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SAMENVATTING 

De HGR verstrekt in dit advies een definitie, een beschrijving van de beroepsactiviteit 
en een competentieprofiel van de psycholoog als een gezondheidszorgbeoefenaar in België. 
De wetenschappelijke literatuur, publicaties van internationale beroepsorganisaties en 
besprekingen met vertegenwoordigers van het beroep en aanverwante 
gezondheidszorgberoepen en met de academische wereld en beleidsmakers vormden de 
basis voor dit advies (HGR, 2015). De dubbele beroepstitel van 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog wordt gehanteerd om de reikwijdte van de 
beroepsactiviteiten weer te geven. In het advies wordt het beroep beschouwd op het 
competentieniveau voor toegang tot een onafhankelijke praktijkuitoefening. Dit 
competentieniveau kan bereikt worden door het behalen van een masterdiploma in het 
domein van de klinische/gezondheidszorgpsychologie, na minstens vijf jaar universitaire 
opleiding, aangevuld met minstens een jaar van praktijk onder supervisie (EFPA, 2015).  
 Een klinisch/ gezondheidszorgpsycholoog in België is een beroepsbeoefenaar van de 
klinische/gezondheidszorgpsychologie, gedefinieerd als volgt: "het autonoom ontwikkelen 
en toepassen van theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke 
psychologie in de gezondheidsbevordering, de screening, psychologische 
diagnostiek en evaluatie van gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van 
dergelijke problemen en interventies bij de getroffen personen". 
 Deze activiteiten worden toegepast in het brede veld van de gezondheidszorg zoals 
gezondheidseducatie en -bevordering, preventie en behandeling van 
gezondheidsproblemen, rehabilitatie en crisisinterventie. Dit betekent dat de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog actief geïntegreerd kan worden in de eerste-, tweede- 
en derdelijnszorg van patiënten en in de Belgische gezondheidszorginstellingen.    

Het competentieprofiel dat voor de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 
wordt voorgesteld, is gebaseerd op verschillende internationaal erkende 
competentiemodellen zoals de competency cube (Rodolfa et al., 2005) en meer bepaald het 
revised competency benchmark model (Hatcher et al., 2013) van de American Psychological 
Association. Verder werden ook de modellen ontwikkeld in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk en het EFPA-model in aanmerking genomen.  
                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen.  In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Het competentieprofiel van de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsychologen wordt 
beschreven op het niveau van toegang tot een onafhankelijke praktijkuitoefening aan de 
hand van fundamentele en functionele dimensies. De fundamentele competentiedimensie 
betreft de professionaliteit, de relationele vaardigheden en de wetenschappelijke 
competenties. De functionele competentiedimensie verwijst naar het professioneel 
toepassen van een evidence-based psychologische praktijkuitoefening, psychologische 
evaluatie en interventies, onderwijscompetenties en systeemcompetenties, verwijzend naar 
interdisciplinaire relaties, organisationele en maatschappelijke engagementen. De 
competentiedomeinen zijn uitgewerkt in gedragsprofielen om het competentiemodel geschikt 
te maken voor diverse toepassingen, waaronder het ontwikkelen van opleidings- en 
nascholingsprogramma's, een kwaliteitsbeoordeling en -controle, functiebeschrijvingen in 
werkgerelateerde contexten, en een gezondheidszorgbeleid.  
 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) 
met gecontroleerde trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor 
PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 
  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Psychology, 
Clinical 

 Clinical 
psychology 

Klinische psychologie Psychologie 
clinique 

klinische Psychologie  

 Health 
psychology 

Gezondheidspsychologie Psychologie 
de la santé 

Gesundheitspsychologie 

 Healthcare 
psychology 

Gezondheidszorgpsychologie Psychologie 
des soins de 
santé 

Gesundheitspsychologie 

Professional 
Competence 

 Competency Competentie Compétence Kompetenz 

Benchmarking  Benchmark Benchmark Référence Richtwert 
     

  Definition Definitie Définition Definition 
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN 
 
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit  
APA American Psychological Association, Amerikaanse 

Psychologenvereniging 
ASPPB Association of State and Provincial Psychology Boards 
BPS: British Psychological Society, Britse beroepsvereniging van 

psychologen 
CanMEDS Canadian Medical Education Directives for Specialists 
CPA 
DSM5 
 
ECTS 

Canadian Psychological Association, Canadese 
Psychologenvereniging 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders - Fifth 
Edition 
European Credits Transfer System, Europees systeem voor 
de overdracht van studiepunten  

EFPA  European Federation of Psychologists’ Associations, 
Europese Federatie van Psychologenverenigingen 

EuroPSy 
ICD-10 
IPCP 

Het Europese certificaat in de psychologie 
International Classification of Disease, Internationale 
Classificatie van Ziekten (versie 10) 
International Project on Competence in Psychology, 
internationaal project rond competentie in de psychologie 

ISCO International Standard Classification of Occupations, 
Internationale Standaardclassificatie van beroepen 

VK Verenigd Koninkrijk 
WGO Wereldgezondheidsorganisatie 
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De lichamelijke en geestelijke gezondheid is het resultaat van een complexe wisselwerking 
tussen verscheidene biologische, psychologische en sociale factoren (Engel, 1977; Gatchel 
et al., 2007; Schotte et al., 2006). In een alomvattend gezondheidszorgsysteem bekleedt de 
huisarts een centrale rol door de zorg te initiëren en te coördineren. Andere 
gezondheidszorgbeoefenaars zijn nodig met het oog op specifieke gezondheidszorgdiensten 
die op evidence-based kennis gestoeld zijn en wegens hun vaardigheden in verschillende 
subdomeinen betreffende het lichamelijk en psychologisch functioneren van de mens. Sinds 
de vorige eeuw leveren tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en 
andere gezondheidszorgbeoefenaars een belangrijke bijdrage. Recentelijk zijn ook 
psychologen steeds actiever geworden in dit domein en hun bijdrage tot de 
gezondheidsbevordering en hun rol in het beoordelen en behandelen van 
gezondheidsproblemen is ondertussen goed gedocumenteerd (WGO, 1946, 2013). 
 
Voor een zo groot mogelijke bijdrage van een gezondheidszorgberoep en om het beroep zo 
goed mogelijk te integreren in het multidisciplinaire systeem van verschillende 
gezondheidszorgberoepen, is het nodig om een duidelijke definitie aan te reiken en een 
relevant competentieprofiel te beschrijven.  
Er is geen wel onderbouwde definitie beschikbaar voor het beroep van een psycholoog actief 
in de gezondheidszorg, die binnen de Belgische context past, noch bestaat er voor deze 
beroepsactiviteit een beschrijving van het competentieprofiel. 
 
Het advies heeft als doel dit gezondheidszorgberoep te definiëren en een gedetailleerd 
competentieprofiel op te stellen voor toegang tot een onafhankelijke praktijkuitoefening. Het 
profiel berust op de wetenschappelijke literatuur, publicaties van internationale 
beroepsorganisaties en besprekingen met beleidsmakers, alsook met academici en 
beroepsbeoefenaars betrokken bij de toepassing van psychologie in de gezondheidszorg, 
en academici en beroepsbeoefenaars van aanverwante disciplines. Het is de bedoeling om 
de vereiste competenties te definiëren en een competentieprofiel aan te reiken waarover de 
verschillende partijen actief in het veld (zoals vertegenwoordigers van de academische en 
beroepswereld, beleidsmakers, beroepsorganisaties en andere 
gezondheidszorgbeoefenaars) het eens zijn en waar ze ook achter staan (zie samenstelling 
van de werkgroep).  
 
In het advies zal een beschrijving verstrekt worden van dit gezondheidszorgberoep op het 
niveau van de "toegang tot een onafhankelijke praktijkuitoefening". Dit betekent dat de 
aandacht uitgaat naar het beroep van een algemene beoefenaar in het veld van de 
psychologische gezondheidszorg die de competenties heeft om het beroep onafhankelijk uit 
te oefenen. Verder in dit verslag wordt naar dit niveau verwezen als het "generalistische" 
niveau. Specifieke specialisatiegebieden binnen dit gezondheidszorgberoep komen kort aan 
bod, maar worden niet uitgebreid uitgelegd. Kwesties betreffende basisopleiding en bij- en 
nascholing, professionele praktijkuitoefening en kwaliteitscontrole worden hier niet 
behandeld. 
 
  



Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 7 − 

II CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  

1 Aanbevelingen om in België de definitie van 
"klinisch/gezondheidszorgpsycholoog" te gebruiken en het bijhorende 
competentieprofiel 

Dit advies verstrekt een definitie van het beroep van klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in 
België die berust op de wetenschappelijke en internationale literatuur en op een consensus 
tussen academici, beleidsmakers, beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van andere 
gezondheidszorgberoepen actief in dit domein.  
 
Volgens de werkgroep is klinische/gezondheidszorgpsychologie het autonoom ontwikkelen 
en toepassen van theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie 
in de gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen.  Een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog is een beroepsbeoefenaar 
die autonoom de klinische psychologie uitoefent.  
 
We bevelen aan dat projecten die bouwen aan een verdere ontwikkeling van dit 
gezondheidszorgberoep en die hiervoor een duidelijke beroepsomschrijving nodig hebben 
naar deze definitie verwijzen. De definitie zou gebruikt moeten worden als een middel om de 
integratie te vergemakkelijken van dit gezondheidszorgberoep in het grotere systeem 
waarop de uitgebreide en kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg in België steunt.  
 
Het advies van de HGR verstrekt ook een beschrijving van de fundamentele en functionele 
competenties die noodzakelijk zijn voor de praktijkuitoefening van 
klinische/gezondheidszorgpsychologie. Het belangrijkste doel van een competentiegerichte 
benadering is ervoor te zorgen dat de bevolking een zorgverlening ontvangt van competente 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen: beroepsbeoefenaars die de kennis, de 
vaardigheden, de attitude en het gedrag bezitten voor een doeltreffende praktijkuitoefening. 
Daarom vestigt het advies de aandacht op het identificeren en het verwoorden van de 
competenties die een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog moet bezitten voor toegang tot 
de praktijkuitoefening. Gezien de groeiende aandacht voor competenties in de klinische 
psychologie, heeft deze discipline baat bij de discussies die aan de gang zijn over en de 
reviews van het competentieprofiel aangereikt door de HGR, en ook bij wijzigingen die eraan 
worden gebracht. Dit advies moet dus gezien worden als een eerste stap in dit proces. Voorts 
kunnen klinisch/gezondheidszorgpsychologen die in het veld actief zijn en die hun 
competentie wensen te beoordelen een beroep doen op deze informatie. Het 
competentieprofiel kan ook gebruikt worden binnen academische opleidingsprogramma's 
voor de toekomstige generaties van klinisch/gezondheidszorgpsychologen. We hopen dat 
dit werkstuk als katalysator zal dienen voor meer dialoog tussen de academische instellingen 
en de beroepsverenigingen.  
 
Het in dit advies aangereikte competentieprofiel is geen eindproduct en kan steeds verder 
ontwikkeld worden. Competenties en profielen kunnen voor verschillende sleutelstadia in de 
professionele ontwikkeling van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog beschreven worden. 
Het betreft onder meer de gereedheid voor practicum, gereedheid voor stage, gereedheid 
voor klinische praktijk en continue competentie. Het Belgisch competentieprofiel waarin de 
eisen worden uiteengezet voor de toegang tot een onafhankelijke praktijkuitoefening kan de 
basis vormen voor het ontwikkelen van competentieclusters, -componenten en -profielen 
voor latere stadia in de professionele ontwikkeling van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. Richtlijnen zoals die in het Guidebook for the 
Competency Benchmarks van de APA (http://www.apa.org/ed/graduate/benchmarks-
evaluation-system.aspx) zijn ontwikkeld als een hulpmiddel voor de implementatie van een 
competentiegericht opleidings- en bijscholingsprogramma in de professionele psychologie. 
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Een volgende belangrijke stap is de inhoud van de profielen om te zetten in bruikbare 
instrumenten om de competentie van studenten en klinisch/gezondheidszorgpsychologen te 
evalueren. Gezien de complexiteit van het profiel en de eisen waaraan de evaluatie moet 
voldoen om geldig en betrouwbaar te zijn, is dit een belangrijk aandachtspunt. Leigh en haar 
collega's (2007) beschrijven competentie beoordelingsmodellen die gebruikt kunnen worden 
om de beroepscompetenties van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog te meten 
doorheen zijn/haar hele loopbaan. De methodes hiervoor zijn onder meer meetschalen, 
interviews, meten van kennis (bv. multiple choice, essay, en korte antwoorden), meten van 
besluitvaardigheid (bv. case-based ondervragingen), en de prestaties en persoonlijke 
eigenschappen (bv. wereldwijde ratings, portfolio's). De geïntegreerde praktijkgerichte 
vaardigheden en taken kunnen beoordeeld worden aan de hand van klinische gevalsituaties, 
rollenspel, en computersimulaties.  
 

2 Conclusies 

De leden van de werkgroep en de voorzitters die dit advies van de HGR opstelden, hopen 
dat de definitie en het competentieprofiel een discussie op gang zal brengen en dat het 
advies zal bijdragen tot de implementatie van een competentiegerichte benadering van het 
beroep van klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België. Het Belgisch competentieprofiel 
is een referentiekader dat klinisch/gezondheidszorgpsychologen begeleidt in het begrijpen 
van hun sterkten en zwakten en in het beoordelen van hun continue competentie. Het 
competentieprofiel kan een nuttig instrument zijn om opleidingen en bij- en nascholing te 
harmoniseren, terwijl het ontwikkelen van technieken en instrumenten om competenties 
beter te kunnen beoordelen, zal toelaten om het kwetsbare publiek dat op zoek is naar 
psychologische bijstand beter te beschermen. Tot slot kan een competentiemodel ook een 
leidraad zijn voor faculteitsvoorzitters bij het structureren van de opleidingsprogramma's, 
zodat de opleidingen van toekomstige psychologen beter op elkaar raken afgestemd.  
 

III METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag heeft het College de nodige expertises bepaald. Op basis hiervan 
werd een ad-hocwerkgroep opgericht met experten in de volgende disciplines: psychologie 
in de gezondheidszorg, psychiatrie en huisartsgeneeskunde. De experten van de werkgroep 
hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en de 
Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
Vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van andere 
gezondheidszorgberoepen namen ook deel aan de vergaderingen van de werkgroep. 
 
Het advies berust voornamelijk op een systematische review van de relevante literatuur 
inzake wetenschappelijke publicaties en publicaties van representatieve internationale 
organisaties. De literatuur werd met de zoekmachine LIMO (Associatie KULeuven) 
opgezocht. De databanken Medline en Psycinfo werden doorzocht. De resultaten werden 
beperkt tot peer-reviewed tijdschriften en handboeken. De literatuur uit twee nauw 
verbonden domeinen werd onderzocht, namelijk de literatuur over competentieprofielen en 
over het beroep van de psycholoog die in de gezondheidszorg actief is. De volgende filters 
werden toegepast: 

 periode: 1985 tot 2015; 
 peer-reviewed tijdschriften; 
 handboeken; 
 Engelstalig. 

 
De zoekopdrachten voor het vinden van definities van de klinische en 
gezondheidszorgpsycholoog waren: (clinical or health) AND psychol* AND definition. 
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Dit leverde 1920 referenties op. Na verdere filtering op "in the title" en na het verwijderen van 
dubbele resultaten bleven er 106 referenties over. Een grondige screening leidde uiteindelijk 
tot het selecteren van 35 referenties voor opname in de analyse. Een bijkomend aantal 
referenties werden wegens hun relevantie geselecteerd voor verdere analyse. 
 
De definities in de geselecteerde publicaties werden geanalyseerd om de sleutelelementen 
te bepalen. Er ging een bijzondere aandacht uit naar de evolutie van deze sleutelelementen 
in de onderzochte periode en daarom werden de definities chronologisch geordend.  
 
Een bruikbare definitie van dit gezondheidszorgberoep zou ons moeten informeren over de 
verschillende beroepsactiviteiten die worden uitgeoefend, over het geheel aan kennis en 
vaardigheden die nodig zijn, over het opzet of het doel van de activiteiten en over de 
doelgroep van de beroepswerkzaamheden. De definitie moet gebaseerd zijn op de 
beschikbare wetenschappelijke informatie en zou in dezelfde lijn moeten liggen als de 
definities die door representatieve beroepsorganisaties in andere landen worden 
gehanteerd. Het uitgangspunt vormt daarom de algemene definitie van een 
"gezondheidszorgberoep". Vervolgens wordt het resultaat van het nazicht van de 
wetenschappelijke literatuur geïntegreerd. Ten derde wordt de definitie afgetoetst aan de 
definities die de representatieve beroepsorganisaties naar voren brengen. 
 
Een voorlopige versie van het competentieprofiel, met definities en profielen in zowel het 
Frans als het Nederlands, werd naar de leden van de HGR-werkgroep verstuurd en naar de 
faculteiten Psychologie van alle Belgische universiteiten. Na het verzamelen van de 
feedback en het opnemen ervan in het document werd het voorgestelde profiel besproken 
in een vergadering van de werkgroep. Deze procedure werd nogmaals herhaald om het 
profiel verder te verfijnen en in beide talen tot een wel onderbouwd einddocument te komen. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies gevalideerd door het 
College. 
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

1 Definitie van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België 

1.1 Terminologie: de beroepstitels van psychologen in de gezondheidszorg - 
opleidingsniveau 

1.1.1 Beroepstitels 

Naargelang de verschillende landen zijn er diverse beroepstitels gangbaar om naar 
psychologen te verwijzen die op generalistisch niveau3 actief zijn in de gezondheidszorg 
(Van Broeck & Lietaer, 2008). In sommige landen wordt de titel van "klinisch psycholoog" 
gebruikt, in andere worden variaties gekozen zoals "psycholoog in de gezondheidszorg" of 
"gezondheidszorgpsycholoog". In dit advies wordt een beroepstitel voorgesteld die 
gebaseerd is op de titels die in andere landen in gebruik zijn en waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke Belgische context. 
 
In België werd de term "klinisch psycholoog" gebruikt om te verwijzen naar de houder van 
een masterdiploma in de psychologische wetenschappen met als afstudeerrichting "het 
domein klinische psychologie"4. Deze master in de psychologische wetenschappen heeft 
minimaal 5 studiejaren aan de universiteit gevolgd, bestaande uit drie bachelorjaren en 
2 masterjaren, een stage in het domein van "klinische" (of "gezondheids-") psychologie 
inbegrepen. 
 
Het gebruik van de titel "klinisch psycholoog" brengt echter enkele problemen met zich mee. 
Ten eerste wordt de beroepstitel verschillend gedefinieerd naargelang het land. In Nederland 
verwijst de term "klinisch psycholoog" naar een beroepstitel van een 
gezondheidszorgbeoefenaar die minimaal 9 jaar een intensieve opleiding heeft gevolgd 
waarin hij/zij is opgeleid om specialistische psychologische zorgen te verstrekken aan 
mensen die lijden aan een stoornis of ziekte, om beleidstaken in de gezondheidszorg uit te 
voeren en om wetenschappelijk onderzoek in dit domein te verrichten (Siemons, 2014). Om 
te verwijzen naar iemand die een master in de psychologie en een bijkomende opleiding 
heeft gevolgd ter voorbereiding voor de toegang tot een generalistische psychologische 
gezondheidszorgpraktijk, wordt in Nederland een andere beroepstitel gebruikt, namelijk de 
"gezondheidszorgpsycholoog". In België is er op dit moment geen beroepstitel die equivalent 
is aan deze Nederlandse beroepstitel (Verbraak et al., 2011). 
 
Ten tweede verwijst het woord "klinisch" etymologisch naar toepassingen van de 
psychologie in de zorg van patiënten die lijden aan een stoornis of een ziekte. De 
woordkeuze beklemtoont de curatieve toepassingen. 
 
Ten derde, in sommige Europese landen (zie 1.2.4. Internationale context), worden er twee 
beroepstitels gebruikt om te verwijzen naar een psycholoog die in de gezondheidszorg actief 
is, namelijk klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog.  
 

                                                
3 De definitie van een gezondheidszorgberoep in dit advies wordt gesitueerd op het niveau van "toegang tot autonome 
praktijkuitoefening". Naar dit specialisatieniveau wordt verwezen met de term "generalistisch niveau". 
4 In de wet op de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg van april 2014 wordt de "klinisch psycholoog" gedefinieerd als 
de houder van een diploma van master in de psychologie met een afstudeerrichting in het domein van de klinische psychologie, 
dat behaald wordt na minstens vijf jaar studie aan de universiteit.  Afhankelijk van de universiteit kan de naam van de 
afstudeerrichting verschillen.   Aan de KULeuven gaat het over de afstudeerrichting "Klinische en Gezondheidspsychologie", 
aan de UGent en VUB over "Klinische Psychologie".  In 2015 heet aan de UCL de betreffende studieoptie "Bien être et Santé", 
aan de ULg en UMons "Psychologie Clinique", aan de ULB spreekt men van "Psychologie clinique et Psychopathologie". Deze 
term is zo ingeburgerd in de Belgische context dat de initiatiefnemers voor de wet op de nieuwe gezondheidszorgberoepen die 
in maart 2014 werd gestemd, niet is ingegaan op de suggestie van diverse betrokkenen uit de academische en professionele 
wereld om het concept ‘klinisch psycholoog’ in de wet te vervangen door de meer correcte benaming van 
"gezondheidszorgpsycholoog". 
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Binnen de werkgroep is men het eens dat de beroepstitel "gezondheidszorgpsycholoog" het 
meest aansluit bij het professioneel handelen van een psycholoog die generalistische 
psychologische hulp aanbiedt op de verschillende lijnen van de gezondheidszorg. In België 
is de beroepstitel "klinisch psycholoog" echter meer ingeburgerd als men naar deze vorm 
van hulp wil verwijzen. Dit is nog sterker het geval in het zuidelijke, Franstalige deel van het 
land. De vertrouwdheid met deze term ligt wellicht ook aan de basis van de keuze van de 
wetgever om de term ‘klinisch psycholoog’ in de nieuwe wet te gebruiken. Daarom worden 
in dit advies beide titels samen gebruikt en leidde dit tot de titel 
"klinisch/gezondheidszorgpsycholoog". 
 
Wat het niveau van professionele ontwikkeling betreft worden de definitie en het 
competentieprofiel van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog gesitueerd op het niveau 
van 'toegang tot onafhankelijke praktijkuitoefening in de gezondheidszorg'5. Volgens 
de EFPA wordt het vereiste niveau van professionele ontwikkeling voor toegang tot een 
onafhankelijke praktijkuitoefening voor psychologen in het algemeen, waaronder 
psychologen in de gezondheidszorg, bereikt na een opleidingstraject in drie fases. De eerste 
fase bestaat uit het behalen van een academisch bachelordiploma in de psychologie. Het 
behalen van een masterdiploma in de psychologie is de tweede fase. De derde fase bestaat 
uit een gesuperviseerde praktijk die beantwoordt aan een reeks criteria die zijn opgesteld 
door vertegenwoordigers van de betreffende gezondheidszorgberoepen, beleidsmakers en 
universiteiten. In Europa is het in de meeste landen wettelijk vereist om een drieledig 
opleidingstraject te volgen met inbegrip van een gesuperviseerde praktijk na de 
masteropleiding (Lunt, 2014). 
 
