
MANIFESTO VOOR DE VERWETENSCHAPPELIJKING VAN DE KLINISCHE PSYCHOLOGIE 

Omwille van problemen met de kwaliteitscontrole, pleit de auteur dat klinische psychologen 
het ‘Manifesto’ adopteren met de bedoeling om de klinische psychologie te verbeteren als 
een toegepaste wetenschap.  

Het bestaat uit een Kardinaalprincipe en twee gevolgtrekkingen.  
Kardinaalprincipe: Wetenschappelijke klinische psychologie is de enige legi<eme en 
acceptabele vorm van klinische psychologie.  
Het enige dat dicht bij een tegenargument kwam voor deze voorgestelde principe is het 
veralgemeend gera<onaliseerde idee dat de wetenschap nog niet alle antwoorden hee?. Dit 
is een verkeerde opvaAng van de wetenschap, ziende als een set van antwoorden i.t.t. een 
set van processen of methoden. De systema<sche procedures van de wetenschap 
vertegenwoordigen de beste methoden reeds gevonden voor het ontdekken van het 
onbekende. Dit is de ra<onaliteit achter het Kardinaalprincipe. 

Meest genoemde alterna<ef voor wetenschappelijke klinische psychologie wordt ‘klinische 
prak<jk’ genoemd. De dichotomie tussen de wetenschap en de prak<jk is klassiek: degene 
gecodificeerd in het Boulder-model van klinische training met zijn afgebroken karakterisering 
van klinisch psychologen als ‘wetenschapper-beoefenaars’. Volgens het Boulder-model zijn er 
twee soorten klinische psychologie: klinische wetenschap & klinische prak<jk. Deze vorm van 
dichotomie hoort men van o.a. studenten die niet kunnen kiezen tussen de wetenschap en 
de prak<jk.  
Maar alle klinische psychologen zijn in de eerste plaats wetenschappers en vervolgens 
moeten ze verzekeren da hun prak<jk wetenschappelijk valide is.  

(McFall gee? ondertussen voorbeelden waarom studenten het fout hebben om niet voor de 
wetenschappelijke rich<ngen te kiezen en hoe verstomd hij is om aan te horen dat iedereen 
voor de dominante visie gaat, met name dat klinische psychologie op zich redelijk en legi<em 
is.) 
Klinische psychologie kent een wetenschappelijke basis, wordt uitgevoerd door 
wetenschappers en werkt a.d.h.v. wetenschappelijk bewijs. Alles zonder/eronder is 
pseudowetenschap. Moest de klinische psychologie toch ook uitgroeien als een legi<eme 
wetenschap, dan moeten de hoogste standaarden worden gezet en aangepast zonder enige 
vorm van overleg. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om oppervlakkige kalmte 
aan te schaffen ten koste van de integriteit.  

De nood aan kwaliteitsverzekering is de focus van de 1e gevolgtrekking van het 
Kardinaalprincipe: 
1e principe: ‘Psychologie diensten mogen niet aan het publiek worden toegediend (behalve 
onder strike experimentele controles) totdat ze de volgende vier criteria hebben 
ondernomen: 
1. De aard van de dienst moet duidelijk omschreven worden. 
2. De zogenaamde voordelen van de dienst moeten duidelijk gemaakt worden. 
3. Deze zogenaamde voordelen moeten wetenschappelijk gevalideerd worden. 



