tot uitdrukking in de geleidelijk verschuivende omschrijving van het takenpakket van de
B-verpleegkundigen (Borgesius et al., 1988;,Dassen, 1989). Het psychotherapeutische
element daarin wordt steeds overheersender. Er is sprake van een `methodisch hulpver-
leningsproces', waarin zowel een `therapeutische relatie' als een `therapeutisch milieu'
tot stand komt en de patient begeleid wordt naar meer onafhankelijkheid. Zo begint dus
het werk van B-verpleegkundigen opmerkelijk veel, en zeker niet toevallig, to lijken op

de omschrijving van psychotherapie die indertijd door de commissie-Verhagen min of

meer tot norm is verheven (Schnabel, 199 1). In de hele op behandeling gerichte psychia-
trie is er in toenemende mate sprake van een psychotherapeutische behandelingswijze.
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De omgang met patienten wordt steeds meer psychologiserend en individualiserend van
aard, dat wil zeggen, is meer gericht op de gevoelens, belangen, strevingen en gedachten
van de individuele patienten dan op het management van de afdeling als zodanig. Vanuit
een communicatieve en interactieve benadering worden de psychiatrische patienten min-
der opgevat als een collectiviteit, maar meer als zich binnen een groep ontwikkelende indi-
viduele clienten, die worden gestimuleerd in de richting van de verwerving van meer per-
soonlijke vrijheid en zelfstandigheid.
Tot slot de psychotherapeuten zelf. Ageerden zij rond 1980 heftig in de discussies binnen
en buiten de discipline over eigenheid, vormen, reikwijdte, waarde, waardering en hono-
rering vanhet vak, tegenwoordig wordt er minder gediscussieerd en lijkthet werken zelf
voorop to staan. De onderlinge scholenstrijd is voorbij en de ivoren toren van het hogere
weten is verlaten. Een pragmatische orientatie, gericht op praktisch helpen en op empiri-
sche aantoonbare effectiviteit en efficientie, domineert.
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