In de nabije toekomst moet er systematisch nagedacht worden over de concrete invulling 
van de derde fase van gesuperviseerde praktijk. Er zullen beslissingen moeten worden 
getroffen over het minimum aantal uren rechtstreeks contact met de patiënt, het minimum 
aan begeleiding en over eventuele bijkomende academische cursussen. De kwalificaties van 
de begeleider en de setting waar de gesuperviseerde praktijk kan plaatsvinden moeten 
beschreven worden, alsook de administratieve en financiële overeenkomsten en de 
onafhankelijke evaluatie. Voor deze toekomstige werkzaamheden kan er geput worden uit 
de ervaring in de andere Europese landen waar er een gesuperviseerde praktijk vereist is in 
de context van een erkenning als klinisch en/of gezondheidszorgpsycholoog (Lunt et al., 
2014) en kan er gesteund worden op het competentieprofiel dat in dit advies gedefinieerd 
wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 De houders van een masterdiploma in de psychologie met een afstudeerrichting in het domein van de gezondheidszorg 
inclusief een stage kunnen een praktijkuitoefening beginnen als master in de klinische/gezondheidszorgpsychologie in een 
multidisciplinaire setting waar ze kunnen samenwerken met erkende klinisch/gezondheidszorgpsychologen en andere 
gezondheidszorgbeoefenaars om hun competenties in de zorg verder te ontwikkelen voor verschillende types patiënten met 
verschillende types gezondheidsproblemen.  
 
Figuur 1: Niveau van toegang tot onafhankelijke praktijkuitoefening voor psychologen 
volgens de EFPA (Lunt, 2015). 
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Fase  Onderdeel 
1ste Fase: 
(“Bachelor” of 
vergelijkbaar) 

Oriëntatie 

 Theoretische 
vakken en 
praktijkoefeningen 

 Academische 
vaardigheden 

 Methodologie 

 Niet-
psychologische 
theorie 

  

2de Fase: 
(Master of 
vergelijkbaar) 

Theoretische 
vakken, 
seminaries, 
opdrachten, enz. 
Stage   
Onderzoeksproject 
/ scriptie 
 

3de Fase 
 

Praktijk onder 
supervisie 

  
 

 
 

1.2 Definitie van een gezondheidszorgberoep  

1.2.1 Inleiding 

Een bruikbare definitie van dit gezondheidszorgberoep geeft informatie over de verschillende 
uitgeoefende beroepsactiviteiten, het geheel aan nodige kennis en vaardigheden, het opzet 
of doel van de activiteiten en de doelgroep van de beroepswerkzaamheden. De definitie moet 
gebaseerd zijn op de beschikbare wetenschappelijke informatie en zou in dezelfde lijn 
moeten liggen als de definities gehanteerd door representatieve beroepsverenigingen in 
andere landen. Het uitgangspunt vormt daarom de algemene definitie van een 
"gezondheidszorgberoep". Vervolgens wordt het resultaat van het nazicht van de 
wetenschappelijke literatuur geïntegreerd. Ten derde wordt de definitie afgetoetst aan de 
definities die de representatieve beroepsorganisaties naar voren brengen. 
 

1.2.2 Definitie van een "gezondheidszorgberoep" 

Verschillende beroepsorganisaties hebben een definitie gegeven van een 
"gezondheidszorgberoep". De International Labor Organization heeft een omvangrijke 
classificatie van beroepen opgesteld, namelijk de Internationale Standaardclassificatie van 
beroepen (ISCO-08-2008). 
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De ISCO-08 deelt de beroepen in 10 grote groepen in (Managers; Intellectuele, 
wetenschappelijke en artistieke beroepen; Technici en verwante beroepen; 
Administratief personeel; Dienstverlenend personeel en verkopers; Geschoolde 
landbouwers, bosbouwers en vissers; Ambachtslieden; Bedieners 
van machines en installaties, assembleurs; Elementaire beroepen; Beroepen bij de 
strijdkrachten). Elke hoofdgroep wordt verder onderverdeeld in 43 subgroepen en 
130 ondercategorieën. De groepen zijn samengesteld op basis van gelijkenis op het vlak van 
vaardigheidsniveau en -specialisatie die vereist zijn om competent de taken en de plichten 
van het beroep uit te voeren.  
 
De tweede hoofdgroep: ”Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen” wordt als 
volgt gedefinieerd: “De beroepsbeoefenaars van de intellectuele, wetenschappelijke en 
artistieke beroepen vergroten de bestaande kennis, passen wetenschappelijke of artistieke 
concepten en theorieën toe, onderwijzen op een systematische manier het voorgaande, of 
oefenen een willekeurige combinatie van deze activiteiten uit. Competente prestaties in de 
meeste beroepen uit deze hoofdgroep vereisen vaardigheden op het vierde ISCO 
vaardigheidsniveau”. 
 
De taken die beroepsbeoefenaars uitvoeren omvatten doorgaans: analyses maken en 
onderzoek uitvoeren, concepten theorieën en werkmethoden ontwikkelen, adviseren over of 
bestaande kennis toepassen gerelateerd aan natuurkunde met inbegrip van wiskunde, 
technische wetenschappen en technologie, en aan biowetenschappen met inbegrip van 
medische en gezondheidsdiensten, alsook aan sociale wetenschappen en 
menswetenschappen; onderwijzen van de theorie en praktijk van een of meerdere disciplines 
op verschillende onderwijsniveaus; onderwijzen en opvoeden van personen met een 
beperking; verschillende, zakelijke, juridische en maatschappelijke diensten verstrekken; 
creëren en uitvoeren van kunstwerken; spirituele begeleiding verstrekken; 
wetenschappelijke artikelen en verslagen voorbereiden. Toezicht houden op andere 
werknemers kan ook tot hun taken behoren. 
 
Beroepen uit de hoofdgroep “Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen” 
worden in de volgende subgroepen onderverdeeld: Wetenschappers en ingenieurs; 
Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg; Onderwijsdeskundigen; Specialisten op 
het gebied van bedrijfsbeheer en administratie; Specialisten op het gebied van informatie- 
en communicatietechnologie (ICT); Juristen, sociaal wetenschappers en scheppende en 
uitvoerende kunstenaars. 
 
Beroepsbeoefenaars uit de subgroep van “Specialisten op het gebied van de 
gezondheidszorg”6 voeren onderzoek uit, verbeteren of ontwikkelen concepten, theorieën en 
werkmethoden en passen wetenschappelijke kennis toe die verband houdt met de 
geneeskunde, verpleegkunde, tandheelkunde, diergeneeskunde, farmacie en 
gezondheidsbevordering. De taken die werknemers in deze subgroep gewoonlijk 
uitvoeren zijn onder meer: onderzoek verrichten en wetenschappelijke kennis verwerven 
door menselijke en dierlijke stoornissen en ziekten te bestuderen en de wijze waarop ze 
behandeld worden; advies geven over of preventieve en curatieve maatregelen toepassen 
of de gezondheid bevorderen; wetenschappelijke artikelen en rapporten voorbereiden. 
Toezicht houden op andere werknemers kan ook tot hun taken behoren. 
 
  

                                                
6 Bij het gebruik van de ISCO-classificatie om gezondheidsberoepen te identificeren, beschrijven of meten, dient er opgemerkt 
te worden dat er een aantal beroepen die als gezondheidsberoepen beschouwd worden in andere groepen zijn ingedeeld dan 
in subgroep 22, Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg. Het betreft onder meer de volgende beroepen: begeleiders 
van mensen met een verslaving, biomedische ingenieurs, klinisch/gezondheidszorgpsychologen en medisch natuurkundigen. 
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De beroepen in de subgroep van gezondheidswerkers worden ingedeeld in de volgende 
ondercategorieën: artsen, verpleegkundig kaderpersoneel en vroedvrouwen, specialisten op 
het gebied van de traditionele en alternatieve geneeskunde, dierenartsen en andere 
specialisten op het gebied van de gezondheidszorg. 
 
Ook grote gezondheidsorganisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 
voorzien in een definitie van een "Gezondheidszorgberoep”. Volgens de WGO (World Health 
Organization, 2010) is een gezondheidsbeoefenaar een beroepsbeoefenaar die: 

- preventieve, curatieve, rehabilitatieve en bevorderende gezondheidsdiensten; 
- bestudeert, adviseert of verleent; 
- op basis van een uitgebreide theoretische kennis en feitenkennis in; 
- de diagnose en behandeling van ziekten en andere gezondheidsproblemen; 
- ze kunnen onderzoek verrichten naar menselijke stoornissen en ziekten en naar hoe 

deze te behandelen zijn en houden toezicht op andere werknemers; 
- de nodige kennis en vaardigheden worden gewoonlijk verworven na een opleiding 

aan een instelling voor hoger onderwijs in een gezondheidsdomein voor een periode 
van 3 tot 6 jaar die leidt tot een eerste universitaire graad of een hogere kwalificatie. 

 
De definities van een aantal andere belangrijke gezondheidszorgberoepen liggen in dezelfde 
lijn van deze algemene definities. Het beroep van dokter/arts wordt als volgt gedefinieerd: 
 
Een dokter/arts is een persoon die de “geneeskunde” uitoefent: 
 Een persoon oefent de geneeskunde uit als hij of zij een of meerdere van de volgende 
zaken uitvoert: 

(1) biedt aan of verbindt zich ertoe te diagnosticeren, genezen, adviseren of voor 
te schrijven voor elke menselijke ziekte, aandoening, letsel, handicap, misvorming, 
pijn of een andere toestand, lichamelijk of geestelijk, werkelijk of ingebeeld, aan de 
hand van om het even welk middel of instrument 
(2) dient toe of schrijft geneesmiddelen of medicinale bereidingen voor om door 
andere personen te worden gebruikt; 

    (3) doorboort of dringt binnen in de menselijke weefsels. [vertaald uit het Engels] 
Bron: http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=18.71.011 op 02/03/2015. 
 
Een tandarts is een gezondheidszorgbeoefenaar die de “tandheelkunde” uitoefent. 

Tandheelkunde wordt gedefinieerd als het evalueren, diagnosticeren, voorkomen en 
/of behandelen (niet-heelkundig, heelkundig of verwante procedures) van ziekten, 
stoornissen en/of aandoeningen van de mondholte, het maxillofaciaal gebied en/of 
omringende en verwante structuren en hun impact op het menselijk lichaam, door 
een tandarts, binnen de reikwijdte van zijn/haar opleiding en ervaring, 
overeenkomstig de ethiek van het beroep en de toepasbare wetgeving (zoals 
aangenomen in 1997 door het Huis van Afgevaardigden van de ADA). [vertaald uit 
het Engels] 

Bron: http://www.ada.org/en/education-careers/careers-in-dentistry/general-dentistry  
American dental association, op 12/02/2015. 
 
Een klinisch farmacoloog is een gezondheidszorgbeoefenaar die de “klinische farmacologie” 
toepast. 

Klinische farmacologie is de wetenschappelijk discipline die alle aspecten van de 
relatie tussen geneesmiddelen en mensen omvat. De term “klinisch farmacoloog” 
wordt ook als een beroepstitel gebruikt om te verwijzen naar artsen die 
gespecialiseerd zijn in de klinische farmacologie. Ze hebben een postgraduaat van 
verscheidene jaren gevolgd betreffende meerdere aspecten van de bovengenoemde 
relatie inzake onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg.  
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Dergelijke klinische farmacologen hebben als hun voornaamste doel het rechtstreeks 
of onrechtstreeks verbeteren van de patiëntenzorg, door betere geneesmiddelen te 
ontwikkelen en een veiliger en doeltreffender gebruik van geneesmiddelen te 
bevorderen. ). [vertaald uit het Engels] 

 
De sleutelelementen in het definiëren van deze belangrijke gezondheidszorgberoepen zijn: 

- de activiteiten van de beroepsbeoefenaar; 
- de kennis en de methoden waarop de beroepsuitoefening is gebaseerd; 
- de doelstelling van de beroepsbeoefenaar 
- de doelgroep; 
- andere (ethiekcode, beroepscontext, samenwerking met andere 

beroepsbeoefenaars). 
 

1.2.3 Definities van “klinisch/gezondheidszorgpsycholoog” in de wetenschappelijke 
literatuur 

In de definities van de klinische/gezondheidszorgpsychologie wordt over de laatste 30 jaar 
een evolutie waargenomen. Twee relatief onafhankelijke stromingen kunnen onderscheiden 
worden die actief hebben bijgedragen tot de huidige definitie van dit beroep (Kazdin, 1978).  
 
In de loop van de 20ste eeuw wordt er steeds meer gebruik gemaakt van opkomende 
theorieën over het menselijk psychologisch functioneren om patiënten met psychologische 
en psychiatrische problemen en ziekten te begrijpen en behandelen (Mesmer, 1779; Freud, 
1900, 1901, 1905). Op basis van hun klinische praktijk, hebben verscheidene artsen, 
psychiaters en psychologen theoretische zienswijzen ontwikkeld en toegepast op het 
menselijk psychologisch functioneren en op het genezen van verschillende types van 
disfuncties. Ongeveer op hetzelfde tijdstip ontwikkelden er zich aan een snel tempo 
laboratoria aan de universiteiten om verscheidene aspecten van het menselijk psychologisch 
functioneren wetenschappelijk te onderzoeken, zoals perceptie, motivatie, aandacht, 
intelligentie, perceptie van causaliteit enz. (Pavlov, 1927; Watson, 1913, 1914; Nuttin, 1965, 
1980; Maslow, 1943; Eysenck, 1947, 1957). Psychologen die patiënten hadden met 
psychologische problemen, ontdekten snel de waarde van de wetenschappelijke kennis 
verkregen uit het wetenschappelijk onderzoek in de laboratoria. Het omzetten van de 
wetenschappelijke bevindingen naar de klinische praktijk volgde snel. 
 
Tijdens de 20ste eeuw worden de eerste systematische toepassingen van de 
psychologische wetenschap in de klinische praktijk waargenomen. In het begin ging het 
meestal om toepassingen in het domein van het psychologisch beoordelen aan de hand van 
instrumenten die ontwikkeld werden om aspecten van het functioneren te evalueren, zoals 
het intellectueel vermogen (intelligentie, kunde, enz.) en persoonlijkheidsaspecten 
(projectietechnieken). De psychologische kennis vormde bijgevolg de basis voor het 
ontwikkelen van methodes en technieken die gebruikt kunnen worden om psychologische 
problemen zoals leermoeilijkheden te behandelen (Witmer, 1907).  
 
Deze ontwikkeling van een psychologische wetenschap en praktijkuitoefening zette 
verschillende auteurs ertoe aan om een definitie van dit onderzoeksdomein en deze praktijk 
voor te stellen (Verbiest, Van Broeck, in voorbereiding). Dankzij een literatuuroverzicht van 
de definities van de voorbije 30 jaar kunnen de sleutelelementen uit de beschrijvingen 
worden gehaald en kan de evolutie gevolgd worden tot aan de visie van vandaag. Het 
resultaat van dit overzicht is samengevat in tabel 1.  



Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 16 − 

Tabel 1: Chronologisch overzicht van de definities in de wetenschappelijke literatuur tussen 
1985 en 2015 in functie van de sleutelelementen  

Auteur  Jaar
  

Kennisbasis Beroepsactiviteiten Opzet/doel Doelgroep Andere 

Stricklan
d, Bonnie 
R. 

1988 De studie 
van het 
gedrag 

Onderwijs, 
opleiding 

Verbeteren 
van de 
menselijke 
toestand 

  

Taylor, 
Shelley 
E.  

1990  Bevordering en 
behoud van de 
gezondheid, 
preventie en 
behandeling van 
ziekte, identificatie 
van etiologische en 
diagnostische 
correlaten van 
gezondheid, ziekte 
en aanverwante 
disfuncties, en de 
verbetering van de 
gezondheidszorg 
en vormgeving van 
het 
gezondheidsbeleid 

Begrijpen 
van gezond 
gedrag, 
inzicht in 
factoren die 
de 
gezondheid 
ondermijne
n en tot 
ziekte 
leiden 

  

Rozensk
y, Ronald 
H.  

1995  Opleiding van 
eerstelijnszorgartse
n, diagnostische 
beoordeling, 
behandeling, 
bestuderen van 
verschillende 
gebieden zoals de 
etiologie van 
stoornissen, 
behandeluitkomst, 
persoonlijkheid en 
copingstijlen 

Patiënten 
met het 
volledige 
scala aan 
acute en 
chronische 
medische 
diagnoses   
 
 
 
 
 

  

Vallis, T. 
M. H., 
Janice L. 

1996 Psychologis
che 
principes 

Beoordeling, 
diagnose, 
consultatie, 
behandeling, 
programmaontwikk
eling, aansturing 
en onderzoek 

Verlichten 
van 
psychische 
spanning, 
invaliditeit, 
disfunctione
el gedrag 
en 
gezondheid
sbedreigen
d gedrag.  
Verbeteren 
van het 
psychisch 
en 
lichamelijk 

Tal van 
populaties 
met 
inbegrip 
van 
kinderen, 
jongeren, 
volwassen
en, 
ouderen, 
families, 
groepen 
en 
benadeeld
e 
personen  
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welbevinde
n.  

Collins, 
Frank L. 

1998 Psychologis
che 
principes 

Beoordeling, 
diagnose en 
behandeling van 
klinische disfunctie 

Aanbieden 
van 
psychologis
che 
diensten 

Individuen
, 
samenlevi
ng in 
ruime zin, 
families 

 

Haley, 
William; 
McDaniel
, Susan; 
Bray, 
James; 
Frank, 
Robert; 
Heldring, 
Margaret; 
Johnson, 
Suzanne 
Bennett; 
Go Lu, 
Elsie; 
Reed, 
Geoffrey; 
Wiggins, 
Jack 

1998 Geïntegreer
d, bio-
psycho-
sociaal 
model van 
patiëntenzo
rg 

Beoordeling, 
evaluatie, 
psychotherapie, 
crisisinterventie, 
consultatie, 
preventie, 
maatschappelijke 
hulpverlening, 
onderwijs, 
onderzoek, 
persoonlijke 
ontwikkeling en 
programmaontwikk
eling, 
beleidsvorming, 
politieke 
belangenbehartigin
g  

Verbeteren 
van 
coöperatief 
of gezond 
gedrag, 
stress 
reduceren 
en meer 
succesvolle 
copingstrate
gieën 
aanbieden 

Individuen
, families, 
groepen, 
gemeensc
happen 

Deelname 
aan het 
gezondhe
idszorgsy
steem 
vereist 
het 
vermogen 
om op 
flexibelere 
manieren 
nauw 
samen te 
werken 
met 
andere 
specialist
en. 
Ze 
moeten 
ervoor 
zorgen 
dat ze 
praktisere
n binnen 
de 
reikwijdte 
van hun 
expertise 
en 
bekwaam
heid 

Brown, 
Ronald 
T.; 
Freeman, 
Wendy 
S.; 
Brown, 
Robert 
A.; Belar, 
Cynthia; 
Hersch, 
Lee; 
Hornyak, 
Lynne 

2002 Psychologis
che theorie 

Gezondheidsbevor
dering, onderzoek, 
evaluatie, 
interventie, 
preventie (primair, 
secundair en 
tertiair), 
beoordeling, 
liaison, aansturing 
en management  

Voorkomen, 
beheren of 
verbeteren 
van 
symptomen 
of sequelen 
van de 
ziekte 

Risicopop
ulaties, 
individuen, 
families, 
klassen of 
scholen, 
werkplaats
en, 
gemeensc
happen, 
federaal 
en 
regionaal 
openbaar 
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M.; 
Rickel, 
Annette; 
Rozensk
y, 
Ronald; 
Sheridan, 
Edward; 
Reed, 
Geoffrey 

bestuur  
 

Belar, 
Cynthia 
D.  

2008 Bio-psycho-
sociaal 
model 

Onderwijs, 
onderzoek, 
beoordeling, 
interventie, 
consultatie, 
beleidsontwikkeling 

 Individuen
, families, 
andere 
gezondhei
dszorgverl
eners, 
organisati
es, 
beleidsma
kers 

 

Norcross, 
John C., 
Karpiak, 
Christie 
P.  

2012  Psychotherapie, 
diagnose, 
beoordeling, 
onderwijs, klinische 
supervisie, 
consultatie, 
onderzoek/schrijve
n, aansturing 

   

Anderson
, Norman 
B. 

2013  Psychologische 
beoordeling, 
ontwikkeling en 
implementatie 
preventieprogramm
a’s, deelnemen 
aan 
multidisciplinaire 
behandelplannen, 
psychotherapeutisc
he of begeleidende 
interventies, 
onderzoek, 
management, 
bestuur 
 
Rechtstreekse 
dienstverlening, 
consultatie en 
bijscholing binnen 
teams van andere 
gezondheidszorgve
rleners 

Dienstverle
ning op het 
vlak van 
preventie, 
beoordeling
, 
diagnoseste
lling, 
therapeutisc
he 
interventie 
inzake de 
psychische 
en 
lichamelijke 
gezondheid 
van 
gebruikers  
 

Brede 
variëteit 
aan 
patiëntenp
opulaties, 
hun 
families 

Belangrijk 
dat ze op 
de hoogte 
blijven 
van de 
specifieke 
kennis en 
vaardighe
den en de 
wetensch
appelijke 
literatuur 
relevant 
voor hun 
specifieke 
jobfunctie
s en 
verplichtin
gen en 
dat ze 
praktisere
n binnen 
de 
grenzen 
van hun 
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competen
tie 

Belar, 
Cynthia 
D.  

2013  Psychologis
che 
wetenschap 
Kennis uit 
andere 
gebieden 
zoals de 
biologie en 
sociologie 
in hun 
praktijkvoeri
ng 
integreren 

Samenwerking met 
andere 
gezondheidsbeoef
enaars, onderzoek, 
evaluatie, meten, 
leiderschap, 
preventie, vroege 
interventie, 
behandeling, 
rehabilitatie, 
psychotherapie  

 Lichamelij
ke 
gezondhei
dsproblem
en, 
geestelijke 
gezondhei
dsproblem
en 

Evidence-
based 
praktijk, 
patiëntger
icht, 
cultureel 
aangepas
t, 
doeltreffe
nd en 
steunend 
op 
populatie 
gebaseer
de 
gegevens 

Overhols
er, J. C. 

2014  Behandeling van 
psychische 
aandoeningen, 
helpen van cliënten 
die worstelen met 
psychologische 
problemen, 
stressvolle 
levensgebeurteniss
en en 
interpersoonlijke 
relaties   
Beoordeling en 
interventie  

Bevorderen 
van 
gezonde 
levensstijl, 
verbeteren 
van sociaal 
functionere
n, 
echtscheidi
ng 
voorkomen, 
gevoelens 
van 
wanhoop 
beperken, 
en het 
zelfmoordris
ico verlagen 

 Klinische 
praktijk 
vergt 
gevoeligh
eid, 
geduld, 
verdraagz
aamheid, 
medeleve
n en 
begrip. 
Clinici 
moeten 
op de 
hoogte 
blijven 
van de 
laatste 
ontwikkeli
ngen in 
het 
vakgebied 

 
Wat de kennis betreft waarop de praktijk gebaseerd is, wordt in vroege definities, zoals die 
van Strickland (Strickland, 1988), beweerd dat de basis van de praktijk in het bestuderen van 
het gedrag ligt. Vanaf midden de jaren 90 worden psychologische principes en psychologische 
theorieën aangehaald als de theoretische basis voor de praktijkvoering (Vallis & Janice, 1996; 
Collin, 1998; Brown et. al., 2002). In de eerste decennia van de 21ste eeuw zijn de meeste 
auteurs het eens dat de psychologische wetenschap de voornaamste kennisbasis vormt voor 
de klinische/gezondheidszorgpsychologie, en dat deze kan worden aangevuld met kennis uit 
andere wetenschapsdomeinen zoals de biologie, neurologie, genetica, sociologie, enz. (Belar 
et al., 2013). 
 
Wat het type praktijkvoering betreft, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds 
rechtstreekse patiëntenzorg en anderzijds andere beroepsactiviteiten met als doel het 
ontwikkelen van kennis en methoden of het verspreiden en onderrichten van deze kennis en 
methoden.  



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 20 − 

In de vroegste definities staat de rechtstreekse patiëntenzorg centraal en wordt de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in de eerste plaats gezien als een beoefenaar in de 
geestelijke gezondheidszorg (Garfield, 1979; Shakow, 1976; Seeman & Seeman, 1973). In 
de onderzochte definities uit de laatste 30 jaar winnen de beroepsactiviteiten onderzoek en 
ontwikkeling aan belang, dit geldt ook voor onderwijs, nascholing, overleg met andere 
beroepsbeoefenaars en supervisie. De klinisch/gezondheidszorgpsycholoog wordt gezien als 
een wetenschapsbeoefenaar (Strickland, 1988; Russ & Rozensky, 1995; Haley et al. 1998; 
Brown et al., 2002; Belar, 2008; Norcross, 2012; Anderson, 2013; Belar et al., 2013). Een 
groot aantal auteurs voegden daaraan ook beroepsactiviteiten toe die gericht zijn op het 
verbeteren van de gezondheidszorgdiensten in het algemeen, naast beleidsvorming en 
belangenbehartiging om de integratie van de psychologie in de gezondheidszorg te 
bevorderen (Taylor, 1990; Vallis, 1996; Haley et al., 1998; Brown et al., 2002; Belar, 2008; 
Norcross, 2012; Anderson, 2013). 
 
Wat het doel van de beroepsactiviteiten betreft, stond in de jaren vóór 1985 de zorg voor de 
geestelijke gezondheid op de voorgrond. In de laatste decennia worden in alle definities de 
bevordering van en de zorg voor de lichamelijke gezondheid door middel van psychologische 
kennis en methoden opgenomen (Taylor, 1990; Vallis, 1996; Haley et al., 1998; Brown et al., 
2002; Anderson, 2013; Belar et al., 2013). Dit weerspiegelt een gestage evolutie naar een 
meer alomvattend bio-psycho-sociaal model van gezondheid en ziekte (Engel, 1981). Deze 
evolutie leidt tot andere begrippen die hun intrede doen. De terminologie in de eerste helft van 
de 20ste eeuw stond sterk onder de invloed van een medisch model en begrippen zoals 
ziekte, pathologie, diagnose, therapie en genezen waren algemeen goed. Op dit ogenblik zijn 
begrippen zoals variabelen, parameters, beoordeling, interventies en management meer in 
zwang. Deze evolutie zet zich door en is af te lezen uit de ontwikkeling van een meer 
explicatieve dimensionele benadering van psychologische problemen en disfuncties, die 
gebaseerd is op de psychologische wetenschap en die een meer beschrijvende categorische 
benadering vervangt (Widiger et al., 2009). 
 
In de definities uit de eerste helft van de 20ste eeuw was het individu het hoofddoel van de 
klinische psychologische zorg, vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw evolueerde dit 
naar een meer contextuele en systemische benadering. Psychologische zorg kan verleend 
worden aan individuen, koppels, families, groepen of zelfs grotere bevolkingsgroepen van een 
gemeenschap. Klinische en gezondheidszorgpsychologen beperken de reikwijdte van hun 
activiteiten niet tot het individu. Ze werken ook met koppels en families (Vallis, 1996; Collins, 
1998; Haley et al., 1998; Brown et al., 2002; Belar, 2008; Anderson, 2013; Overholser, 2014), 
klassen of scholen (Brown et al., 2002), groepen (Vallis, 1996; Haley et. al., 1998), 
gemeenschappen (Haley et. al., 1998; Brown et al., 2002) en zelfs de samenleving in ruime 
zin (Collins, 1998). 
 
 

1.2.4 Definities van "klinisch/gezondheidszorgpsycholoog" in wettelijke bepalingen 
en beroepsregelgevingen in een internationale context 

De regelgeving van het beroep "klinisch/gezondheidszorgpsycholoog" is verschillend in de 
verschillende landen van Europa en daarbuiten (Van Broeck, 2007; Van Broeck & Hermans, 
in voorbereiding). In sommige landen wordt dit beroep bij wet geregeld en worden wettelijke 
definities van de beroepstitel en van de praktijk van dit beroep in de wetgeving beschreven. 
In deze landen valt de toepassing van de wet onder de bevoegdheid van de overheid. In 
andere landen worden de titel en de praktijk niet bij wet geregeld. In de meeste van deze 
landen brengen representatieve beroepsorganisaties een definitie naar voren die meestal 
gepaard gaat met aanbevelingen en regels voor de beroepsuitoefening van de leden van de 
vereniging. 
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Hierna worden de definities van de wetgever en/of van beroepsorganisaties in een aantal 
Europese en andere landen onderzocht om hiermee rekening te kunnen houden bij het 
opstellen van een definitie van de "klinisch/gezondheidszorgpsycholoog" in België. 
 
 
Nederland 

In Nederland werden in 1990 in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 
(de BIG-wet7) een reeks beroepen in de geestelijke gezondheidszorg geregistreerd. Figuur 2 
biedt een overzicht van de verschillende beroepen die psychologen mogen uitoefenen in de 
gezondheidszorg naargelang het verworven specialisatieniveau en de relevante 
opleidingsvereisten. 
 
  

                                                
7  De BIG-wet (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) werd in 1990 in Nederland ingevoerd en biedt een 
enkelvoudig kader voor alle gezondheidszorgberoepen. De belangrijkste doelstellingen van de BIG-wet (1) zijn het verbeteren 
van de kwaliteit van de gezondheidszorg en (2) het beschermen van de patiënt tegen onbekwame en onzorgvuldige handelingen 
van beroepsbeoefenaars.  In plaats van de beroepen op zich te reguleren werd er beslist om deze doelstellingen na te streven 
door een systeem van titelbescherming op te zetten. 
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Figuur 2: Psychologen in de gezondheidszorg in Nederland (2014). Federatie voor 
Gezondheidszorgpsychologen, Utrecht. 
 

 
 
 
De vereiste basisopleiding om een gezondheidszorgpsycholoog te worden bestaat uit een 
driejarige bachelorcyclus gevolgd door een éénjarige mastercyclus in de psychologie, 
pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidszorg (dit is een totaal van 4 jaar 
universiteitsonderwijs). Om een loopbaan in de gezondheidszorg na te streven moeten de 
houders van een masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of 
geestelijke gezondheidswetenschappen een minimaal twee jaar durende bijkomende 
opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgen. Dit opleidingscurriculum bestaat uit lessen 
onderwezen aan een erkende onderwijsinstelling en uit een gesuperviseerde stage in een 
erkende gezondheidszorgvoorziening. 
 
Het beroep van een gezondheidszorgpsycholoog is het basisberoep dat de houders van een 
masterdiploma in de psychologie in de gezondheidszorg kunnen uitoefenen. In Nederland 
verstrekt een gezondheidszorgpsycholoog generalistische psychologische zorg, doorgaans in 
samenwerking met andere gezondheidszorgbeoefenaars, in het meeste geval de huisarts. 
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Zwitserland 

 
De Zwitserse Vereniging voor Klinische Psychologen (Association Suisse des psychologues 
Cliniciennes et Cliniciens, ASPC) verstrekte al in 1983 een beschrijving van het beroep als 
"klinisch psycholoog". Volgens de beschrijving, die voor het laatst herzien werd in 2000, gaat 
het om een "discipline die zich op basis van psychologische theorieën en kennis richt op het 
behandelen van psychische, psychosomatische en psychosociale stoornissen. Het onderzoek 
en de praktijkuitoefening hebben betrekking op het ontstaan van deze stoornissen en naar de 
preventie en behandeling ervan" [vertaald uit het Engels].  
 
"Klinische psychologen voeren de volgende taken uit in volledige onafhankelijkheid en op 
eigen verantwoordelijkheid: diagnosestelling, expertverslagen, preventie, behandeling, 
supervisie, onderzoek, continue vorming, onderwijs, opleiding, conceptuele activiteit en 
personeelsbeleid. Klinische psychologen werken in gezondheidsdiensten, sociale diensten en 
onderwijscentra. Ze zijn ook actief op het gebied van onderzoek, onderwijs en economie." 
[vertaald uit het Engels] 
 
Het beroep van psycholoog en de postgraduaat specialisatie klinisch psycholoog worden 
gereguleerd door de Federale Wet op de beroepen in de psychologie, die op 1 april 2013 in 
werking trad. De wet reguleert de beroepstitel van psychologen die actief zijn in de 
gezondheidszorg, de wettelijke criteria voor de basisopleiding, de postgraduaatopleiding en 
de uitoefening in de gezondheidszorg. 
 
Wat de basisopleiding betreft, is de titel van "psycholoog" voorbehouden voor de houders van 
een masterdiploma (of het equivalent) in de psychologie, uitgereikt door een wettelijk erkende 
Zwitserse universiteit of instelling voor hoger onderwijs. Een federale postgraduaat opleiding 
van minimaal twee jaar kan gevolgd worden in de gebieden van de klinische psychologie en 
de gezondheidspsychologie. 
 
De postgraduaat opleiding beoogt onder meer het verwerven van competenties in het 
specialisatiegebied, met daaronder de volgende vaardigheden:  
a. gebruik maken van de laatste wetenschappelijke kennis, methoden en technieken; 
b. methodologisch reflecteren over de eigen beroepsactiviteit en de resultaten ervan, 
voornamelijk op basis van passende kennis over specifieke omstandigheden, 
beroepsgrenzen en methodologische foutenbronnen; 
c. samenwerken met collega's in Zwitserland en daarbuiten, communiceren en samenwerken 
in een multidisciplinaire setting; 
d. de eigen activiteit kritisch bekijken binnen de sociale, wettelijke en ethische context waarin 
ze wordt uitgevoerd; 
e. de situatie en de emotionele toestand van cliënten en patiënten correct beoordelen en 
passende maatregelen toepassen of adviseren; 
f. de maatschappelijke en gezondheidsinstellingen integreren in het counselen, opvolgen en 
behandelen van cliënten en patiënten, binnen de wettelijke en maatschappelijke context; 
g. zuinig omspringen met de beschikbare middelen; 
h. rationeel en onafhankelijk handelen, zelfs in kritische situaties. 
 
Een Federale Raad werd opgericht om bepalingen uit te werken die deze erkenningscriteria 
implementeren. Ondertussen geldt er een overgangsperiode van 5 jaar. Totdat deze 
opleidingen en de houders van federale postgraduaattitels erkend worden, blijft de Zwitserse 
Federatie van Psychologen de specialistentitels uitreiken van klinisch psycholoog en 
gezondheidspsycholoog. 
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Het Verenigd Koninkrijk: BPS 

 
In het VK is een klinisch psycholoog een van de geregistreerde beoefenaars van de beroepen 
in de psychologie. Een geregistreerd psycholoog is "een wettelijke gereglementeerde 
beroepsbeoefenaar die een postgraduaat kwalificatie bezit in de toepassing van de 
psychologische wetenschap op een bepaald probleem". 
 
De regering heeft de British Psychological Society (BPS) gemandateerd om de wet toe te 
passen. De BPS reikt twee beroepstitels uit van geregistreerde psychologen die actief zijn in 
de gezondheidszorg, namelijk klinisch psychologen en gezondheidspsychologen. Volgens de 
Britse beroepsvereniging van psychologen beoogt de klinische psychologie “het 
psychologisch leed te verminderen en het psychologisch welzijn te verbeteren en te 
bevorderen. Klinische psychologen gebruiken psychologische methoden en onderzoek om 
het leven van hun cliënten positief te veranderen en bieden verschillende vormen van 
behandeling aan. Ze maken mogelijk gebruik van een klinische beoordeling om de situatie 
van een cliënt te onderzoeken. Er zijn verscheidene methoden beschikbaar waaronder 
psychometrische testen, interviews en rechtstreekse observatie van het gedrag. Uit de 
beoordeling vloeit mogelijk een advies, counseling of therapie voort. Ze werken met cliënten 
van alle leeftijden rond een waaier aan verschillende psychische of lichamelijke 
gezondheidsproblemen, waaronder depressie en angst, psychische ziekten, aanpassing aan 
een psychische ziekte, neurologische stoornissen, verslavend gedrag, uitdagend gedrag, 
eetstoornissen, persoonlijke en familiale relatieproblemen, leermoeilijkheden" [vertaald uit het 
Engels]. 
 
Geregistreerde klinisch psychologen hebben een BPS-erkend diploma in de psychologie en 
een bijkomende drie tot vijfjarige postgraduaat ervaring en universitaire scholing verworven in 
het toepassen van de wetenschap van de psychologie op klinische problemen. Het duurt 
daarom zes tot acht jaar om een geregistreerd klinisch psycholoog te worden en de kwalificatie 
die geregistreerde klinisch psychologen nu behalen is een doctoraat in de klinische 
psychologie. Hierna komt men in aanmerking voor opname in het register van de Health & 
Care Professions Council, wat het recht geeft om de beschermde titel van klinisch psycholoog 
te gebruiken. 
 
Volgens de BPS verwijst gezondheidspsychologie naar "het wetenschappelijk onderzoek van 
psychologische processen van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg. Het doel is om de 
gezondheidspsychologie toe te passen voor de bevordering en het behoud van de 
gezondheid, de analyse en verbetering van het gezondheidszorgsysteem en de ontwikkeling 
van een gezondheidsbeleid, de preventie van ziekte en handicap en het verbeteren van de 
resultaten van wie ziek is of een handicap heeft. Daarnaast is er een gemeenschappelijk doel 
binnen de gezondheidspsychologie dat erin bestaat om beroepsvaardigheden te ontwikkelen 
in onderzoek, adviesverlening, onderwijs en opleiding" [vertaald uit het Engels]. 
 
De gezondheidspsychologie bevordert veranderingen in de attitudes, het gedrag en het 
denken over gezondheid en ziekte. Gezondheidspsychologen helpen mensen om te leren 
omgaan met hun ziekte en onaangename medische behandelingen. Ze houden zich ook bezig 
met gezondheidsonderwijs, gezondheidsbevordering en de preventie van 
gezondheidsproblemen. 
 
Om het beroep van gezondheidspsycholoog in het VK uit te oefenen is het vereist om te slagen 
voor de opleiding gezondheidspsychologie graad 2 georganiseerd door de BPS of voor een 
door de BPS erkend opleidingsprogramma graad 2 in de gezondheidspsychologie aan een 
universiteit. Hierna kan men een aanvraag doen tot registratie bij de Health and Care 
Profession Council als een gezondheidspsycholoog om de beschermde titel van 
gezondheidspsycholoog te kunnen gebruiken. 
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Europa: EFPA 

 
De Europese Federatie van Psychologenverenigingen (EFPA) heeft als doel het opstellen van 
definities, competentieprofielen en opleidingsnormen voor de beroepsactiviteiten van 
psychologen in de verschillende maatschappelijke domeinen. Op het vlak van 
opleidingsnormen heeft de federatie Europsy geïntroduceerd, het Europese Certificaat in de 
Psychologie (Europsy) dat het opleidingstraject beschrijft voor alle psychologen, voordat ze 
aanvangen met de praktijkuitoefening. Dit opleidingstraject bestaat uit een academische 
opleiding van drie bachelorjaren, gevolgd door een mastercyclus van twee jaar en aangevuld 
met een gesuperviseerde praktijk van minstens een jaar. Tevens werden de eerste stappen 
gezet om de competenties van psychologen te beschrijven in de verschillende werkterreinen, 
waaronder gezondheidszorg. Deze competenties zijn: informatievergaring, het stellen van 
doelen bij het werken met patiënten, individuele en groepsbeoordeling, therapie en 
counseling, ontwikkelen van methoden en technieken, en evaluatie (Lunt et al., 2015). 
 
Voor de doeleinden van dit advies biedt het EFPA-model in zijn huidige vorm onvoldoende 
specifieke informatie betreffende de definitie van een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. 
Het verder ontwikkelen van dit EuroPsy-model naar Europsy specialisatiecertificaten (S-
Europsy8) zal waarschijnlijk specifiekere informatie opleveren. 
 
Verenigde Staten: APA 

 
De Amerikaanse Psychologenvereniging (American Psychological Association, APA) bevat 
54 afdelingen. Een van deze is Divisie 12, de vereniging voor klinische psychologie, opgericht 
in 1948. Informatie over de definitie van klinische psychologie is beschikbaar op de website 
van de Amerikaanse Psychologenvereniging: 
http://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html. 
 
De APA beschrijft de klinische psychologie als het vakgebied dat "wetenschap, theorie en 
praktijk integreert om een slechte aanpassing, beperking en onbehagen te begrijpen, 
voorspellen en verlichten, alsook om de menselijke aanpassing en persoonlijke ontwikkeling 
te bevorderen. De Klinische Psychologie richt zich op de intellectuele, emotionele, 
biologische, psychologische, sociale en gedragsaspecten van het menselijk functioneren 
gedurende de hele levensloop, in verschillende culturen, en op alle socio-economische 
niveaus" [vertaald uit het Engels]. 
 
Volgens Divisie 12 is de klinisch psycholoog "opgeleid en getraind om wetenschappelijke en 
professionele kennis en vaardigheden voort te brengen en te integreren waardoor de 
psychologische wetenschap, de professionele praktijk van psychologie en het menselijk 
welzijn bevorderd worden. Klinisch Psychologen doen aan onderzoek, onderwijs en 
supervisie, programmaontwikkeling en -evaluatie, consultatie, openbaar beleid, 
beroepsuitoefening en andere activiteiten die de psychologische gezondheid van individuen, 
gezinnen, groepen en organisaties bevorderen. Hun werk varieert van preventie en vroege 
interventie voor kleine aanpassingsproblemen tot het aanpakken van de aanpassing en de 
slechte aanpassing van individuen die wegens hun stoornis geïnstitutionaliseerd moeten 
worden” [vertaald uit het Engels]. 
 
  

                                                
8 Op dit ogenblik is de EFPA bezig met het ontwikkelen van het S-Europsy certificaat voor psychologen gespecialiseerd in de 
psychotherapie en in arbeid en organisatiepsychologie. 
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Beoefenaars van de klinische psychologie werken rechtstreeks met individuen op alle 
ontwikkelingsniveaus (kinderen tot oudere volwassenen), alsook met groepen (gezinnen, 
patiënten met een gelijkaardige psychopathologie, en organisaties) en gebruiken een wijde 
waaier aan beoordelings- en interventiemethoden om de psychische gezondheid te 
bevorderen en om soelaas te bieden bij onbehagen en een slechte aanpassing. 
 
Onderzoekers bestuderen de theorie en de praktijk van klinische psychologie en 
documenteren met hun publicaties de empirische basis van de klinische psychologie. 
 
Consultants, lesgevers en klinische supervisoren delen de kennis inzake klinische 
psychologie met studenten, andere beroepsbeoefenaars en niet-professionals. 
 
Klinisch psychologen houden zich ook bezig met het ontwikkelen van programma's, evalueren 
van dienstverleningssystemen in de klinische psychologie en analyseren, ontwikkelen en 
voeren het openbaar beleid uit op alle gebieden die relevant zijn voor het vakgebied van de 
klinische psychologie. Veel klinisch psychologen combineren deze activiteiten. 
 
Beoordeling in de klinische psychologie heeft betrekking op het bepalen van de aard, oorzaak 
en mogelijke effecten van persoonlijk leed; van persoonlijke, sociale en arbeidsbeperkingen; 
en de psychologische factoren in verband met fysieke, gedrags-, emotionele, zenuw- en 
psychische stoornissen. Voorbeelden van beoordelingsprocedures zijn: interviews, 
gedragsbeoordelingen, het uitvoeren en interpreteren van testen naar het intellectueel 
vermogen en vaardigheden, persoonlijke kenmerken en andere aspecten van menselijke 
ervaring en gedrag die stoornisgerelateerd zijn. 
 
Interventies in de Klinische Psychologie zijn gericht op de preventie, de behandeling en de 
correctie van emotionele conflicten, persoonlijkheidsstoornissen, psychopathologie en een 
tekort aan vaardigheden dat menselijk leed of disfunctie veroorzaakt. Voorbeelden van 
interventietechnieken zijn psychotherapie, psychoanalyse, gedragstherapie, huwelijks- en 
gezinstherapie, groepstherapie, biofeedback, cognitieve omscholing en rehabilitatie, sociale 
leerbenaderingen, en omgevingsadvies en -ontwerp. Het doel van een interventie is het 
bevorderen van tevredenheid, aanpassing, sociale orde en gezondheid. 
 
De volgende kwalificaties worden opgelijst om de klinische psychologie uit te oefenen: 
"Een doctoraat verkregen na een programma in de klinische psychologie vertegenwoordigt 
het basisniveau voor het leveren van klinische psychologie diensten. Uniek in de opleiding 
klinische psychologie is de vereiste van een omvangrijk lespakket in de gebieden van 
persoonlijkheid en psychopathologie, dat leidt tot een breed begrip van een normale, 
abnormale en een slechte aanpassing in een heel mensenleven" [vertaald uit het Engels]. 
 
Australië: Australische Psychologenvereniging  

 
De Australische Psychologenvereniging (Australian Psychological Association), de grootste 
beroepsvereniging voor psychologen in Australië, werd in 1966 opgericht. Deze 
beroepsvereniging maakt een onderscheid tussen twee beroepstitels voor psychologen actief 
in de gezondheidszorg, namelijk klinisch psychologen en gezondheidspsychologen. 
Informatie over hun definitie van een klinisch psycholoog is beschikbaar op de website van de 
Australische Psychologenvereniging: http://www.psychology.org.au/public/health/. 
 
Een klinisch psycholoog is een beroepsbeoefenaar die de klinische psychologie uitoefent. 
Klinisch psychologen hebben vaardigheden in de volgende gebieden: 
a. Psychologische beoordeling en diagnose. Klinisch psychologen hebben een 
gespecialiseerde opleiding gekregen in het beoordelen en diagnosticeren van ernstige 
psychische ziekten en psychologische problemen.   
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Dankzij hun specialistenopleiding zijn klinisch psychologen gekwalificeerd om 
expertmeningen te verlenen op klinisch niveau en in het kader van ziekteuitkeringen. 
b. Behandeling. Klinisch psychologen zijn opgeleid om verscheidene technieken en 
therapieën te verstrekken, waarvan de doeltreffendheid is aangetoond bij de behandeling van 
psychische stoornissen. Ze zijn specialisten in het toepassen van psychologische theorieën 
en wetenschappelijk onderzoek om complexe klinische psychologische problemen op te 
lossen die geïndividualiseerde interventies vergen. 
c. Onderzoek, onderwijs en evaluatie. Onderzoek, onderwijs en evaluatie behoren integraal 
tot de functie van klinisch psychologen. De onderzoeksgebieden waarop er vaak onderzoek 
wordt verricht zijn preventie, diagnose, beoordeling en behandeling. Klinisch psychologen zijn 
betrokken bij het opzetten en het uitvoeren van behandelingsstrategieën in verschillende 
contexten (zoals primaire zorg, psychiatrie en rehabilitatie) en in het vervolgens evalueren van 
de resultaten van de behandeling. 
Bron: http://www.psychology.org.au/public/clinical/. 
 
Een gezondheidspsycholoog is gespecialiseerd in gezondheidseducatie en 
gedragsveranderingsprogramma's om de ontwikkeling van gezondheidsproblemen te 
voorkomen en om mensen te helpen om te herstellen van of te leren omgaan met een 
chronische ziekte, trauma, verwonding of beperking. 
 
De interventie van een gezondheidspsycholoog kan ook bijdragen tot de preventie en de 
behandeling van psychologische problemen die gepaard kunnen gaan met een lichamelijke 
ziekte zoals chronische pijn, geneesmiddelenverslaving, slaapproblemen, eetstoornissen en 
emotionele problemen zoals angst, depressie, boosheid en verdriet. 
Gezondheidspsychologen helpen mensen bij het omgaan met de diagnose en medische 
behandeling van acute gezondheidsproblemen en bevorderen de toegang tot de medische 
zorg. Ze kunnen mensen ondersteunen bij het omgaan met een terminale ziekte en met de 
impact van verlies, rouw, levenseinde en de dood. Gezondheidspsychologen ontwikkelen en 
testen interventies om gezondheidssystemen en relaties tussen gezondheidswerkers, 
dokters, verpleegkundigen en psychologen te verbeteren en monitoren de effecten op 
gezondheidsdeterminanten die het herstel na ziekte of verwondingen bevorderen. 
 
Gezondheidspsychologen hebben kennis en vaardigheden in de volgende gebieden: 
a. Ontwikkelen en evalueren van interventies die de gezondheid en het welzijn kunnen 
bevorderen, met inbegrip van behandelingen die mensen kunnen helpen om te leren omgaan 
met hun ziekte of bijhorende problemen (bv. vrienden en familie aanzetten om het herstel te 
ondersteunen). 
b. Begrijpen hoe psychologische en gedragsfactoren interageren met de fysieke systemen 
van het lichaam en de sociale factoren die gezondheid en ziekte beïnvloeden. 
c. Kwantificeren van de omvang en de soort gezondheidsproblemen van verschillende 
groepen in Australië. 
d. Begrijpen van de manier hoe mensen zich gedragen en de onderliggende attitudes die hun 
gezondheid in gevaar brengen en hoe ze dit gedrag kunnen veranderen om ziekte te 
voorkomen en gezondheid te bevorderen. 
e. Identificeren en behandelen van de psychologische gevolgen van een ziekte. 
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Canada: Canadian Psychological Association, Canadese Psychologenvereniging 

 
De Canadese Psychologenvereniging (CPA) is de belangrijkste organisatie voor psychologen 
in Canada. Ze werd opgericht in 1939. Informatie over hun definitie van een klinisch 
psycholoog is beschikbaar op de website van de Canadese Psychologenvereniging: 
http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/clinicalpsychology/. 
 
De afdeling klinische psychologie is een van de grootste afdelingen van de CPA en heeft als 
doel de professionele en wetenschappelijke belangen van haar leden te behartigen en het 
beroep te vertegenwoordigen op nationaal niveau binnen Canada. Hun missie is "de klinische 
psychologie te promoten in haar meest ruime definitie als een wetenschap en een beroep bij 
de bevolking, andere dienstverleners, klinisch psychologen en de overheid". 
 
Volgens de Canadese Psychologenvereniging: 
"Klinische psychologie is een vakgebied dat zich richt op het menselijk functioneren; zowel op 
menselijke problemen en oplossingen, als op de bevordering van het lichamelijk, psychisch 
en sociaal welzijn. Klinisch psychologen putten uit verschillende opleidingservaringen en 
hebben verschillende expertisedomeinen. Klinisch psychologen behandelen meerdere 
menselijke problemen, waaronder depressie, angst, stress, ernstige psychische stoornissen, 
leermoeilijkheden, middelenmisbruik en andere verslavingen, huwelijks-/relatieproblemen, 
moeilijkheden bij het omgaan met persoonlijke gezondheidsproblemen en problemen volgend 
uit fysiek en seksueel misbruik. Klinisch psychologen verlenen diensten aan kinderen en 
volwassen, met inbegrip van ouderen en pakken zowel fysieke als psychische 
gezondheidsproblemen aan. In het algemeen voeren klinisch psychologen psychologische 
beoordelingen uit (vaak met gestandaardiseerde testen) en bieden ze behandelingen aan aan 
volwassenen, jongeren, kinderen, families en groepen. Ze geven ook advies aan andere 
beroepsbeoefenaars (bv. artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, maatschappelijk werkers, 
ergotherapeuten) en werken programma's uit voor bijzondere bevolkingsgroepen (bv. 
programma's voor een zelfstandig leven in een gemeenschap, programma's gericht op 
leermoeilijkheden, pijnklinieken). Onderwijs en onderzoek behoren ook tot de veel 
voorkomende activiteiten van klinisch psychologen. De meeste klinisch psychologen 
beperken hun werkzaamheden tot specifieke bevolkingsgroepen zoals kinderen of 
volwassenen. Daarom is het belangrijk om aan individuele beoefenaars te vragen naar hun 
specifieke opleiding, expertise en werkzaamheden. De beoordeling door klinisch psychologen 
omvat een gedetailleerd gesprek met een individu en indien nodig met zijn/haar familieleden 
en andere voor hem/haar belangrijke personen om een antwoord te krijgen op specifieke 
vragen betreffende de aard, de ernst en de oorzakelijke factoren van de problemen. Klinisch 
psychologen gebruiken vaak gestandaardiseerde psychologische testen en metingen om 
klinische bruikbare informatie te bekomen. De gewoonlijke vragen die bij een beoordeling 
gesteld worden beogen het diagnosticeren van een psychologisch probleem, het bepalen van 
de omvang en de aard van de emotionele/intellectuele schade na verwonding of stress, of het 
identificeren van de sterkten en de troeven van individuen en hun sociale context. 
Psychologen bespreken de resultaten van de beoordeling met de cliënt en houden rekening 
met hun feedback. Met het oog op een behandeling past de klinisch psycholoog een aantal 
benaderingen vanuit de psychotherapie toe: gedragsbenadering, cognitieve benadering, 
interpersoonlijke benadering, gezinsbenadering en psychodynamische benadering. Klinisch 
psychologen voeren doorgaans een beoordeling uit voordat er gestart wordt met 
psychotherapie. De behandeling is mogelijk gericht op het verminderen van leed en 
symptomen van psychologische stoornissen, het verbeteren van copingvaardigheden en het 
functioneren, en het bevorderen van een gezonde levensstijl” [vertaald uit het Engels]. 
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1.3 De klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België 

1.3.1 Definitie van een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België 

 
Hieronder wordt een definitie voor een "klinisch/gezondheidszorgpsycholoog" in België 
voorgesteld. Deze stoelt op de definitie van andere gezondheidszorgberoepen, een overzicht 
van de wetenschappelijke literatuur en de definities van wettelijke overheden en 
beroepsorganisaties in verschillende landen. In deze definitie wordt verwezen naar de 
kennisbasis van het beroep, de soort activiteiten, het doel van de beroepsactiviteiten en de 
doelgroep. 
 
Clinical / health care psychology is the autonomous development and application of 
theories, methods and techniques of scientific psychology in the promotion of health, 
in the screening, psychological diagnosis, and assessment of health problems and in 
the prevention of and intervention in these problems in people. 
 
La psychologie clinique / des soins de santé désigne la mise au point et l’application 
autonomes de théories, méthodes et techniques issues de la psychologie scientifique 
dans la promotion de la santé, le dépistage, le diagnostic psychologique et l'évaluation 
des problèmes de santé ainsi que dans la prévention de ceux-ci et les interventions 
chez les personnes concernées.  
 
De klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen 
van theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en 
interventies bij de getroffen personen.  
 
Die klinische/Gesundheitspsychologie beschäftigt sich mit der autonomen 
Entwicklung und Anwendung von Theorien, Methoden und Verfahren der 
wissenschaftlichen Psychologie bei der Gesundheitsförderung, beim Screening, bei 
der psychologischen Diagnostik und Evaluation von gesundheitlichen Problemen 
sowie bei der Prävention solcher Störungen und Interventionen bei den betroffenen 
Personen.  
 
De elementen van de definitie in detail: 
 
a. Klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van 
theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen. 
 
Als de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag in de brede zin van het woord, 
verwijst de psychologie naar een breed veld dat verschillende subspecialismen omvat zoals 
ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, neuropsychologie, cognitieve psychologie, 
psychobiologie, enz. Het wetenschappelijk onderzoek in deze gebieden levert kennis op over 
het neuropsychologisch en psychofysiologisch functioneren, emotionele en gedragsreacties, 
cognitief en sociaal functioneren in de loop van de ontwikkeling vanaf de conceptie tot de dood 
(Brysbaert, 2006). Kennis over de onderliggende processen en mechanismen van deze 
aspecten van het menselijke functioneren kan worden toegepast in de zorg voor individuen 
met een beschadigde functie in een of verscheidene van deze gebieden.  
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De beschikbare wetenschappelijke kennis kan ook omgezet worden in methoden en 
technieken voor de beoordeling, diagnose, preventie en behandeling van psychologische 
problemen. Tal van voorbeelden kunnen hiervan gegeven worden. Het labo-onderzoek naar 
de leerprocessen met betrekking tot klassieke en operante conditionering die een rol spelen 
in het tot stand komen van angststoornissen (Watson & Rayner, 1920) leidde tot het 
ontwikkelen van psychologische behandelingen, zoals systematische desensitisaties, waarin 
blootstelling het kernelement is (e.g. Hermans et al., 2006). 
 
In het midden van de vorige eeuw kwam het wetenschappelijk onderzoek op gang naar de 
hulpverleningsrelatie op zich. Deze relatie bleek een fundamentele rol te spelen in de 
doeltreffendheid van een psychologische beoordeling en interventie. Onderzoeksresultaten 
gaven aan dat de attitudes van congruentie/authenticiteit, een onvoorwaardelijke positieve blik 
en empathie cruciale kenmerken waren van een hulpverleningsrelatie die bij de patiënt/cliënt 
verandering en het psychologisch welbevinden bevordert (voor reviews zie Norcross, 2002; 
Norcross, 2011). Deze kenmerken dragen meer bepaald bij tot het ontwikkelen en in stand 
houden van een therapeutische band en relatie met individuele volwassenen, kinderen of 
jongeren als patiënten/cliënten, met koppels en gezinnen als patiënten/cliënten, tot de cohesie 
in therapeutische groepen, tot het herstel van relatiebreuken, tot het verzamelen van feedback 
van de patiënt/cliënt over de interventie, veranderingen, stabiliteit en het proces, en dragen 
tot slot bij tot het omgaan met de eigen emoties, grenzen en tegenoverdracht processen. Al 
deze competenties van de gezondheidszorgbeoefenaar zijn doeltreffend gebleken 
(bv. Norcross & Lambert, 2011; Norcross & Wampold, 2011). 
 
Kennis verworven in de ontwikkelingspsychologie, meer bepaald in de hechtingstheorie 
(bv. Fonagy & Target, 1997; Grossmann et. al, 2006; Mikulincer et al., 2003), de theorie over 
persoonlijke ontwikkeling (Luyten & Blatt, 2011) en ook hersenontwikkeling en 
neurowetenschap (Anda et al., 2006; Perry, 2002, 2004) over de processen die een rol spelen 
in de hechting van jonge kinderen aan hun verzorger en de uitzonderlijke betekenis van deze 
hechting voor hun daaropvolgende lichamelijke en psychische ontwikkeling, vormt de basis 
voor de psychologische beoordeling van het kind (bv. Robinson, 2007), de ouder-kind relatie 
(bv. Biringen et al., 2014; Oppenheim & Goldsmith, 2007) en voor behandelingen van 
hechtingsgerelateerde problemen bij kinderen (Bevington et al., 2015; Gaskill & Perry, 2014; 
Perry & Dobson, 2010), jongeren (Fonagy et al., 2014) en volwassenen (Fonagy et al., 2014). 
 
De afgelopen tien jaar heeft het wetenschappelijk onderzoek naar het neuropsychologisch 
functioneren en de onderliggende gebreken van kinderen met een aandachtstekortstoornis 
met hyperactiviteit (ADHD) geleid tot aanpassingen van de nieuwe behandelingen (Sonuga-
barke & Halperin, 2010). Naast geneesmiddelenbehandelingen heeft onderzoek aangetoond 
dat, afhankelijk van de specifieke processen die suboptimaal verlopen bij jongeren, positieve 
resultaten kunnen worden behaald met executieve functietraining, zoals planning en 
organisatietraining (Abikoff et al., 2013; Boyer et al., in press), metacognitieve executieve 
functietraining voor ouders en hun nog niet-schoolgaande kinderen (Tamm & Nakonezny, 
2014) en training van ouderlijke vaardigheden gericht op het verbeteren van de onderliggende 
tekorten bij ADHD (bv. Thompson et al., 2009). 
 
Het brede domein van de psychologie breidt geleidelijk aan verder uit. Ontwikkelingen in de 
biologische wetenschap en de vooruitgang in onderzoekstechnieken zoals 
neurobeeldvorming bevorderen de studie van de wisselwerking tussen biologische processen 
en het psychologisch functioneren van de mens. Nieuwe subdomeinen in de psychologie 
zoals genetische psychologie en biologische psychologie bieden spannende nieuwe inzichten 
op in de complexe wisselwerking tussen het biologisch en het psychologisch functioneren 
(Masterpasqua, 2009; Schotte et al., 2006). Zonder twijfel zal deze groei van de 
wetenschappelijke kennis aan de basis liggen van nieuwe ontwikkelingen in de 
klinische/gezondheidszorgpsychologie. 
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In dit ontwikkelingsproces nam geleidelijk aan de wetenschappelijke basis van de theorieën 
en van de methoden ontwikkeld op basis van deze theorieën een steeds belangrijkere plaats 
in. Al in 1949 drong de APA op de Boulder conferentie erop aan om een 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog als een wetenschapsbeoefenaar te beschouwen 
(Baker et al., 2000). In de afgelopen decennia is het belang van een evidence based 
psychologische praktijk alleen maar toegenomen (APA, 2006). 
 
Figuur 3: Evidence-based praktijk van psychologie in de gezondheidszorg (APA Presidential 
Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-based praktijk in de psychologie 
American Psychologist, 61, 271-285). 
 

 
 
  
 
b. Klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van 
theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen. 
 
Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen interveniëren tijdens verschillende stadia in de 
ontwikkeling van gezondheidsproblemen. Het belangrijkste doel kan het opsporen zijn van 
risicofactoren of tekenen van zich ontwikkelende problemen, stoornissen of ziekten bij 
personen. Bijvoorbeeld de vroege opsporing van manifestaties van een 
autismespectrumstoornis bevordert de toegang tot een vroege interventie. Dit kan de evolutie 
wijzigen, secundaire problemen voorkomen en tot een betere prognose leiden (Warreyn et al., 
2014). 
 
Voor de psychologische diagnose ontwikkelen en gebruiken 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen psychodiagnostische instrumenten om meerdere 
aspecten van het menselijk psychologisch functioneren te evalueren. Er bestaan evidence-
based psychodiagnostische instrumenten voor onderzoek naar: de aspecten van een 
persoonlijkheid (bv. de NEO-PI-3, Costa & McCrae, 2005), parameters voor de ontwikkeling 
van mensen (Bayley Scales of infant and toddler development - Derde editie, Bayley, 2006), 
parameters voor de intellectuele ontwikkeling (Wechsler Intelligence Scales), parameters voor 
het dagelijks functioneren, handicap en gezondheidsresultaten (bv. SF-36, Frendl & Ware, 
2014) en parameters voor andere vaardigheden en bekwaamheden (sociale vaardigheden, 
progressie op school, enz.).  
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Er is een waaier aan psychodiagnostische instrumenten beschikbaar voor de evaluatie van 
verschillende psychologische problemen en stoornissen, zoals angststoornissen (Beck 
Anxiety Inventory, Beck & Steer, 1990), stemmingsstoornissen (Beck Depression Inventory 
II, Beck, et al., 1996), enz. 
Om de effecten van therapeutische interventies te beoordelen, gebruiken psychologen 
verschillende methoden om hun professionele diensten aan de cliënten te evalueren. Er is 
een onderscheid tussen het formeel onderzoek naar een behandeling en de beoordeling van 
de uitkomst van een individuele behandeling. Het eerste betreft de toenemende kennis 
omtrent welke behandeling geschikt is voor welke cliënt, terwijl het laatste betrekking heeft op 
de vraag of de cliënt beter is. De voordelen van het systematisch evalueren van de 
psychologische interventie zijn: de feedback naar de cliënt en de psycholoog, de bevordering 
van de psychologie en de aansprakelijkheid (Hayes and Nelson, 1986). Metingen worden 
doorgaans uitgevoerd vóór de aanvang van de interventie, herhaald op regelmatige tijdstippen 
tijdens de interventie, op het einde van de interventie en nadien tijdens de follow-up. Voor een 
systematische beoordeling van elk(e) geval/cliënt kan een single-case experimental design 
toegepast worden (bv. Onghena en Edgington, 2005). Herhalingen bij volgende cliënten en 
een toename van uitkomstgegevens kunnen aldus de kennis en de klinische besluitvorming 
verbeteren. 
 
c. Klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van 
theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen. 
 
Op basis van de kennis van de mechanismen en processen betrokken bij de verschijning en 
ontwikkeling van een psychologische disfunctie, kunnen 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen preventief interveniëren door middel van psycho-
educatie, gezondheidsinformatie en vroege interventie op het gebied van het psychologisch 
functioneren (WHO & EFPA, in press). Psychologische kennis en vaardigheden kunnen 
dienen voor curatieve interventies om psychologische problemen te verlichten en de 
levenskwaliteit te verbeteren. In de literatuur over psychologische behandelingen met inbegrip 
van psychotherapeutische behandelingen worden meerdere methoden beschreven (Barlow 
et al., 2013; Kazdin, 2009).  
 
d. Klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van 
theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen. 
 
De gezondheidsproblemen die klinisch/gezondheidszorgpsychologen behandelen kunnen 
veroorzaakt worden door somatische, psychologische en relationele factoren en kunnen 
gekenmerkt worden door psychologische, fysieke en relationele manifestaties. Een 
somatische disfunctie of ziekte heeft mogelijk een nadelig effect op het psychologisch 
functioneren, wat op zijn beurt een weerslag heeft op de fysieke gezondheid. 
Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen hun kennis en vaardigheden aanwenden om 
te interveniëren bij psychologische problemen die door deze somatische factoren veroorzaakt 
worden. Ze kunnen ook hun kennis en vaardigheden gebruiken om een gezonde levensstijl te 
bevorderen en een hogere therapietrouw na te streven. De gezondheidszorgen die worden 
geboden vanuit de klinische/gezondheidszorgpsychologie kunnen van nut zijn in de oncologie, 
hematologie, cardiologie, reumatologie, endocrinologie, gynaecologie en verloskunde, 
anesthesiologie enz. zowel bij volwassenen en kinderen (Hunter et al., 2014; Roberts & 
Steele, 2009; Carlstedt, 2010; Suls et al., 2010). 
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Psychologische problemen kunnen ook het somatisch functioneren van de patiënt 
beïnvloeden. Patiënten met angst-, aanpassings- en stemmingsstoornissen melden vaak 
fysieke symptomen, zoals pijn, vermoeidheid en kortademigheid. Psychologische problemen 
kunnen ook inwerken op het fysiologisch functioneren zoals het cardiovasculair functioneren 
(hypertensie), respiratoir functioneren (hyperventilatie), reproductief functioneren 
(zwangerschapscomplicaties en vruchtbaarheidsproblemen), gastro-intestinaal functioneren 
(prikkelbaredarmsyndroom) en de immuniteit (allergieën - Ayers et al., 2007). 
  
e. Klinische/gezondheidszorgpsychologie is het autonoom ontwikkelen en toepassen van 
theorieën, methoden en technieken uit de wetenschappelijke psychologie in de 
gezondheidsbevordering, de screening, psychologische diagnostiek en evaluatie van 
gezondheidsproblemen, alsook in de preventie van dergelijke problemen en interventies bij 
de getroffen personen. 
 
Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen hun kennis en vaardigheden aanwenden voor 
de zorg voor patiënten van alle leeftijden. Onderzoek in het domein van de 
ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidspsychologie en andere 
gebieden van de psychologie draagt bij tot het begrijpen van het psychologisch functioneren 
vanaf de conceptie tot de dood (Hunter et al., 2014). Dit inzicht ligt aan de basis van specifieke 
behandelingsmethodes. Uit onderzoek blijkt dat intra-uteriene condities de cyclus van 
fysiologische activiteit/passiviteit van de foetus kunnen beïnvloeden, wat aan de basis kan 
liggen voor complicaties bij het beheersen van emoties na de geboorte. In de kindertijd 
ontwikkelen zich de hechtingsprocessen die binnen de nauwe relatie tussen de verzorger en 
het kind ontstaan. Hechtingsproblemen kunnen langdurige effecten hebben op de capaciteit 
om goede relaties op te bouwen met andere mensen. De puberteit is een bijzonder kwetsbare 
periode voor de ontwikkeling van een identiteit en de overgang naar de verantwoordelijkheden 
van het volwassen leven. In het volwassen leven staan mensen voor een aantal 
ontwikkelingstaken op het gebied van gezinsleven, kinderen opvoeden en werk die met veel 
stress gepaard kunnen gaan. Ouderen moeten leren omgaan met de gevolgen op het werk 
en in het gezin van het ouder worden en moeten zich zien te verzoenen met het vooruitzicht 
van de dood. Klinisch/gezondheidszorgpsychologen gebruiken hun kennis en vaardigheden 
om te interveniëren bij gezondheidsproblemen waarmee personen in deze verschillende 
levensfases geconfronteerd worden. 
  

1.3.2 Verdere specialisaties voor klinisch/gezondheidszorgpsychologen 

Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen kennis en vaardigheden verwerven die hen in 
staat stellen om te werken met een specifieke patiëntpopulatie en/of te focussen op specifieke 
aspecten van het psychologisch functioneren. Een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog kan 
zich specialiseren in verschillende leeftijdsgroepen en kan opgeleid worden tot een kinder- en 
jeugdpsycholoog, pediatrisch psycholoog of gerontopsycholoog. Ze kunnen zich specialiseren 
in het verstrekken van een specifiek type van psychologische behandeling zoals eerstelijns 
psychologische gezondheidszorg, gemeenschapsgerichte psychische gezondheidszorg of 
psychotherapie. De beschrijving van deze specialisaties vallen buiten de reikwijdte van dit 
advies. Het advies beperkt zich tot de definitie en het competentieprofiel van 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen met een praktijkuitoefening op het niveau van de 
generalistische gezondheidszorg. 
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1.3.3 Specificiteit van de beroepsactiviteit van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog ten opzichte van de beroepsactiviteit van andere 
psychologen en gezondheidszorgbeoefenaars 

Op basis van de voorgestelde definitie is het mogelijk om de beroepsactiviteit van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog te specificeren in vergelijking met andere 
gezondheidszorgbeoefenaars, en met activiteiten van psychologen in andere 
beroepsdomeinen zoals de arbeidspsychologie en schoolpsychologie. Net zoals andere 
gezondheidszorgbeoefenaars heeft de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog tot doel de 
gezondheid te bevorderen en de fysieke, psychologische en sociale disfunctie te reduceren. 
In vergelijking tot deze andere beroepsbeoefenaars ligt bij de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog echter de nadruk uitdrukkelijk op het gebruik van 
psychologische kennis, methoden en technieken om dit doel te bereiken. 
 
Net zoals de psychologen in andere beroepsdomeinen zoals de arbeidspsychologie en 
schoolpsychologie, heeft de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog een solide kennis van de 
psychologie als een wetenschappelijke discipline en van de meest gebruikte methoden en 
technieken in de psychologie. Er zijn echter enkele verschillen die te wijten zijn aan de 
specifieke doelstellingen en werkcontexten van deze beroepsbeoefenaars. De 
arbeidspsychologie is bijvoorbeeld gericht op rekrutering en selectie, gezondheid en 
functioneren op de werkplaats, verwerven van competenties in werksituaties en 
schoolpsychologen focussen zich op de gezondheid en het gedrag in een onderwijscontext. 
 

1.3.4 Het veld van directe patiëntenzorg als beroepsactiviteit van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België 

Een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België kan actief zijn op het vlak van directe 
patiëntenzorg, ontwikkeling van kennis en methoden in de psychologie, verspreiding, 
opleiding, supervisie, gezondheidszorgmanagement en gezondheidsbeleid. Met de definitie 
als uitgangspunt kunnen de verscheidene activiteiten van directe patiëntenzorg aan de hand 
van drie dimensies omschreven worden, namelijk het doel van de beroepsactiviteit, de 
doelgroep van de beroepsactiviteit, en de gezondheidszorgcontext waarin de activiteit wordt 
uitgevoerd.  
 
Het doel van de beroepsactiviteit kan de bevordering van de gezondheid zijn door het 
communiceren van gezondheidsinformatie, gezondheidseducatie en 
gezondheidsbevordering. Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen putten uit de kennis 
en vaardigheden uit de psychologische wetenschap om gezondheidsproblemen en de 
ontwikkeling of het erger worden van een ziekte te voorkomen. Ze kunnen actief betrokken 
zijn bij de behandeling van gezondheidsproblemen om de ziekte te genezen, de patiënt te 
helpen om met zijn gezondheidstoestand om te gaan en de negatieve impact aldus zoveel 
mogelijk te beperken, om activiteiten in het dagelijks leven te hernemen, de levenskwaliteit te 
verbeteren en het gevoel van eigenwaarde te herstellen. De activiteiten van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog kunnen geïntegreerd worden in de revalidatie van 
patiënten die herstellen van ziekte, ongeval of trauma met het oog op het bevorderen van de 
heropname van vroegere functies en het optimaliseren van de herintegratie in het gezin, de 
werkvloer en de gemeenschap. Een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog intervenieert in 
crisissituaties om psychologische ondersteuning te verlenen, de crisis te stabiliseren, schade 
aan de persoon of anderen te voorkomen, de terugkeer naar een stabiele toestand te 
bevorderen en om een passende opvolging op te starten. Tot slot kan het doel van de directe 
patiëntenzorgactiviteit van de klinisch/ gezondheidszorgpsycholoog het bijstaan zijn van met 
trauma geconfronteerde personen, zowel tijdens de acute fase als tijdens de 
posttraumaperiode om het psychologisch functioneren te ondersteunen in de peritraumatische 
en acute fase en om laattijdige effecten zoals een posttraumatische stress-stoornis te 
voorkomen. 
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De reikwijdte van de beroepsactiviteiten kan beschreven worden aan de hand van de 
doeldimensie. Klinisch/gezondheidszorgpsychologen kunnen zich in de eerste plaats richten 
op de specifieke psychologische functies van het individu dat geconfronteerd wordt met 
gezondheidsproblemen in een specifieke functie zoals aandacht (Tamm et al., 2013), 
geheugen (Hering et al., 2014), motivatie (Connors et al., 2013) of slaap (Nichols & Bongiorno, 
2013). Meestal werkt de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog echter met het individu als een 
persoon en houdt hij/zij rekening met de verscheidene cognitieve, emotionele, gedrags- en 
sociale functies die bedreigd worden door een gezondheidsprobleem of daaronder te lijden 
hebben. Zelfs als de zorgverlening gericht is op het individu zal er rekening worden gehouden 
met de relationele context van deze persoon of zal deze relationele context actiever in de 
hulpverlening betrokken worden. De doelgroep van de activiteiten van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog kan gaan van het individu tot het koppel, het gezin, 
groepen of kleinere of grotere delen van gemeenschappen. 
 
Deze beroepsactiviteiten kunnen verstrekt worden in een setting die in de eerste plaats actief 
is in de context van de geestelijke gezondheidszorg of in een setting die in de eerste plaats 
bedoeld is voor de zorg voor de lichamelijke gezondheid van personen9. Dit betekent dat de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog werkzaam kan zijn in een setting die in de eerste plaats 
bedoeld is voor geestelijke gezondheidszorg, zoals geestelijke gezondheidszorgcentra, 
psychologische privépraktijken, psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdeling van een 
algemeen ziekenhuis, enz. Geleidelijk aan functioneren 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen steeds meer als teamleden in eerstelijns 
gezondheidszorgvoorzieningen, algemene ziekenhuizen en specifieke diensten van 
algemene ziekenhuizen zoals rehabilitatie, pediatrie, verloskunde, cardiologie, hematologie, 
oncologie, spoeddienst, intensieve zorgeenheden, pijnkliniek, enz. Binnen de Belgische 
context stimuleren de beleidsmakers een evolutie naar een geïntegreerde manier van 
functioneren in zorgnetwerken PSY107.BE). 
 
Wat de specifieke directe patiëntenzorg betreft, betekent dit dat 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen actief zijn op de verschillende lijnen van de 
gezondheidszorg. In het verleden waren deze beroepsbeoefenaars meestal actief op de 
tweede en derde lijn van de gezondheidszorg. Ze boden beoordelingen en interventies aan 
voor patiënten met geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen of ziekten, in de context 
van ambulante of residentiële gezondheidszorg. Vandaag zijn steeds meer 
klinisch/gezondheidszorgpsychologen actief betrokken bij de eerstelijnszorg. De focus is 
breder met onder meer aandacht voor gezondheidsbevordering en preventie van 
gezondheidsproblemen (zie pilootprojecten voor eerstelijnspsychologische functie 
aangestuurd door de Vlaamse overheid). Ze zijn actief betrokken bij de verscheidene niveaus 
waarop de gezondheidsdiensten georganiseerd zijn, zoals voorgesteld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie.  
 
Figuur 4 toont de organisatie van de diensten binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals 
aanbevolen door de WGO.  
 
 
 
 

                                                
9 Dit onderscheid moet niet gezien worden als de weerspiegeling van een tweeledige kijk op gezondheid met een onderscheid 
tussen somatische/fysieke gezondheidszorg aan de ene kant, en geestelijke/psychologische gezondheidszorg aan de andere 
kant. We stellen voor om dit onderscheid eerder te zien als het resultaat vanuit een organisatorische bezorgdheid om patiënten 
doeltreffend te oriënteren naar de zorg waaraan ze het meeste nood hebben. In de specifieke instellingen worden echter 
inspanningen geleverd om een uitgebreide zorg te verlenen die bestaat uit adequate fysieke, psychologische en sociale zorg. 
Een eerstelijnsdokter zal ook rekening houden met de psychologische en sociale aspecten van zijn patiënt en de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog zal indien nodig zijn patiënt helpen bij de therapietrouw ten opzichte van medische 
voorschriften. 
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Figuur 4: 
 

 

 
 

Gezondheidszorginstellingen 

 
Klinisch/gezondheidszorgpsychologen zijn actief in het brede veld van instellingen die worden 
weergegeven op de 'sociale kaart' (https://www.desocialekaart.be/inhoud-sociale-kaart; 
http://www.guidesocial.be) of op de website van de Belgische Federatie van Psychologen 
(https://www.bfp-fbp.be) (zie ook Bijlage 1).  
 

2 Een competentieprofiel voor de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 

2.1 Inleiding 

De capaciteiten waarover een beroepsbeoefenaar moet beschikken, worden vaak uitgedrukt 
in termen van onderwijstrajecten met vereiste vakken en studiepunten om de noodzakelijke 
kennis en vaardigheden te verwerven. Deze traditionele zienswijze komt bijvoorbeeld tot uiting 
in de Belgische wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 4 april 2014, die de 
uitoefening van de klinische psychologie als een autonoom gezondheidszorgberoep 
definieert. Volgens de wet moeten klinisch psychologen een universitair diploma in de 
klinische psychologie behalen, ter afsluiting van minstens vijf jaar voltijds onderwijs of 300 
punten in het Europese systeem voor de overdracht van studiepunten (ECTS), met inbegrip 
van een stage in het domein van de klinische psychologie.  
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In de huidige visies op een "professionele" psychologie ligt de nadruk meer op de 
competenties waarover een psycholoog moet beschikken dan op het opleidingsmodel waarin 
het aantal lesuren of studiepunten van doorslaggevend belang zijn. Studiepunten en een 
certificaat behalen zijn vanuit dit uitgangspunt een noodzakelijke vereiste, maar zeker geen 
voldoende voorwaarde voor competentie voor het uitoefenen van een beroep. Met andere 
woorden, de afgelopen decennia worden gekenmerkt door een paradigmaverschuiving naar 
een "competentiecultuur" waar de klemtoon ligt op het resultaat van het leren (het verwerven 
van essentiële kennis en vaardigheden) in plaats van op vakken en studiepunten (Rodolfa et 
al., 2014). Illustratief hiervoor is de slogan van het internationaal project rond competentie in 
psychologie: competence as a common language for professional identity and international 
recognition (IPCP, 2014). 
 
Het doel van het advies is ook (naast de algemene definitie) om de competenties te 
beschrijven die nodig zijn voor de uitoefening van de klinische/gezondheidszorgpsychologie 
aan de hand van gedragsindicatoren. Geen beschrijving in de vorm van eindtermen, maar in 
de vorm van competenties binnen de overeenstemmende benchmarks of indicatoren. Het 
advies beschrijft de "kern"-competenties op het niveau van toegang tot de praktijkuitoefening: 
dat zijn die competenties waarover een goed opgeleide, beginnende Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog moet beschikken om beschouwd te worden als een 
competente praktiserende psycholoog. In het advies wordt een profiel van competenties 
verstrekt waarvan cliënten, patiënten, beroepsorganisaties, opleidingsinstituten, werkgevers 
en het grote publiek mogen verwachten dat ze aanwezig zijn bij de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog aan de start van zijn/haar professionele loopbaan en dat 
hij/zij ze zal handhaven en verder ontwikkelen gedurende zijn/haar hele loopbaan. 
 
Zo'n competentieprofiel draagt bij tot de kwaliteit van de opleiding en de beroepsuitoefening: 
het is een referentiekader dat de psycholoog helpt om inzicht te krijgen in zijn sterktes en 
zwaktes als gezondheidszorgverlener en dat hem begeleidt in zijn streven naar professionele 
ontwikkeling. Een competentieprofiel verduidelijkt het expertisegebied van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog en verstrekt aan academische instellingen een kader 
voor de pedagogische opleiding van een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. Een 
competentieprofiel is noodzakelijk voor een adequaat competentiemanagement voor 
werkgevers in de gezondheidszorg en kan door de overheid gebruikt worden om de toegang 
tot het beroep te reguleren en om een systeem van kwaliteitsborging in te voeren.  
 
Er moet echter worden opgemerkt dat een competentieprofiel nooit af is: het is een continu 
proces van herevaluatie, herdefiniëring en aanpassingen aan ontwikkelingen in de 
psychologische wetenschap, praktijk, en aan sociale evoluties. Daarom moet dit advies als 
een eerste stap gezien worden, die gebaseerd is op een analyse van de wetenschappelijke 
literatuur, ondersteund wordt door deskundigen van alle Belgische faculteiten voor 
psychologie en die ontsprongen is vanuit een multidisciplinaire benadering van de geestelijke 
gezondheidszorg.  
 
Verschillende specialisaties in de klinische psychologie zorg zijn mogelijk, zoals 
eerstelijnspsycholoog, klinisch neuropsycholoog, oncopsycholoog, forensisch psycholoog of 
psycholoog-psychotherapeut. De HGR heeft niet de bedoeling om een beschrijving van de 
competenties te ontwikkelen van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog op de niveaus van 
specialisatie. Het is eerder de bedoeling om een profiel te definiëren op een generalistisch 
basisniveau, op het moment van aanvang van de beroepsuitoefening. Het moet benadrukt 
worden dat het profiel de competenties beschrijft die de HGR noodzakelijk acht om 
onafhankelijk te kunnen beginnen met de praktijkuitoefening als 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog.  
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Dit is niet noodzakelijk het equivalent van de competenties waarover een Belgische master in 
de klinische psychologie beschikt na een studie van 5 jaar of 300 ECTS. Dit in overweging 
genomen, moet erop worden gewezen dat de Belgische beroepsorganisaties zoals de 
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen een extra voltijds jaar van gesuperviseerde 
praktijk vereisen voor een registratie als "gecertificeerd klinisch psycholoog" 
(http://www.vvkp.be/register-van-klinisch-psychologen). Deze eis van een bijkomend jaar van 
gesuperviseerde praktijk is ook opgenomen in de EuroPsy-normen van de EFPA (Lunt et al., 
2015) en wordt in dit advies ondersteund.  
 
Er wordt vanuit gegaan dat een verdere specialisatie een verdere doorgronding en specificatie 
betekent van de basisdomeinen van competentie met betrekking tot de kenmerken van de 
patiënt-/cliëntpopulaties (bv. kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen, enz.) en de kwesties, 
procedures en kenmerken van de werkcontext. 
 
Het competentieprofiel voor de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog helpt om een antwoord 
te vinden op de vraag: wat moeten psychologen kunnen voor een doeltreffende 
praktijkuitoefening? en dient als een gids voor de verschillende stakeholders (Frank, 2005): 

- voor onderwijsinstellingen en docenten, voor studenten en assistenten psychologie: 
welke algemene vaardigheden brengt hun opleiding hen bij? 

- voor praktiserende psychologen: een gids voor zelfevaluatie of een audit van de 
praktijkuitoefening; een krachtig hulpmiddel om een continue professionele 
ontwikkeling te plannen en een gids om het effect van deze inspanningen op de 
patiëntenzorg te evalueren; 

- voor onderzoekers die onderzoek verrichten naar: de fundamentele competenties en 
de doeltreffende praktijkuitoefening, de kwalitatieve gezondheidszorg en de opleiding 
voor gezondheidsberoepen; 

- voor andere gezondheidszorgbeoefenaars: een competentieprofiel met informatie 
over de rollen en vaardigheden van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. De 
klemtoon ligt bovendien op het belang van een doeltreffende interdisciplinaire 
samenwerking en een respectvolle en productieve relatie met andere beroepen; 

- voor overheidspersoneel, voor cliënten/patiënten, voor het publiek: het 
competentieprofiel is ontstaan vanuit de wens om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de maatschappij en het uiteindelijke doel is een optimale patiëntenzorg. 
Het profiel kan als zodanig een hulpmiddel zijn voor wie nadenkt over de rol van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in de gezondheidszorg en voor wie kwaliteit 
nastreeft. 

 
Tot slot is het belangrijk om op te merken dat dit advies helemaal niet de bedoeling heeft om 
aan universitaire en andere opleidingsinstellingen op te leggen wat de vorm of inhoud van 
programma's, labosessies en vakken zou moeten zijn. Opleidingsinstellingen hebben 
uiteraard de vrijheid om competentiegebieden te ontleden en te hercombineren, de nadruk te 
leggen op specifieke competenties (bv. werken met aandacht voor cultuurverschillen) en om 
andere competenties (bv. management, supervisie, leiderschap) op de voorgrond te plaatsen 
in hun programma (Hatcher et al., 2013, p. 87). 
 

2.2 Competentie: de concepten 

Er bestaan vele en verschillende concepten van competentie zoals Fernandez en 
medewerkers (2012) aangeven in hun review over hoe docenten in de 
gezondheidswetenschappen competenties definiëren. Ze kwamen tot de conclusie dat 
competentie is samengesteld uit kennis, vaardigheden en andere componenten. Hoewel er 
geen overeenstemming is over de aard van deze andere componenten wordt er gesuggereerd 
dat attitudes en waarden essentiële ingrediënten van competentie zijn.  
 



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 39 − 

Drie principes in verband met competentie worden vermeld: "competentie: (i) is samengesteld 
uit kennis, vaardigheden en een reeks aspecten in verband met persoonlijke capaciteiten en 
eigenschappen; (ii) laat de beroepsbeoefenaar toe om elementen te selecteren of combineren 
om prestatienormen te handhaven en (iii) vormt een garantie voor de gemeenschap of 
maatschappij dat diegene die hierover beschikt in staat zal zijn om prestaties uit te voeren 
volgens aanvaardbare normen". Het verwerven van beroepscompetenties start met de 
opleiding en is een proces dat zich verder zet doorheen de hele professionele loopbaan.  
De afgelopen tien jaar worden gekenmerkt door een intensieve focus op 
competentiegebaseerde modellen van opleiding, bijscholing en beoordeling in de 
professionele psychologie (Rubin et al., 2007; Rodolfa et. al., 2014). Ten eerste verstrekken 
we een definitie van drie concepten uit de literatuur over competenties: "competentie", 
"competenties", "competentieprofiel". 
 
Competentie is het routinematig en oordeelkundig gebruik van communicatie, kennis, 
technische vaardigheden, klinisch redeneren, emoties, waarden en reflectie in de dagelijkse 
praktijk van de zorg ten bate van het individu en de gemeenschap en hangt af van 
denkgewoontes (habits of mind), met inbegrip van aandacht, kritische nieuwsgierigheid, 
zelfbewustzijn en tegenwoordigheid van geest (Epstein & Hundert, 2002, p. 227). Het verwijst 
naar de algemene geschiktheid van een beroepsbeoefenaar om het beroep uit te oefenen, en 
weerspiegelt zijn of haar kennis, vaardigheden en attitudes en de integratie ervan. Een 
competentie kan ontwikkeld en verder uitgebouwd worden en is contextafhankelijk (Rubin et 
al., 2007). 
 
Competenties zijn complexe en dynamische interactieve clusters van geïntegreerde kennis 
van concepten en procedures; vaardigheden en capaciteiten; gedragingen en strategieën; 
attitudes, overtuigingen en waarden; disposities en persoonlijke eigenschappen; 
zelfperceptie; en motivatie (Mentkowski, 2000) die een persoon in staat stellen om een 
beroepsactiviteit uit te oefenen met talloze mogelijke uitkomsten (Marrelli, 1998). 
Competenties hebben betrekking op het volledig functioneren van de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog en zijn leerbaar, waarneembaar, meetbaar, begrijpbaar 
en praktisch. 
 
Een competentieprofiel is een lijst, een compilatie, een referentiekader voor de 
competentiedomeinen en overeenstemmende benchmarks of gedragsindicatoren, die nodig 
zijn om een functie uit te oefenen. Een professioneel competentieprofiel biedt dus een lijst van 
gedragsindicatoren voor de competenties die iemand moet bezitten om de functie van een 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog uit te oefenen. Competentieprofielen worden opgesteld 
door deskundigen, zijn flexibel en omzetbaar naar andere settings, en worden continu 
geherevalueerd en geherdefinieerd. 
 

2.3 Competentiemodellen en klinische psychologie 

Het ligt ver buiten de doelstelling van dit advies om een uitgebreid overzicht te verstrekken 
van de historische context en de ontwikkelingen in de denkwijzen over wat competentie in de 
psychologie is. Sommige belangrijke ontwikkelingen zullen aan bod komen die van invloed 
waren op de moderne visie op competentie in de psychologie en die van nut kunnen zijn voor 
het ontwikkelen van een profiel voor de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. 
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2.3.1 Competentiemodellen en (klinische) psychologie: VS 

Figuur 5: De competentiekubus (Uit: Rodolfa et al. (2014)) 
 

 
 
De eerste bijdrage tot het ontwikkelen van denkwijzen over wat competentie is en hoe dit te 
meten in het beroep van de psychologie in de Verenigde Staten werd geleverd door de 
National Council of Schools and Programs of Professional Psychology (Nationale Raad van 
Scholen en Programma's van Professionele Psychologie) in 1986 (bv. Rodolfa et al., 2014). 
Een brede interesse in competenties kwam nog meer op gang door een nationale conferentie 
rond competenties in 2002 (Competenties Conference, Kaslow et al., 2004). Deze conferentie 
waarop acht kerncompetentiegebieden werden voorgesteld gaf de aanleiding tot tal van 
publicaties. Op basis van deze acht domeinen die door de conferentie werden beschreven, 
identificeerde een werkgroep (Rodolfa et al., 2005) drie assen of gebieden van competentie: 
de fundamentele competenties noodzakelijk voor competente praktijkuitoefening, zoals 
algemene waarden en kennis, de functionele competenties zoals types van psychologische 
diensten/activiteiten van beroepspsychologen, en de ontwikkelingsstadia voor het verwerven 
van dergelijke competenties. Dit model ligt aan de basis van de Competentiekubus (zie 
Figuur 5),  die zijn ingang vond bij de verscheidene opleidingen in de psychologie. De 
fundamentele competenties omvatten 6 domeinen: (1) reflectie en zelfevaluatie, (2) 
wetenschappelijke kennis en methoden, (3) relaties, (4) ethische en wettelijke normen en 
beleidskwesties, (5) individuele en culturele diversiteit, en (6) interdisciplinaire systemen. De 
functionele competenties omsluiten de belangrijkste functies die van een psycholoog verwacht 
worden en vergen elk de reflectieve integratie van de fundamentele competenties om 
problemen te identificeren en op te lossen: (1) beoordeling, diagnose en 
casusconceptualisatie, (2) interventie, (3) consultatie, (4) onderzoek en evaluatie, en (5) 
supervisie en onderwijs, en (6) management en aansturing. Tot slot staat de derde as van de 
kubus voor de professionele ontwikkelingsstadia in de VS: doctoraatsopleiding, doctorale 
stage of residentie, postdoctorale supervisie, residentie of beurs, en permanente vorming. 
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Met de Competency Cube als model ontwikkelde de Competency Benchmarks Workgroup 
(Fouad et al., 2009) een kader waarin de kerncompetenties worden ingedeeld in twee grote 
categorieën van telkens 15 vaardigheids-/kennisgebieden die fundamenteel zijn voor de 
praktijkuitoefening van de psychologie: fundamentele competenties (professionaliteit, 
reflectie/zelfevaluatie/zelfzorg, wetenschappelijke kennis en methoden, relaties, bewustzijn 
van individuele en culturele diversiteit, ethische wettelijke normen en beleid, interdisciplinaire 
systemen) en functionele competenties (beoordeling, interventie, consultatie, 
onderzoek/evaluatie, supervisie, onderwijs, management-aansturing, belangenbehartiging).  
Deze 15 competenties worden telkens onderverdeeld in twee tot zes subcategorieën. Elke 
subcategorie bevat enerzijds specifieke criteria voor de essentiële competenties die de 
subcategorie definiëren en anderzijds gedragsankers die geassocieerd worden met elk 
competentie-element op drie ontwikkelingsniveaus: gereedheid voor practicum, gereedheid 
voor stage, gereedheid voor toegang tot de praktijkuitoefening. 
 
De Benchmarks Competency Workgroup gaf zelf toe dat hun model te ingewikkeld was om 
door opleiders in de praktijk te worden gebruikt (Fouad et al., 2009; Hatcher et al., 2013; 
Rodolfa et al., 2014), bijgevolg ontwikkelden ze de Revised Competency Benchmarks in 
Professional Psychology en een Competency Benchmarks Rating Form als een middel om 
te meten of iemand er klaar voor is om het beroep uit te oefenen (Hatcher et. al., 2013). Dit 
herziene model, hierna het Revised Competency Benchmarks Model (APA, 2011) 
genoemd, herleidt de originele structuur naar zes categorieën of clusters met 
16 subcategorieën, die telkens verder zijn opgebouwd uit verscheidene elementen: 
professionaliteit (professionaliteit, individuele en culturele diversiteit, ethische wettelijke 
normen en beleid, reflectie/zelf-evaluatie/zelfzorg), relationeel (relaties), toepassing 
(evidence-based practice, assessment, interventie, consultatie), wetenschap 
(wetenschappelijke kennis en methoden, onderzoek/evaluatie), vorming(onderwijs, 
supervisie), en systemen (interdisciplinaire systemen, management-administratie, 
belangenbehartiging). Het herziene model beschrijft in totaal 55 elementen voor ieder 
ontwikkelingsstadium: gereedheid voor practicum, gereedheid voor stage en gereedheid voor 
toegang tot de praktijk. Hoewel het nog steeds uit vele onderdelen bestaat, wordt dit nieuwe 
model met bijhorend evaluatieformulier als werkbaar beschouwd, want elk onderdeel heeft 
enkel één Likert-schaal (Rodolfa et al., 2014). 
 
In 2009 boog de Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB, 2010) zich 
over de praktijkuitoefening van de psychologie en de competenties die erkende psychologen 
nodig hebben. Het ASPPB-model van Competencies Expected of Psychologists at the Point 
of Licensure (Verwachte Competenties van Psychologen op het Moment van Licentie) bestaat 
uit de volgende zes competentieclusters: (1) wetenschappelijke oriëntatie, (2) professionele 
praktijk, (3) relationele competentie, (4) professionaliteit, (5) ethische praktijk, (6) 
systeemdenken. Dit model weerspiegelt de erkenning dat er binnen het vakgebied een grote 
mate van eensgezindheid is over de soorten competenties die essentieel zijn voor de 
onafhankelijke praktijkuitoefening van de psychologie. Bovendien blijkt uit het overzicht van 
Rodolfa en medewerkers (2014) inzake de ASPPB Competencies Expected of Psychologists 
at the Point of Licensure en de Revised Competency Benchmarks dat er een substantiële 
overlap en een belangrijke mate van continuïteit tussen beide modellen is. 
 
Interessant is dat de afdeling van Gezondheidspsychologie van de Amerikaanse 
Psychologenvereniging een toepassing van het Competentiemodel heeft ontwikkeld voor de 
klinische gezondheidspsychologie. Met het Cube Model als referentiekader identificeerden 
France en medewerkers (2008) de fundamentele en functionele competenties die verwacht 
worden van een goed opgeleid klinisch gezondheidspsycholoog op het niveau van toegang 
tot het beroep. Tabel 2 illustreert de op kennis gestoelde en toegepaste competenties op het 
gebied van beoordeling en interventie.  
  



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 42 − 

Tabel 2: Beoordelings- en interventiecompetenties in de Klinische Gezondheidspsychologie, 
door France en medewerkers (2008) [vertaald uit het Engels] 
 
Beoordelingscompetenties  
Type Inhoud 
Kennis gebaseerde 
competenties 

De klinisch gezondheidspsycholoog zal op het niveau van toegang tot het beroep kennis 
hebben van 
i. biologische beoordelingsstrategieën relevant voor individuen en systemen;  
ii. psychologische beoordelingsstrategieën relevant voor individuen en systemen;  
iii. sociale-omgevingsgerelateerde beoordelingsstrategieën relevant voor individuen en 
systemen. 

Toegepaste 
competenties 

De klinisch gezondheidspsycholoog zal op het niveau van toegang tot het beroep in staat 
zijn om 
i. onafhankelijk de kwestie/het probleem te beoordelen en het passende analyseniveau, en 
zal daarbij empirisch onderbouwde biopsychosociale en cognitieve beoordelingstools 
selecteren en toepassen die afgestemd zijn op de lichamelijke ziekte, verwonding of 
handicap van de patiënt met als doel het ontwikkelen van behandeling en 
rehabilitatiediensten; 
ii. uitgebreide biopsychosociale gesprekken te voeren en objectieve (relevante) biologische 
en psychosociale bevindingen te beoordelen gerelateerd aan de lichamelijke gezondheid of 
ziekte-verwonding-handicap; 
iii. biopsychosociale risicofactoren te beoordelen voor de ontwikkeling van lichamelijke 
ziekte, verwonding of handicap; 
iv. omgevingsfactoren te beoordelen die de kennis, waarden, attitudes, en/of gedragingen 
van de patiënt bevorderen of belemmeren, en of gedrag dat een invloed heeft op het 
functioneren van de gezondheid en het gebruik van de gezondheidszorg; 
v. biopsychosociale factoren te beoordelen die van invloed zijn op de naleving van 
aanbevelingen voor medische en psychologische zorg; 
vi. de biopsychosociale impact te beoordelen van medische procedures (met inbegrip van 
screening, diagnostiek, interventie-preventie procedures); 
vii. blijk te geven van een begrip van ethische en legale aspecten van biopsychosociale 
beoordelingsstrategieën voor de aanpak van gezondheids- en gezondheidszorgproblemen;  
viii. blijk te geven van het vermogen om toegang te krijgen tot informatie en die te 
evalueren en te gebruiken ten behoeve van de beoordeling en daarbij gebruik te maken 
van nieuwe en opkomende gezondheidstechnologieën. 

Interventiecompetenties 
Kennis gebaseerde 
competenties  

De klinisch gezondheidspsycholoog zal op het niveau van toegang tot het beroep kennis 
hebben van 
i. de pathofysiologie van ziekten en bestaande biomedische behandelingen en hun 
gevolgen voor het verlenen van biopsychosociale behandelingen; 
ii. psychologische factoren geassocieerd met gezondheidsgedrag en ziekten en hun 
gevolgen voor het verlenen van biopsychosociale behandelingen;  
iii. sociale-omgevingsfactoren geassocieerd met gezondheidsgedrag en ziekten en hun 
gevolgen voor het verlenen van biopsychosociale behandelingen; 

Toegepaste 
competenties 

De klinisch gezondheidspsycholoog zal op het niveau van toegang tot het beroep in staat 
zijn om 
i. een evidence-based practice toe te passen door de beste onderzoeksgegevens die 
beschikbaar zijn te integreren in de klinische expertise en daarbij rekening te houden met 
de  eigenschappen van de patiënten, hun cultuur en voorkeuren; 
ii. empirisch onderbouwde interventies bij de behandeling te implementeren afgestemd op 
de doelgroep 
iii. empirisch onderbouwde gezondheidsbevordering en preventie-interventies te 
implementeren; 
iv. empirisch onderbouwde interventies uit te voeren in de context van een interdisciplinair 
team; 
v. onafhankelijk te beoordelen en daarbij biopsychosociale en cognitieve beoordelingstools 
te selecteren en toe te passen die afgestemd zijn op de lichamelijke ziekte, verwonding of 
handicap van de patiënt met als doel het proces en de uitkomst van behandeling en 
rehabilitatiediensten te beoordelen met inbegrip van het mogelijk risico op schade; 
vi. blijk te geven van een begrip van ethische en legale aspecten van biopsychosociale 
interventiestrategieën voor de aanpak van gezondheids- en gezondheidszorgproblemen; 
vii. blijk te geven van het vermogen om toegang te krijgen tot informatie en die te evalueren 
en te gebruiken ten behoeve van het opzetten en uitvoeren van een behandeling, 
gezondheidsbevordering en preventie-interventie en daarbij gebruik te maken van nieuwe 
en opkomende gezondheidstechnologieën. 
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2.3.2 Competentiemodellen en (klinische/gezondheidszorg) psychologie: Europa 

Europese Federatie van Psychologenverenigingen: EFPA Competenties 

 
De Europese Federatie van Psychologenverenigingen gebruikt een competentiegebaseerde 
benadering om de basisnormen te definiëren voor de toegang van psychologen tot een 
onafhankelijke praktijkuitoefening in een variëteit aan beroepscontexten (Lunt et al., 2015).  
 
Twee hoofdgroepen van competenties worden onderscheiden: (i) primaire competenties, die 
verband houden met de psychologische inhoud van het praktijkproces en (ii) competenties 
voor een effectieve dienstverlening die de praktijkbeoefenaar in staat stellen om doeltreffend 
diensten te verlenen in dit specifieke domein. 
 
De EFPA maakt een onderscheid tussen vier brede werkterreinen in de psychologie: klinisch 
en gezondheid; onderwijs; arbeid en organisatie en tot slot een "overige" restcategorie. De 
competenties zijn bewust algemeen beschreven en van toepassing op de meeste of alle 
soorten werk van psychologen, hoewel ze in verschillende werkcontexten op verschillende 
manieren geïmplementeerd zullen worden. 
 
De EFPA onderscheidt 20 primaire competenties waarvan elke psycholoog zou moeten 
kunnen blijk geven. Ze worden in zes functionele categorieën ondergebracht die betrekking 
hebben op de beroepsactiviteiten. De categorieën zijn: (a) doelspecificatie, (b) beoordeling, 
(c) ontwikkeling, (d) interventie, (e) evaluatie en (f) communicatie. Hiernaast zijn er negen 
competenties voor een effectieve dienstverlening die betrekking hebben op de 
beroepsactiviteiten in het algemeen, en die de psycholoog als praktijkbeoefenaar moet 
kunnen aantonen naast de primaire competenties. (1) beroepsstrategie, (2) voortdurende 
bijscholing (3) beroepsrelaties, (4) onderzoek en ontwikkeling, (5) marketing en verkoop, (6) 
accountmanagement, (7) praktijkmanagement, (8) kwaliteitsborging, en (9) zelfreflectie. 
 
EuroPsy is bedoeld om te voorzien in een standaard voor een academische opleiding en 
beroepstraining en legt een kwaliteitsniveau en standaard vast die zijn overeengekomen door 
de verenigingen die lid zijn van de EFPA. Om als een gekwalificeerd EuroPsy-psycholoog te 
worden beschouwd, moet een psycholoog aantonen dat hij/zij over de vereiste 
wetenschappelijke kennis en beroepscompetenties beschikt voor de praktijkuitoefening 
binnen een werkterrein in de psychologie. Het valt echter op te merken dat de EFPA-
competenties op een algemeen en relatief abstract niveau beschreven worden, zodat ze 
toepasbaar zijn binnen de meeste of alle soorten werk van psychologen (Lunt et al., 2015). 
Hoewel de competenties in verschillende werkterreinen op verschillende manieren 
geïmplementeerd kunnen worden, heeft deze niet-specifieke beschrijving verhindert om te 
kiezen voor het EFPA-model van competenties als het centrale referentiekader voor een 
competentieprofiel van de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. 
 
British Psychological Society (Britse beroepsvereniging van psychologen): Kerncompetenties 
in de Klinische Psychologie 

 
De Britse beroepsvereniging van psychologen (2006, 2010) beschrijft de vaardigheden, 
kennis en waarden, waarover een gekwalificeerd klinisch psycholoog moet beschikken en 
specificeert de noodzakelijke doelstellingen, waaruit competentie blijkt in de klinische 
psychologie en in klinische settings (British Psychological Society, 2010). 
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De kerncompetenties van een klinisch psycholoog omvatten: (1) transferable skills; (2) 
psychologische beoordeling; (3) psychologische formulering; (4) psychologische interventie; 
(5) audit en evaluatie; (6) onderzoek; (7) persoonlijke en professionele vaardigheden; (8) 
vaardigheden inzake communicatie en onderwijs en (9) vaardigheden inzake dienstverlening. 
De Britse beroepsvereniging van psychologen geeft een uitgebreide beschrijving van deze 
competenties (2006, 2010): 
 

“De transferable skills van klinisch psychologen omvatten de systematische toepassing 
van een wijde waaier aan theoretische modellen, uitvoerig bewijsmateriaal en een brede 
kennisbasis op nieuwe situaties. De beoordeling van psychologische processen en 
gedrag is een competentie afgeleid uit de theorie en praktijk van zowel academische als 
toegepaste psychologie. Deze competentie verschilt van andere activiteiten zoals 
diagnosestelling en omvat zowel het beoordelen van individuele verandering en stabiliteit 
als het vergelijken van het individu met anderen. De resultaten van deze beoordelingen 
worden binnen de context van historische, dynamische en ontwikkelingsprocessen 
geplaatst die een individu, gezin, groep of organisatie gevormd hebben, alsook binnen de 
context van toekomstige ambities of behoeften. Klinisch psychologen zijn in staat om de 
geschiktheid van verschillende meetprocedures te beoordelen volgens het doel waarvoor 
de beoordeling nodig is, en zijn ook competent om nieuwe en contextspecifieke 
procedures te ontwikkelen. Psychologische formulering is het samenvoegen en 
integreren van de kennis uit dit beoordelingsproces, waarbij psychologische, biologische 
en systemische factoren en procedures kunnen betrokken zijn. De formulering steunt op 
de psychologische theorie en onderzoek om een kader te bieden voor het beschrijven 
van de problemen of behoeften van een cliënt, hoe die tot stand kwamen en in stand 
worden gehouden. Wegens hun specifieke opleiding in de relatie van theorie versus 
praktijk zullen klinisch psychologen in staat zijn om een aantal (biopsychosociale) 
modellen te gebruiken om tegemoet te komen aan de behoeften of als ondersteuning bij 
de besluitvorming, waardoor een formulering dus een aantal voorlopige hypotheses kan 
omvatten. Dit vormt de basis waaruit acties kunnen voortvloeien. Wat deze activiteit uniek 
maakt voor klinisch psychologen is de kennisbasis en de informatie waaruit zij putten. Het 
vermogen om toegang te krijgen tot psychologische gegevens en kennis, die te 
onderzoeken, kritisch te evalueren, analyseren en synthetiseren vanuit een 
psychologisch perspectief is een unieke competentie voor psychologen actief in de 
academische of toegepaste psychologie. Klinisch psychologen zijn ook competent in 
zowel verbale als geschreven communicatie van formuleringen voor gebruikers van 
diensten, gezinnen/verzorgers en andere beroepsbeoefenaars. De psychologische 
interventie wordt, indien nodig geacht, gebaseerd op de formulering. Psychologische 
modellen kunnen gebruikt worden om gemakkelijker tot een oplossing voor het probleem 
te komen of om de kwaliteit van de relaties te verbeteren. Een sleutelelement hierin is het 
ontwikkelen van een therapeutische werkrelatie met de dienstgebruiker, het gezin of de 
verzorgers. Andere types van psychologische interventie zijn onder meer het opleiden of 
coachen van anderen (zoals personeel, verwanten en verzorgers) en het verlenen van 
psychologische kennis door te onderwijzen of het ontwikkelen van vaardigheden via 
supervisie en consultatie. Al deze interventies of implementaties van oplossingen maken 
deel uit van het toetsen van de voorlopige hypotheses uit de formulering en zijn 
voortdurend onderhevig aan wijzigingen in het licht van ervaring en nieuwe gegevens. 
Klinisch psychologen zullen de lopende interventies opvolgen en evalueren en zullen ze 
aanpassen om ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn op de behoeften van de 
dienstgebruiker. Ze zullen ook herkennen wanneer een (verdere) interventie niet geschikt 
is of er weinig kans is dat dit zou helpen en communiceren dit naar de gebruikers van de 
dienstverlening en andere betrokkenen. Evaluatie vormt daarom een cruciaal en 
integraal onderdeel van het werk van klinisch psychologen. Alle activiteiten en 
interventies moeten geëvalueerd worden, zowel tijdens hun uitvoering als achteraf om de 
stabiliteit en de veiligheid van verandering te beoordelen.  
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Het vermogen om evaluatieprocedures te bedenken, aan te passen en te gebruiken om 
klinische uitkomsten te verbeteren en om te gaan met complexe en moeilijke gegevens 
zijn sleutelcompetenties voor elke klinisch psycholoog. Veel klinisch psychologen voeren 
specifieke formele onderzoeksprojecten uit in opdracht van de National Health Service of 
een andere instelling die subsidies verleent en bekleden vaak tegelijkertijd een functie 
aan een universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs. Onderzoekscompetenties 
omvatten het vermogen om onderzoeksresultaten te identificeren en kritisch te benaderen 
met het oog op het verstrekken van informatie ten behoeve van de klinische 
praktijkuitoefening. Klinisch psychologen kunnen een wijde waaier aan 
onderzoeksmethoden begrijpen waaronder kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksstrategieën en kunnen onderzoek plannen en uitvoeren op een manier die 
voldoet aan de hoogste ethische standaarden. De persoonlijke en professionele 
vaardigheden van klinisch psychologen zijn onder meer een vermogen om efficiënt met 
cliënten te werken die verschillende achtergronden hebben en het zich bewust zijn van 
sociale en culturele factoren. Hoewel ze werken op een passend niveau van autonomie, 
aanvaarden ze verantwoording af te leggen aan diensthoofden en leidinggevenden en 
herkennen ze hun eigen persoonlijke ontwikkelingsnoden. Ze gebruiken klinische 
supervisie om te reflecteren over hun eigen klinische praktijk en die te verbeteren en 
zoeken naar en gebruiken passende ondersteuning en begeleiding binnen hun 
persoonlijke en professionele grenzen. Ze gedragen zich steeds op een manier die 
overeenstemt met ethische principes, gedragscodes en beroepsnormen. Communicatie- 
en onderwijscompetenties zijn fundamenteel om de rol van een klinisch psycholoog te 
vervullen. Klinisch psychologen zorgen er altijd voor dat de verbale en geschreven 
communicatie beantwoordt aan de verwachte normen van vertrouwelijkheid en besteden 
de nodige aandacht aan kwesties en wetten rond gegevensbescherming. Ze plannen en 
geven onderricht en bijscholing waarbij rekening wordt gehouden met de noden, 
doelstellingen en kenmerken van de lesvolgers. Dienstverleningscompetenties 
omvatten het werken met dienstgebruikers en verzorgers om hun betrokkenheid bij de 
planning en verlening van diensten te bevorderen, het omgaan met kwesties en 
mechanismen om organisationele veranderingen te bevorderen, en het ontwikkelen en 
onderhouden van werkzame partnerschappen met diverse opdrachtgevers en 
dienstverleningssystemen. Klinisch psychologen verrichten steeds vaker leidinggevende 
taken in klinische teams, bij projectontwikkeling en in formele managementfuncties. 
Kortom, het is net de mix en de synthese van deze competenties, die steunen op 
theorieën en gegevens uit de psychologie, die worden toegepast om individuen, groepen 
en systemen te helpen om problemen op te lossen op persoonlijk, familiaal, groeps-, 
strategisch of organisationeel vlak, die de klinische psychologie uniek maken in de 
gezondheids- en sociale zorg." [vertaald uit het Engels] 

 
Competentieprofiel van de Gezondheidszorgpsycholoog in Nederland 

 
De psychologische beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg vallen onder de BIG-wet. 
De BIG-wet onderscheidt vier beroepen: gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, 
klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.  
 
De functie en het werkveld van de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog op een 
basis-, generalistisch niveau, bij de toegang tot het beroep stemt goed overeen met het beroep 
van de gezondheidszorgpsycholoog in Nederland. "Deze psycholoog is een generalist, 
behandelt psychische stoornissen, problemen in de persoonlijke levenssfeer en psychische 
klachten die kunnen samenhangen met andere ziektes zoals handicaps en lichamelijke 
klachten. De hoofdtaken van een gezondheidszorgpsycholoog zijn zelfstandige diagnostiek, 
beoordeling van de zorgnoden en behandeling. Een gezondheidszorgpsycholoog werkt vaak 
in de geestelijke gezondheidszorg, in verpleeghuizen of in een algemeen ziekenhuis.  
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Gezondheidszorgpsychologen kunnen in een zelfstandige praktijk werken, bijvoorbeeld als 
een psycholoog die eerstelijns- of basisgezondheidszorg verstrekt. De 
gezondheidszorgpsycholoog werkt nauw samen met personen uit andere disciplines, zoals 
artsen, maar blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen praktijkuitoefening" (Siemons, 2014) 
[vertaald uit het Engels]. 
  
Een Nederlandse werkgroep (Werkgroep Modernisering GZ-opleiding, 2012) definieerde de 
competentiegebieden voor de gezondheidszorgpsycholoog en gebruikte hiervoor het medisch 
competentiemodel van de Canadian Medical Education Directives for Specialists 
(CanMEDS, 2000). Het CanMEDS model (Frank, 2005) is het uitgangspunt voor alle 
medische vervolgopleidingen in Nederland: het model wordt, met enkele aanpassingen, als 
goed bruikbaar beschouwd voor psychologische opleidingen. Doorslaggevend voor de keuze 
was dat het model zich als gangbaar en beproefd bewezen heeft voor andere 
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: hierdoor kan het model een begrippenkader 
bieden binnen instellingen waar zorgprofessionals samenwerken. 
 
1. Psychologisch handelen: dit is het kerngebied van het beroep, waarmee andere 
competentiegebieden nauw samenhangen: diagnostiek, indicatiestelling, en interventie. 
2. Communicatie: omvat alle communicatie en samenwerking met de cliënt en diens 
systeem. 
3. Samenwerking: verwijst naar het samenwerken met andere gezondheidszorgverleners.  
4. Kennis en wetenschap: richt zich op het proces van het verwerven en uitdragen van 
kennis. 
5. Maatschappelijk handelen: betreft de maatschappelijke context van het handelen van de 
gezondheidszorgpsycholoog en vormen van belangenbehartiging ten behoeve van de 
cliënten. 
6. Organisatie: activiteiten organiseren (zoals diagnosticeren of een interventie), alsook 
werken als lid van een organisatie. 
7. Professionaliteit: heeft betrekking op persoonlijke, ethische en wettelijke kwaliteitsnormen 
voor de beroepsuitoefening van de gezondheidszorgpsycholoog. 
 

2.4 Strategie voor de ontwikkeling van een competentieprofiel voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog  

2.4.1 Selectiecriteria voor het model van het competentieprofiel 

De keuze voor het model van het competentieprofiel voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog berust op verschillende criteria: 

- Het model moet ondersteund worden door recente internationale 
wetenschappelijke literatuur over competentieprofielen van de professionele 
psycholoog. 

- Het model moet up-to-date zijn en aangepast aan recente ontwikkelingen in de 
psychologische wetenschap. 

- Het model moet zo specifiek mogelijk zijn voor de positie van de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog (bv. wetgeving). 

- Het model weerspiegelt de dimensies van de functionele competenties die 
rechtstreeks verband houden met de beroepsactiviteiten: deze aspecten moeten 
expliciet worden verwoord. Anderzijds kunnen attitudes, waarden en kennis die de 
nodige voorwaarden vormen voor het handelen van de psycholoog (bv. 
fundamentele competenties) expliciet of impliciet in de indicatoren worden 
uitgedrukt. 

- Het model moet gebruiksvriendelijk, relatief compact, niet te complex, en 
functioneel zijn voor dagelijks gebruik. 
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- Het model beschrijft het niveau dat nodig is voor toegang tot het beroep, maar kan 
ook aparte formulieren en profielen voor andere stadia in de professionele 
ontwikkeling specificeren (bv. pre-practicum, pre-stage, gereedheid voor praktijk, 
niveau van specialisatie, enz.). 

- Het model laat toe om instrumenten te ontwikkelen voor de beoordeling en 
evaluatie van het profiel. 

2.4.2 Het “Revised Competency Benchmarks Model” als een referentiekader voor het 
competentieprofiel van de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 

Het Amerikaanse Revised Competency Benchmarks Model werd gekozen als uitgangspunt 
voor het ontwikkelen van het Belgische competentieprofiel. 
 
De argumenten hiervoor zijn: 

- Het is een aanpassing van het welbekende Cube Model en omvat fundamentele 
en functionele competenties voor drie niveaus van professionele ontwikkeling 
(gereedheid voor practicum, gereedheid voor stage, gereedheid voor praktijk). 

- Het heeft een gedocumenteerde geschiedenis en is voorgesteld, ontwikkeld en 
geëvalueerd door experts in het veld van competenties voor professionele 
psychologie (Hatcher et al., 2013; Rodolfa et al., 2014; Johnson & Kaslow, 2014). 

- Het is gemakkelijker te gebruiken en te hanteren dan het Cube Model en het 
Competency Benchmarks Rating Form (Fouad et al., 2009). 

- De structuur is vergelijkbaar met andere modellen (Rodolfa et al., 2014). 
- Het heeft een bijlage met voorbeelden om de items verder te verduidelijken of om 

de mogelijke manieren te illustreren waarop de items zich in een opleiding kunnen 
voordoen (APA, 2011). 

- Het heeft een bijhorend evaluatieformulier (rating form), een 
beoordelingsinstrument dat aan het model verbonden is, met benchmarks die 
ontwikkeld zijn op drie niveaus van professionele ontwikkeling, met inbegrip van 
de gereedheid voor praktijkuitoefening (APA, 2011). 

Bij het aanpassen van het Revised Benchmarks Model voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog, heeft de HGR ook informatie gehaald uit andere 
modellen die specifiek ontwikkeld werden voor de klinisch psycholoog: het model voor de 
Nederlandse GZ-psycholoog en de indicatoren van het Core Competencies Log Book van het 
model voor de klinische psychologie van de Britse beroepsvereniging van psychologen. 
 
Tot slot bekeek de HGR de overeenkomsten tussen het Competentieprofiel van de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog en de door de EFPA beschreven competenties in het 
Europees Certificaat in de Psychologie (EuroPsy). Het opzet daarvan was om na te gaan of 
het profiel beantwoordt aan de door de EFPA-leden overeengekomen Europese normen voor 
academisch onderwijs en nascholing, ter bepaling van het niveau van de kwaliteit en 
competenties.  
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Figuur 6: Strategie voor het ontwikkelen van het Competentieprofiel voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 
 

 
 
De HGR behoudt de twee dimensies van fundamentele en functionele competenties, 
gekenmerkt door 6 clusters en 16 domeinen, maar heeft de functionele domeinen van 
consultatie en supervisie niet opgenomen, omdat deze domeinen niet voldoende samenvallen 
met de rol en functie van een Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. De klemtoon in 
de Revised Competency Benchmarks op de competentie consultatie is minder betekenisvol 
voor de situatie van de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog: adviserende of 
consultatieve activiteiten worden geherdefinieerd als een benchmark voor interventie. Het 
verstrekken van supervisie is in België bovendien geen vereiste competentie voor een 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog op het niveau van toegang tot de praktijkuitoefening, dit 
domein wordt geherdefinieerd als de benchmark "superviserende attitude" in het 
competentiedomein organisatie. Het profiel wordt samengevat in tabel 3: het bevat 6 clusters 
en 14 competentiedomeinen. 
 
Tabel 3: Competentieprofiel van de HGR voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog  

 Fundamentele dimensie  Functionele dimensie
  

I. Professionaliteit IV.  Professionele Activiteiten 
1 Professionele waarden en attitudes  8 Evidence-based practice 
 2 Individuele en culturele diversiteit  9 Psychologische evaluatie 
 3 Deontologische code en ethiek 10 Interventie 
 4 Reflectie, zelfevaluatie en zelfzorg V. Vorming 

II. Relationele competenties 11 Onderwijs 
5 Relaties VI. Systemen 

III. Wetenschap 12 Interdisciplinaire systemen 
6 Wetenschappelijke kennis en methoden 13 Organisatie 
7 Onderzoek en evaluatie 14  Maatschappelijk engagement 

 

Revised Competency 
Benchmarks Model 

Categorieën  

Competentieprofiel 
Nederlandse GZ-
psycholoog 

BPS: Kerncompetenties 
in Klinische Psychologie 

Feedback 
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Het volledige aangepaste profiel wordt voorgesteld onder hoofdstuk 2.5.3. 
 

2.5 Het competentieprofiel voor de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 

2.5.1. Wijzigingen ten opzichte van het Revised Benchmarks Model 
 
Tabel 4 geeft de aanpassingen weer van het Revised Benchmarks Model, die hebben geleid 
tot de ontwikkeling van het HGR-model met 6 clusters, 14 domeinen en 
46 competentiebenchmarks voor de Belgische klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. 
 
Tabel 4: Tabel met wijzigingen ten opzichte van het Revised Benchmarks Model 

Revised 
Benchmarks 
model 

Competentieprofiel voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog 

Fundamentele competenties  
I. Professionaliteit: 
16 benchmarks 

I. Professionalisme 
13 benchmarks  

I. Professionaliteit 13 benchmarks 

 1.Professional 
Values and Attitudes 
5  

1. Valeurs et attitudes 
professionnelles 5 

1. Professionele waarden en attitudes 5 

 2.Individual and 
Cultural Diversity 4  

2. Diversité 
individuelle et 
culturelle1 

2. Individuele en Culturele Diversiteit 1 

 3. Ethical, Legal 
Standards and 
Policy 3  

3. Normes éthiques et 
codes déontologiques 
et de conduite 3 

3. Ethische waarden, deontologische en 
gedragscode 3 

 4. Reflective 
Practice/ 
Self-
Assessment/Self-
Care 4 

4. Pratique réflexive, 
auto-évaluation et 
soins personnels 4 

4. Reflectie, zelfevaluatie en zelfzorg 4 

II. Relational: 3 II. Relationnel 3 
benchmarks 

II. Relationeel 3 benchmarks 

5. Relationships 3  5. Relations 3 5. Relaties 3 
III. Science: 5 III. Science 5 

benchmarks 
III. Wetenschap 5 benchmarks 

6.Scientific 
Knowledge and 
Methods 3 

6. Connaissance et 
méthodes 
scientifiques 3 

6. Wetenschappelijke kennis en 
methoden 3 

7.Research/Evaluati
on 2 

7. Recherche et 
evaluation 2 

7. Onderzoek en evaluatie 2 

Functionele competenties 
IV. Application: 15 IV. Activités 

professionelles 12 
benchmarks 

IV. Professionele activiteiten 12 
benchmarks 

8. Evidence-based 
Practice 1 

8. Evidence-based 
Practice 1 

8. Evidence-based Practice 1 

9.Assessment 6 9. Evaluation 
psychologique 6 

9. Psychologische evaluatie 6 

10 Intervention 4  10 Interventions 5 10 Interventies 5 
11. Consultation 4 ->     10E ->     10E 
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V. Education: 6  V. Formation 2 
benchmarks 

V. Vorming 2 benchmarks 

12. Teaching 2 11. Enseignement 2 11. Onderwijs 
13. Supervision 4 ->     13E 

(Organisation) 
->     13E (Organisatie) 

VI. Systems: 10 VI. Systèmes 11 
benchmarks 

VI. Systemen 11 benchmarks 

14. Interdisciplinary 
Systems 4 

12. Systèmes 
interdisciplinaires 4  

12. Interdisciplinaire systemen 4 

15. Management 
/Administration 4 

13. Organisation 5 13. Organisatie 5 

16. Advocacy 2  14. Engagement 
social 2 

14. Maatschappelijk engagement 2 

   16 domains  55 
benchmarks 

14 domaines/domeinen  46 benchmarks 
 

 
 

2.5.2 Overeenkomsten van het Belgisch profiel met de EuroPsy competenties 

Zoals eerder al vermeld verhinderde de niet-specifieke algemene beschrijvingen in het 
EuroPsy- model van competenties de keuze voor dit model als centraal referentiekader voor 
de ontwikkeling van een competentieprofiel voor de Belgische 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog.   
Uit een vergelijking van de twee modellen blijkt dat voor de meeste van de 20 "primaire" 
competenties in het EuroPsy-model een aanvullende beschrijving – specifiek voor de situatie 
van de klinisch/gezondheidszorgpsycholoog – kan worden teruggevonden in het 
competentieprofiel van de HGR. In het EuroPsy-model daarentegen ontbreken verwijzingen 
naar de competentiedomeinen van evidence-based practice en relationele competenties, en 
wordt er geen nadruk gelegd op het belang van wetenschappelijke kennis en methodologie. 
De competentie "Organisatiebeoordeling" in EuroPsy wordt als niet toepasbaar beschouwd 
voor psychologen die in een gezondheidssetting werken (Lunt et al., 2015).  
Voor de meeste van de 9 EuroPsy competenties voor een "effectieve dienstverlening" is er 
een overeenkomst te vinden in de benchmarks voorgesteld door de HGR, maar het HGR-
model verwoordt geen equivalent voor de competenties Marketing en verkoop, en 
Accountmanagement. Deze competenties lijken echter minder relevant voor de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog. Anderzijds beschrijft het EuroPsy-model geen 
competentiedomein betreffende de individuele en culturele diversiteiten, ethische waarden en 
deontologie, en empowerment.  
Kortom blijkt uit de vergelijking van de inhoud van het EuroPsy-model met die van het huidige 
HGR-model dat er weinig overlap en overeenkomsten zijn. Dit gebrek aan aansluiting tussen 
de twee modellen is te wijten aan een verschillend opzet: generisch versus zeer specifiek. De 
competenties van het EuroPsy-profiel worden beschreven op een algemeen en vrij abstract 
niveau, zodat ze toepasbaar zijn op de meeste of alle soorten werk van psychologen (Lunt et 
al., 2015), terwijl het HGR-profiel specifiek ontwikkeld werd voor de 
klinisch/gezondheidszorgpsycholoog in België, waarbij de aandacht uitgaat naar het 
operationeel definiëren van elk competentiedomein met zijn essentiële componenten en 
benchmarks voor gedrag. Het EuroPsy-model vertoont bijgevolg minder affiniteit met de 
praktijken en het functioneren van een klinisch/gezondheidszorgpsycholoog.  
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2.5.3 Het competentieprofiel: clusters, domeinen en benchmarks 

COMPETENCES FONDAMENTALES - FUNDAMENTELE COMPETENTIES 

 
Cluster Professionalisme / Professionaliteit. 

 
1. Valeurs et attitudes professionnelles: le comportement adopté reflète les 
valeurs et les attitudes du psychologue clinicien 
1. Professionele waarden en attitudes:  gedrag en houding weerspiegelen de 
waarden en attitudes van de klinisch psycholoog 
1A Intégrité, honnêteté, responsabilité 
personnelle et adhérence aux valeurs 
professionnelles  

1A Integriteit, eerlijkheid, persoonlijke 
verantwoordelijkheid en toewijding aan 
professionele waarden 

 Repère et gère de manière autonome 
toute situation qui menace les valeurs 
professionnelles et l’intégrité 
professionnelle 

 Bewaakt en lost autonoom situaties op 
die de professionele waarden en 
integriteit bedreigen 

1B Conduite  1B. Gedrag 
 Facilite le résultat des actes 

psychologiques, quel que soit la 
situation ou le contexte professionnel, 
par exemple en utilisant un langage 
approprié, en communicant de manière 
bienveillante, en adoptant une attitude 
appropriée, etc. 

 Faciliteert het resultaat van het 
psychologisch handelen in diverse 
contexten en situaties, bijvoorbeeld op 
vlak van taalgebruik en communicatie, 
door een passende attitude  aan te 
nemen, etc. 

1C Responsabilité 1C. Verantwoordelijkheid 
 Prend ses responsabilités 

personnelles de manière autonome 
dans divers milieux et contextes 

 Neemt autonoom persoonlijke 
verantwoordelijkheid op in diverse 
settingen en contexten 

1D. Sérénité des autres 1D. Zorg voor het welvaren van anderen  
 Agit de manière autonome pour 

garantir la sérénité des autres 
 Handelt autonoom om het welvaren van 

anderen te garanderen 
1E. Identité professionnelle 1E. Professionele identiteit  

 Affirme son identité en tant que 
psychologue clinicien : est membre 
d'associations professionnelles 
spécifiques, participe à des 
ateliers/séminaires dont le contenu 
clinique est manifeste 

 Démontre une connaissance des 
questions principales du domaine de la 
psychologie clinique 

 Intègre la connaissance scientifique 
dans sa pratique clinique et vice versa 

 Garandeert de identiteit als klinisch 
psycholoog: is lid van psychologische 
beroepsverenigingen, neemt deel aan 
workshops en studiedagen met een 
klinische finaliteit 

 Geeft blijk van kennis over kwesties die 
centraal staan in het domein, van de 
klinische psychologie  

 Integreert wetenschappelijke kennis en 
klinische praktijk 
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2. Diversité individuelle et culturelle : conscience, sensibilité et aptitudes à 
travailler avec des individus, groupes et groupes sociaux 
2. Individuele en Culturele Diversiteit: bewustzijn, sensitiviteit en vaardigheden in 
het professioneel werken met diverse individuen, groepen en maatschappelijke groepen 
2A Sensibilité aux caractéristiques 
spécifiques de la diversité individuelle et 
culturelle de soi comme psychologue, du 
patient/client ou du système du 
patient/client 

2A Sensitiviteit voor specifieke kenmerken 
van individuele en culturele diversiteit met 
betrekking tot zichzelf als psycholoog, de 
patiënt/cliënt of het cliënt/patiëntsysteem 

 Prend conscience de sa diversité 
culturelle et individuelle en tant que 
psychologue clinicien 

 Est sensible aux caractéristiques 
spécifiques de la diversité culturelle et 
individuelle du patient/client tels que 
l’âge, le sexe, l'identité de genre, 
l’ethnie, la culture, l’origine nationale, 
la religion, l’orientation sexuelle, le 
handicap, la langue et le statut socio-
économique10 

 Prend en considération les 
caractéristiques de la diversité 
culturelle et individuelle du système du 
patient / client dans les évaluations et 
interventions psychologiques 

 Is zich bewust van zijn culturele en 
individuele diversiteit in zijn hoedanigheid 
als klinisch psycholoog  

 Is sensitief voor de specifieke kenmerken 
van de culturele en individuele diversiteit 
van de patiënt/cliënt of het 
patiënt/cliëntsysteem zoals leeftijd, 
geslacht, genderidentiteit, etniciteit, 
cultuur, nationale origine, religie, 
seksuele oriëntatie, handicap, taal en 
socio-economische status11  

 Culturele en individuele karakteristieken 
van het patiënt/cliëntsysteem worden 
betrokken in de psychologische evaluatie 
en interventies 

 

  

                                                
10 La notion de « race » n’est pas retenue dans la liste 
11 Het concept “ ras ” is niet weerhouden in de opsomming 
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3. Codes déontologiques éthique: conscience et application des aspects légaux, 
déontologiques et éthiques des activités professionnelles cliniques avec des individus, 
groupes et organisations 
3.  Deontologische code en ethiek: besef van wettelijke, deontologische en 
ethische aspecten van de klinische activiteiten met individuen, groepen, en organisaties 
3A. Connaissance des standards et des 
directives éthiques, légaux et 
professionnels  

3A. Kennis van ethische, wettelijke en 
deontologische standaarden en richtlijnen 
 

 Connaît et applique de manière 
rigoureuse le Code Belge de 
Déontologie des Psychologues ainsi 
que les principes sous-jacents à ce 
Code de Déontologie 

 Connaît et applique les lignes 
directrices éthiques, légales et 
professionnelles pertinentes en matière 
d’application de la psychologie clinique 
(Cf. directives du Conseil Santé 
Publique) 

 Bezit kennis van en past op strikte wijze 
de ethische principes en gedragscodes 
uit de Belgische Deontologische Code 
voor Psychologen toe 

 Kent en past relevante ethische, 
wettelijke en professionele normen en 
richtlijnen toe op het vlak van de 
klinische psychologie 

3B. Conscience et application d’une prise 
de décision éthique 

3B. Bewustzijn van en toepassing van een 
ethische besluitvorming 

 Utilise, de manière autonome, un 
modèle de prise de décision éthique 
dans la pratique de la psychologie 
clinique 

 Gebruikt autonoom een ethisch 
beslissingsmodel in het professioneel 
werk 

3C. Conduite éthique 3C. Ethisch gedrag 
 Intègre de manière autonome les 

standards éthiques, légaux et 
déontologiques dans tous les 
domaines de compétence 

 Integreert autonoom ethische, wettelijke 
en deontologische normen in alle 
competentiedomeinen 

 
 
4. Pratique réflexive, auto-évaluation / « se soucier de soi-même »: la pratique 
réflexive est réalisée avec une conscience de soi et une réflexion personnelle et 
professionnelle, avec une compréhension des compétences et avec un souci de soi-
même approprié 
4.  Reflectie, zelfevaluatie en zelfzorg: praktijk uitgevoerd met een persoonlijk en 
professioneel zelfbewustzijn en reflectie, met inzicht in de competenties en met een 
gepaste zelfzorg 
(~ 4A) Réflexion dans la pratique 4A. Reflectie in de praktijk 

 Fait preuve de pratique réflexive 
pendant et après toute activité 
professionnelle clinique 

 Agit sur la base de réflexion  
 S’utilise lui-même comme outil 

thérapeutique 

 Maakt gebruik van reflectie zowel tijdens 
en na professionele activiteit. 

 Handelt weloverwogen  
 Zet zichzelf/de eigen persoon in als een 

therapeutisch middel 

4B. Auto-évaluation 4B. Zelfevaluatie 
 Evalue soi-même ses compétences 

dans tous les domaines de 
compétence de la psychologie clinique  

 Intègre l’auto-évaluation de ses 
compétences dans la pratique 

 Reconnait les limites de ses 
connaissances / ses aptitudes et agit 
pour y remédier 

 Evalueert zelf de eigen competenties in 
alle competentiedomeinen van de 
klinische psychologie. 

 Integreert de zelfbeoordeling van de 
competenties in de praktijk 

 Erkent beperkingen in 
kennis/vaardigheden en neemt acties ter 
remediëring 
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 Elabore un planning personnel de 
formation continue afin d’améliorer ses 
connaissances et aptitudes 

 Heeft een persoonlijke planning van 
permanente vorming om de kennis en 
vaardigheden te versterken  

4C. Soins personnels (attention portée à la 
santé et au bien-être personnel afin 
d’assurer un fonctionnement professionnel 
efficace) 

4C. Zelfzorg (aandacht voor persoonlijke 
gezondheid en welzijn om een effectief 
professioneel functioneren te garanderen) 

 Surveille lui-même des problèmes 
associés à sa santé et à son bien-être 
personnel 

 Intervient rapidement en cas de 
perturbation de son fonctionnement 
professionnel 

 Volgt zelf problemen op die betrekking 
hebben op zijn gezondheid en 
persoonlijk welzijn 

 Intervenieert onmiddellijk wanneer zich 
problemen voordoen die het 
professioneel functioneren verstoren 

4D. Optimalisation des propres 
connaissances et aptitudes: participation à 
la supervision, l’intervision et à des activités 
de formation continue  

4D. Optimalisatie van eigen kennis en 
kunde: deelname aan supervisie, intervisie 
en aan permanente vorming 

 Cherche de manière autonome la 
supervision 

 Consulte des collègues quand c’est 
nécessaire 

 Poursuit sa formation continue tout au 
long de sa carrière 

 Zoekt autonoom supervisie 
 Pleegt overleg met collega’s indien 

nodig 
 Doet aan permanente vorming  

 
Cluster Competences Relationnelles / Relationele competenties 

 
5. Relations : Etablit des relations efficaces et significatives avec des individus, 
groupes et/ou groupes sociaux 
5. Relaties: Onderhoudt effectieve en zinvolle relaties met individuen, groepen en/of  
maatschappelijke groepen 
5A.Relations interpersonnelles 5A. Interpersoonlijke Relaties 

 Développe et maintient des relations 
efficaces avec un large éventail de 
clients/patients, collègues, 
organisations et groupes 

 Ontwikkelt en onderhoudt werkzame 
relaties met een grote verscheidenheid 
van cliënten/patiënten, collega’s, 
organisaties en groepen 

5B. Aptitudes relationnelles 5B. Relationele Vaardigheden 
 Gère la communication et les 

interactions difficiles 
 Construit et maintient une relation de 

confiance et une relation thérapeutique 

 Kan moeilijke communicatie en 
interacties hanteren 

 Kan een vertrouwensrelatie en een 
therapeutische relatie ontwikkelen 

5C. Aptitudes de communication 5C. Communicatieve Vaardigheden 
 Rédige le rapport de la prise en charge 

clinique 
 Communique et informe au niveau 

verbal, non verbal et à l’écrit sans 
ambiguïté, de manière claire et 
intégrée 

 Démontre une connaissance 
approfondie du langage et des 
concepts professionnels 

 Met en place et élabore soi-même un 
dossier des patients/clients 

 Doet verslag van het psychologisch 
handelen 

 Verbale, non-verbale en geschreven 
communicaties zijn eenduidig, helder en 
goed geïntegreerd 

 Heeft een nauwgezette kennis van 
professionele taal en van de 
geassocieerde klinische concepten. 

 Vormt en voert zelfstandig 
patiënt/cliëntendossiers 

  



 

 
Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 55 − 

Cluster Science / Wetenschap 
 

6.  Connaissance et méthodes scientifiques : Compréhension de la recherche, de 
la méthodologie de recherche, des techniques de récolte de données et d’analyse, des 
bases biologiques, psychologiques et socio-environnementales du comportement et du 
fonctionnement psychique, et du développement tout au long de la vie. Respect des 
connaissances obtenues scientifiquement 
6. Wetenschappelijke kennis en methoden: Inzicht in onderzoek, 
onderzoeksmethodologie, technieken van dataverzameling en –analyse, biologische, 
psychologische en sociale fundamenten van gedrag en psychisch functioneren en van 
ontwikkeling gedurende de levensloop. Respect voor op wetenschap gebaseerde kennis 
6A. Esprit scientifique 6A. Wetenschappelijke Oriëntatie 

 Applique de manière autonome les 
méthodes scientifiques à la pratique 
clinique 

 Past autonoom wetenschappelijke 
methoden toe in de klinische praktijk 

6B. Fondement scientifique de la 
psychologie 

6B. Wetenschappelijke fundamenten van de 
psychologie  

 Utilise la connaissance des 
fondements scientifiques de la 
psychologie et de la psychologie 
clinique, c’est-à-dire les interactions 
biopsychosociales entre les aspects 
sociaux, physiques et psychologiques 
de la santé et de la maladie –  dans 
une perspective développementale 
 

 Gebruikt kennis van de fundamenten 
van de psychologie en klinische 
psychologie, en met name de bio-
psycho-sociale interacties tussen 
sociale, lichamelijke en psychische 
aspecten van gezondheid en ziekte – 
mede beschouwd vanuit een 
ontwikkelingsperspectief 

6C. Fondement scientifique de la pratique 
professionnelle 

6C.Wetenschappelijke onderbouwing van de 
professionele praktijk 

 Utilise dans les actes psychologiques 
cliniques, la connaissance de la 
psychométrie, des techniques de 
récolte et d’analyse de données, de la 
psychopathologie (développementale), 
de la neuropsychologie, des théories 
cognitives et d'apprentissage, des 
théories psychodynamiques, des 
théories expérientielles, de la  
dynamique de groupe et des théories 
des systèmes ainsi que des 
connaissances de base de la 
psychopharmacologie 

 Past in het klinisch psychologisch 
handelen kennis toe van psychometrie 
en technieken van dataverzameling en –
analyse, 
(ontwikkelings)psychopathologie, 
neuropsychologie, leer- en cognitieve 
theorieën, psychodynamische theorieën, 
client-centered en experiëntiële 
theorieën, groepsdynamica en 
systeemtheorieën, en basale kennis over 
psychofarmacologie 
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7. Recherche  et évaluation : Génère de la recherche et constatations qui 
contribuent aux connaissances professionnelles et/ou évalue l’efficacité des différentes 
activités professionnelles 
7.  Onderzoek en evaluatie: Genereert onderzoek en bevindingen die bijdragen aan 
de professionele kennis en/of evalueert de effectiviteit van diverse professionele 
activiteiten 
7A. Approche scientifique de la génération 
de connaissance 

7A. Wetenschappelijke benadering voor 
bevordering van kennis 

 Favorise l'élargissement et le 
développement de l'expertise clinique 
scientifique 

 

 Bevordert de verbreding van en 
ontwikkelt de wetenschappelijke 
vakkennis 

7B. Application de la méthode scientifique à 
la pratique 

7B. Toepassing van de wetenschappelijke 
methode in de praktijk 

 Applique des méthodes scientifiques 
pour évaluer des pratiques, 
interventions, et programmes cliniques 

 Evalue systématiquement les effets des 
actes psychologiques chez chaque 
client/patient 

 Past wetenschappelijke methoden toe 
om praktijken, interventies en klinische 
programma’s te evalueren 

 Evalueert op systematische wijze de 
effecten van het psychologisch 
handelen bij elke cliënt/patiënt 
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COMPÉTENCES FONCTIONNELLES - FUNCTIONELE COMPETENTIES 

 
Cluster Activités Professionnelles / Professionele Activiteiten 

 
8.  Evidence-Based Practice12: intégration de la recherche et de l’expertise clinique 
dans le contexte des facteurs liés au patient/client 
8. Evidence-Based Practice: integratie van onderzoek en klinische deskundigheid 
in de context van patiënt/cliënt factoren 
8A. Connaissance et application de 
l’Evidence-Based Practice 

8A. Kennis en Toepassing van Evidence-
Based Practice 

 Applique de manière autonome la 
connaissance de l’evidence-based 
practice, en intégrant les bases 
empiriques de l’évaluation 
psychologique, du dépistage, de la 
prévention et de l’intervention ainsi que 
d’autres applications psychologiques en 
lien avec l’expertise clinique, tenant 
compte des préférences du patient/client 

 Past autonoom kennis toe van op 
evidentie gebaseerde praktijk door de 
empirische basis voor psychologische 
evaluatie, screening, preventie, 
interventie en andere psychologische 
toepassingen te integreren met 
klinische expertise, rekening houdend 
met de voorkeuren van de patiënt/cliënt 

9. Evaluation psychologique: évaluation psychologique13 de problèmes, ressources 
et questions associées aux individus, groupes et/ou organisations 
9. Psychologische evaluatie: psychologische evaluatie van problemen, 
mogelijkheden en vragen, geassocieerd met individuen, groepen en/of organisaties 
9A. Connaissance de la psychométrique 9A. Kennis van psychometrie 

 A la connaissance de la psychométrie : 
aspects théoriques et pratiques de la 
construction des tests, de la fiabilité et 
la validité des tests psychologiques 

 Heeft kennis van psychometrie: theorie 
en toepassing van testconstructie, van 
de betrouwbaarheid en validiteit van het 
psychologisch testen 

9B. Connaissance des méthodes 
d’évaluation psychologiques 

9B. Kennis van methoden van 
psychologische evaluatie 

 Comprend de manière autonome les 
forces et limites des approches 
diagnostiques 

 Sélectionne et utilise de manière 
autonome les méthodes et outils 
d’évaluation psychologique d’une 
manière qui réponde et respecte les 
différents individus, couples, familles, 
groupes et contextes 

 Begrijpt autonoom de sterke punten en 
beperkingen van diagnostische 
benaderingen 

 Selecteert en gebruikt autonoom 
multipele methoden en middelen van 
psychologische evaluatie op een wijze 
die responsief en respectvol is voor 
diverse individuen, koppels, families, 
groepen en contexten  

9C. Application des méthodes d’évaluation 
psychologique 

9C. Toepassing van methoden van 
psychologische evaluatie 

 Sélectionne et administre de manière 
autonome une variété d’outils 
d’évaluation psychologique 

 Selecteert en neemt autonoom diverse 
meetinstrumenten af 

                                                
12 Evidence-based practice in psychology is the integration of the best available research with clinical expertise in the context of 
patient characteristics, culture, and preferences (APA, 2005, retrieved from http://www.apa.org/practice/guidelines/evidence-
based-statement.aspx). 
13 L’évaluation psychologique/psychologische evaluatie: both terms refer to psychological assessment and can be defined as a 
process of testing that uses a combination of techniques to arrive at hypotheses about a person and their behavior, personality 
and capabilities. “Assessment of psychological processes and behavior is a competence derived from the theory and practice of 
both academic and applied psychology. Deze competentie verschilt van andere activiteiten zoals diagnosestelling en omvat zowel 
het beoordelen van individuele verandering en stabiliteit als het vergelijken van het individu met anderen. De resultaten van deze 
beoordelingen worden binnen de context van historische, dynamische en ontwikkelingsprocessen geplaatst die een individu, 
gezin, groep of organisatie gevormd hebben, alsook binnen de context van toekomstige ambities of behoeften. Clinical 
psychologists have the ability to assess the suitability of different measurement procedures depending on the purpose for which 
the assessment is needed, as well as being competent to devise new and context specific procedures” (British Psychological 
Society, 2010). 
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 Interprète les résultats de multiples 
mesures pour la planification et 
l’évaluation des interventions 
psychologiques  

 Intègre les résultats pour évaluer de 
manière précise la question posée 

 Interpreteert de resultaten van multipele 
metingen voor de planning en evaluatie 
van psychologische interventies  

 Integreert de resultaten om op een 
accurate wijze de gestelde vraag te 
evalueren  

9D. Classifications des troubles mentaux 9D. Classificatie van de psychische 
stoornissen  

 Peut appliquer le diagnostic des 
classifications des troubles mentaux 
comme le Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders ou le 
International Classification of Diseases 

 Is in staat om diagnostiek van 
psychische stoornissen toe te passen 
zoals de Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders of de 
International Classification of Diseases 
 

9E. Formulation de cas et avis 9E. Casusformulering en advies 
 Conceptualise de manière autonome et 

précise les dimensions multiples du cas 
sur base des résultats de l’évaluation 
psychologique 

 Utilise la formulation de cas pour 
planifier les interventions dans le 
contexte des étapes du développement 
humain et de la diversité 
 

 Geeft autonoom de multipele dimensies 
van de casus vorm op basis van de 
resultaten van de psychologische 
evaluatie 

 Maakt gebruikt van casusformulering 
om interventies te plannen binnen de 
context van de menselijke ontwikkeling 
en diversiteit 

9F. Communication des résultats de 
l’évaluation psychologique 

9F. Communicatie van bevindingen van de 
psychologische evaluatie 

 Communique les résultats sous une 
forme écrite et verbale claire, 
constructive et précise, et d’une 
manière appropriée sur le plan 
conceptuel 

 Communiceert geschreven en 
mondelinge bevindingen op heldere, 
constructieve, nauwkeurige en 
conceptueel gepaste wijze 

 
10. Interventions : appliquer des interventions visant à soulager la souffrance et à 
promouvoir la santé et le bien -être des individus, des groupes et / ou des organisations 
10. Interventie: interventies toepassen om lijden te verlichten en om gezondheid en 
welvaren van individuen, groepen en organisaties te bevorderen 
10A. Planning d’interventions 10A. Planning van interventies  

 Planifie de manière autonome les 
interventions psychologiques cliniques 
(prévention, dépistage, prise en 
charge, soutien, etc.) 

 Les conceptualisations de cas et la 
planification des interventions sont 
spécifiques au cas et au contexte 

 Plant autonoom klinisch psychologische 
interventies (screening, preventie, 
interventie, ondersteuning, etc.) 

 Casusformulering  en interventieplanning 
zijn specifiek voor casus en context 

10B. Aptitudes cliniques 10B. Klinische Vaardigheden 
 Démontre des aptitudes cliniques 

auprès d’une grande variété de 
patients/clients et de leur 
environnement 

 Utilise un bon jugement, même dans 
des situations difficiles ou imprévues 

 Vertoont klinische vaardigheden bij een 
grote verscheidenheid van 
patiënten/cliënten en hun omgeving 

 Gebruikt een goed 
beoordelingsvermogen, zelfs in 
onverwachte of moeilijke situaties 

10C. Implémentation d’interventions 10C. Implementatie van interventies 
 Implémente des interventions selon les 

modèles cliniques empiriquement 
validés (evidence based practice) 

 Possède de la flexibilité pour adapter 
les interventions en cas de besoin 

 Implementeert empirisch ondersteunde 
interventies (evidence-based practice) 

 Bezit de flexibiliteit om aanpassingen in 
interventies aan te brengen wanneer 
nodig 
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10D. Evaluation des interventions 
psychologiques 

10D. Evaluatie van psychologische 
interventies 

 Evalue systématiquement et de 
manière autonome les effets du 
processus thérapeutique et des 
interventions chez les patients/clients 

 Modifie les interventions quand c’est 
indiqué, même en l’absence de 
mesures de résultats reconnues 

 Sollicite et reçoit de manière 
constructive le feedback sur ses 
propres interventions 

 Evalueert op systematische wijze en 
autonoom de effecten van het 
therapeutisch proces en van interventies 
bij cliënten/patiënten 

 Modificeert bij indicatie het 
behandelingsplan, zelfs in de 
afwezigheid van erkende 
uitkomstmetingen 

 Vraagt en hanteert op constructieve 
wijze feedback over de interventies  

10E. Rôle de consultant, de conseiller 10E. Rol van consultant, adviesverlener  
 Activités de conseils ou consultatives : 

donne des conseils ou une aide 
professionnelle en réponse aux besoins 
ou objectifs d'un patient/client 

 Traite/gère les demandes référencées, 
pratique la psychoéducation et du 
feedback et communique des conseils 

 Adviserende of consultatieve 
activiteiten: geeft deskundig advies of 
professionele hulp in respons op de 
behoeften, noden of doelen van een 
patiënt/cliënt 

 Behandelt verwijsvragen, geeft psycho-
educatie, feedback en communiceert 
advies 

 
luster Formation / Vorming 
 
11. Enseignement : fournir des instructions, diffuser les connaissances et évaluer 
l’acquisition des connaissances et des aptitudes en psychologie clinique 
11. Onderwijs: verstrekken van instructie, disseminatie van kennis en evalueren van 
kennis en vaardigheden in de klinische psychologie 
11A. Connaissance 11A. Kennis  

 Démontre une connaissance des 
stratégies didactiques d’apprentissage 

 S’accommode des différences 
développementales et individuelles  

 Vertoont kennis van didactische 
leerstrategieën  

 Weet hoe tegemoet te komen aan 
ontwikkelings- en individuele verschillen 

11B. Aptitudes 11B. Vaardigheden 
 Applique les méthodes d’enseignement 

dans de multiples contextes 
 Past onderwijsmethoden toe in 

multipele contexten 
 
 

Cluster Systèmes / Systemen 
 

12. Systèmes interdisciplinaires : connaissance des questions et concepts clés 
dans les disciplines liées. Identifie et interagit avec des professionnels de disciplines 
multiples  
12. Interdisciplinaire systemen: kennis van hoofdthema’s en – concepten bij 
verwante disciplines. Identificeert en interageert met professionelen uit multipele 
disciplines 
12A. Connaissance des contributions 
communes et distinctes des autres 
professions 

12A. Kennis van de gemeenschappelijke en 
verschillende bijdragen van andere beroepen 
 

 Est conscient des multiples et 
différentes visions du monde, rôles, 
standards professionnels et 
contributions à travers les contextes et 
systèmes 

 Démontre la connaissance des rôles 
communs et distincts d’autres 
professionnels de la santé  

 Is zich bewust van de multipele en 
verschillende wereldbeelden, rollen, 
professionele normen en bijdragen over 
contexten en systemen. 

 Heeft kennis van de gemeenschappelijke 
en onderscheiden rollen van andere 
gezondheidszorgberoepen 
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12B. Fonctionnement dans des contextes 
multidisciplinaires et interdisciplinaires 

12B. Functioneren in multidisciplinaire en 
interdisciplinaire contexten 

 Démontre une connaissance de base 
et la capacité de contribuer à un 
fonctionnement efficace d’équipe 
interdisciplinaire 

 Vertoont basiskennis en bezit de 
vaardigheden om bij te dragen aan een 
efficiënt functioneren van het 
interdisciplinair team  

12C. Comprend comment la participation 
à une concertation/collaboration 
interdisciplinaire améliore les résultats 

12C. Begrijpt hoe de participatie in 
interdisciplinair samenwerking/overleg 
resultaten verbetert 

 Participe et initie la 
collaboration/concertation 
interdisciplinaire qui conduit à des buts 
partagés 

 Neemt deel aan en initieert 
interdisciplinaire samenwerking/overleg 
die leiden naar gedeelde doelstellingen 

12D. Relations respectueuses et 
productives avec des personnes d’autres 
professions 

12D. Respectvolle en productieve 
verhoudingen met personen uit andere 
beroepsgroepen  

 Développe et maintient dans le temps 
des relations de collaborations malgré 
les différences 

 Ontwikkelt en onderhoudt 
samenwerkingsverbanden ondanks 
verschillen 

 
13. Organisation: gère la délivrance directe de services et/ou la gestion d’organisations 
ou de programmes 
13.  Organisatie: beheert de directe dienstverlening en/of voert het beleid over 
organisaties of programma's 
13A. Evaluation du management et de la 
gestion 

13A. Evaluatie van management en 
aansturing 

 Connaissance de l'organisation et des 
tâches, responsabilités et pouvoirs 
formulés par le management 

 Développe et offre une critique 
constructive et des suggestions 
concernant le management et la 
direction de l’organisation  

 Kennis van de organisatie en de vanuit 
het management geformuleerde taken, 
verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

 Ontwikkelt en biedt constructieve kritiek 
en suggesties betreffende het 
management en de leiding van de 
organisatie 

13B. Management 13B. Management 
 Participe à la gestion de la délivrance 

de services psychologiques 
 Réagit de manière appropriée dans la 

structure hiérarchique 

 Neemt deel aan het beleid voor de 
psychologische dienstverlening 

 Reageert op gepaste wijze binnen de 
hiërarchische structuur 

13C. Gouvernance 13C. Beleid  
 Participe à la gestion de programmes 

cliniques 
 Montre un engagement dans le contrôle 

de la qualité au niveau de l’organisation 

 Neemt deel aan het beleid betreffende 
klinische programma's  

 Is betrokken bij het kwaliteitsbeleid op 
het niveau van de organisatie 

13D. Responsabilité dans l’organisation 13D. Verantwoordelijkheid in de organisatie 
 Participe au changement du système et 

à la structure de gestion de 
l’organisation 

 Assume la responsabilité pour les 
aspects psychologiques du 
fonctionnement des équipes 

 Participeert in systeemveranderingen en 
in het bestuur van de organisatie. 

 Neemt verantwoordelijkheid betreffende 
de psychologische aspecten van het 
functioneren van teams  

13E. Attitudes de supervision   13E. Superviserende attitude 
 Procure un encadrement supervisé 

efficace concernant les aspects 
psychologiques aux étudiants, 
collègues, ou aux collègues venant 

 Verstrekt een superviserend kader 
betreffende psychologische aspecten 
aan studenten, collega’s en aan 
collega’s uit andere disciplines wanneer 
dit zinvol en gepast is 
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d'autres disciplines quand c’est utile et 
approprié 

 
 
4. Engagement social : exercer de façon socialement responsable l'emploi du 
psychologue clinicien 
14. Maatschappelijk engagement: maatschappelijk verantwoord uitoefenen van het 
beroep van klinisch psycholoog 
14A. Empowerment  14A. Empowerment 

 Intervient avec le patient/client pour 
promouvoir le développement, le 
fonctionnement et le bien-être 

 Bevordert met patiënt/cliënt acties met 
gunstige impact op ontwikkeling, het 
functioneren en welzijn 

14B. Engagement 14B. Engagement 
 Promeut les changements pour 

améliorer la société.  
 

 Streeft er naar om veranderingen te 
bewerkstelligen die het maatschappelijk 
welvaren te verbeteren 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we? 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Nady VAN BROECK en 
Christiaan SCHOTTE; en het wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 
 
BAL Sarah  psychologie UGent 
BRUFFAERTS Ronny psychologie KU Leuven 
CLAES Neree  geneeskunde UHasselt 
COOLS Bob  psychologie CGG De Pont 
COSYNS Paul  psychiatrie Universiteit Antwerpen 
CROMBEZ Geert  psychologie UGent 
DE LEPELEIRE Jan  geneeskunde KU Leuven 
DELVAUX Nicole  psychologie ULB 
DEMOL Jan  psychologie UC Louvain 
DURET Isabelle  psychologie ULB 
ETIENNE Anne Marie psychologie ULg 
GAUGUE Justine psychologie UMons 
HENDRICK Stephan  psychologie UMons 
KORNREICH Charles  psychiatrie ULB 
KOSTER Ernst psychologie UGent 
LAROI Frank  psychologie ULg 
MEGANCK Reitske  psychologie UGent 
MOMMERENCY Gijs  psychologie UZ Gent 
MOONEN Gustave  neurologie ULg 
PIETERS Guido psychiatrie KU Leuven 
ROEYERS Herbert psychologie UGent 
SCHOENMAKERS Birgitte  geneeskunde KU Leuven 
SCHOTTE Christiaan psychologie VUB 
VAN BROECK Nady psychologie KU Leuven 
VAN HOOF Elke psychologie VUB 
VANDERFAEILLIE Johan  psychologie VUB 
VLAEYEN Johannes  psychologie KU Leuven 
ZECH Emmanuelle  psychologie UC Louvain 
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De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies: 
 

DE FAUW Nico  
DECORTE Stefaan  
HOYOUX Stéphane  
LOWET Koen  
PRIELS Jean Marc  
SINNAEVE Roland  
VAN NUFFEL Rik  
VAN ROSSEN Edward  
VAN SPEYBROECK Jan  
WOLFF Susann  

 

Zorgnet Vlaanderen 
VVPAZ 
CRESAM 
FBP 
FBP 
VVKP 
VVGG 
VVGG 
Psychologencommissie 
VVGG 
APPPSY 
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VII BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Settings waar klinisch/gezondheidszorgpsychologen actief kunnen zijn 
 
Ze verstrekken hoofdzakelijk diensten in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg  
 
Lichamelijke gezondheidszorg:  
Telefonische en online hulpverlening 
Dringende medische hulpverlening 
Gezondheidsbevordering 
Algemene dienstverlening gezondheidszorg 
Specifieke gezondheidszorg 
Ziekenhuizen en poliklinieken 
Palliatieve zorg 
Actieve levensbeëindiging 
Zelfhulp 
Beroepsverenigingen 
Informatie, overleg, federaties en koepels 
 
Geestelijke gezondheidszorg:  
Dringende hulpverlening 
Ambulante diensten voor geestelijke gezondheidszorg 
Residentiële diensten voor geestelijke gezondheidszorg 
Specifieke doelgroepen 
Hulpverlening aan mensen met een verslaving 
Zelfhulp 
Informatie, overleg, federaties en koepels 
 
Settings: 
- Algemene sociale dienstverlening: Algemeen Welzijnswerk, OCMW, thuislozenzorg,...; 
- Lichamelijke gezondheidszorg: Dringende medische hulpverlening, medisch 

hulpmateriaal, ziekenhuizen, sociale diensten van ziekenhuizen, palliatieve zorg,...; 
- Geestelijke gezondheidszorg: Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, beschut 

wonen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, hulpverlening aan 
mensen met een verslaving,...; 

- Thuiszorg: Dienstencentra, diensten voor gezinszorg, dagverzorgingscentra, centra voor 
kortverblijf,...; 

- Relaties en seksualiteit: Diensten relaties en seksualiteit, familiaal geweld, relatie- en 
scheidingsbemiddeling,...; 

- Opleiding, werkloosheid en tewerkstelling: Centra voor basiseducatie, vakbonden, 
sociaal secretariaten, VDAB-kantoren, werkwinkels, arbeidszorg,...; 

- Huisvesting: Woonwinkel, huisvestingsdiensten OCMW en gemeente, sociale 
huisvestingsinitiatieven,...; 

- Rechtshulp en justitie: Wetswinkel, justitieel welzijnswerk, slachtofferzorg, daderhulp, 
justitiehuizen,...; 

- Kinderen en gezinnen: Diensten van Kind en Gezin, kinderopvang, centra voor integrale 
gezinszorg, bezoekruimtes, speel-o-theken, kinderbijslagfondsen,...; 

- Jongeren: Jongerenadviescentra, jeugd(welzijns)werk, centra voor 
leerlingenbegeleiding, Lokale Overlegplatforms Gelijke Onderwijskansen, 
schoolopbouwwerk, woonbegeleiding jongeren,...; 

- Jeugdhulpverlening: sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp, private voorzieningen, 
publieke jeugdinstellingen,...; 

- Ouderen: Aanvraag en toekenning pensioen, ouderen(mis)behandeling, 
ontmoetingscentra, woonmogelijkheden voor ouderen,...; 
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- Personen met een handicap: Handicap en advies, centra voor ontwikkelingsstoornissen, 
centra voor ambulante revalidatie, vrijetijdsbesteding en sport voor personen met een 
handicap, buitengewone onderwijsinstellingen, woonvormen voor meerderjarigen met 
een handicap,...; 

- Etnisch-culturele minderheden: Integratiecentra, tolken- en vertaaldiensten, 
opvangcentra, racismebestrijding,...; 

- Armoede en kansarmoede: Kringloopcentra, inloopcentra, verenigingen waar armen het 
woord nemen,...; 

- Samenlevingsopbouw: Maatschappelijk opbouwwerk, samenlevingsopbouw 
Vlaanderen,...; 

- Overheden: gerelateerd aan het welzijns- en gezondheidsveld: Provinciale diensten, 
Vlaamse Gemeenschap, Federale overheidsdiensten. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 40 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 
 
 
 



federale overheidsdienst

VOLKSGEZONDHEID, 
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU

www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.
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