4. Mogelijke nega<eve bijeffecten die meer wegen dan de voordelen moeten empirisch 
weggewerkt worden.  

Ironisch dat psychologen de termen ‘excellen<e’ ‘verantwoording’ ‘competen<e’ en 
‘kwaliteit’ promoten maar het zelf niet toepassen. Zoals Ro[er als stelde: ‘als psychologen 
niet ac>ever en meer expliciet te werk gaan in hun evalua>es en technieken bij interven>es, 
dan zullen ze zichzelf vervreemd vinden van de buitenwereld. Dit als gevolg van hun eigen 
mislukking om te doen wat ethische en wetenschappelijke overwegingen vereisen. ‘ 

Het is niet slim om kwaliteit te negeren. Bv. USA focuste op groei op KT, anderzijds focuste 
Japan op groei op LT door rekening te houden met kwaliteit. Nu zijn ze een wereldmacht op 
vlak van economie.  
Deming’s ‘Deming Management Method’ star[e de kwaliteitsrevolu<e. Het houdt de 
wetenschappelijke methode in: systema<sche analyse, problemen oplossen, hypothesen 
testen,…  

Link met klinische psychologie: klinische diensten zijn ons belangrijkste product. Deze dienen 
dan ook kwaliteitsvol te zijn maar helaas zijn we hierin gefaald. Hoe befaamd een klinisch 
psycholoog ook is, als men niet voldoet aan de standaardvereisten van wetenschappelijke 
validiteit in de klinische prak<jk dan hee? die het recht niet om zich een wetenschapper te 
noemen. Een ander argument tegen het invoeren van wetenschappelijke standaarden in de 
psychologie is ‘de standaarden kosten te veel en onprak<sch om te implementeren op dit 
moment.’ Er zal nooit een juist moment zijn, daarom moeten we veranderingen gewoon 
accepteren.  

Een van de problemen die de klinische psychologie onder ogen zal moeten zien is het feit ze 
zichzelf te veel verkocht hee?. Met als gevolg dat het publiek niet snel lief zal reageren 
wanneer hen verteld wordt dat ze hun verwach<ngen moeten verlagen. De kwetsbaarheid 
van pa<ënten maakt het alsmaar meer impera<ef dat de klinische psychologie ethisch en 
verantwoordelijk te werk moet gaan.  
Pa<ënten zullen niet lijden als we niet-gevalideerde diensten verlenen. Soms is het 
onthouden ervan in het voordeel van de pa<ënt.  
Het is belangrijk om de wetenschappelijke opleiding te benadrukken als de condi<o sine qua 
non van de graduaatopleiding. Volgens de gevolgtrekking mogen klinische wetenschappers 
onbewezen psychologische                   diensten aan het publiek verlenen maar enkel onder 
gecontroleerde experimentele omstandigheden. Dergelijke diensten moeten als 
‘experimenteel’ bestempeld worden totdat ze bewezen worden. Psychologen met een 
wetenschappelijke opleiding en exper<se zijn als enige in staat om deel te nemen aan de 
kri<sche evalua<e van klinische diensten.  
Kortom: de 1e gevolgtrekking vereist dat clinici oefenen als wetenschappers.  

2e gevolgtrekking: het primaire en belangrijkste doel van een doctoraatsopleiding in de 
klinische psychologie moet zijn om de meest bekwame klinische wetenschappers voort te 
brengen.  
Vier belangrijke problemen opgebracht door de 2e gevolgtrekking: 



1. Het Boulder-model en zijn doel van training: ‘wetenschapper-beoefenaars’. Dit is 
verwarrend en misleidend. Het dualis<sche, afgebroken doel van dit model moet vervangen 
worden door een doel dat het verenigde doel benadrukt om klinische wetenschappers op te 
leiden.  

2. De wetenschappelijke opleiding moet niet gericht zijn op het voorbereiden van studenten 
op een bepaalde baan. Graduaatprogramma’s mogen geen handelsscholen zijn. 
Faculteitsleden van het trainingsprogramma moeten breken met het oude stereo<epe 
dichotome denken dat wordt vertegenwoordigd door het Boulder-model.  

3. Te veel nadruk op verwerven van feiten en aantonen van competen<e en te weinig nadruk 
op het beheersen van wetenschappelijke principes. Te veel aandacht voor structuur en vorm 
en te weinig voor func<e en resultaat.  
Diversiteit moet aangemoedigd worden om meer over effec<eve trainingsmethoden te 
weten te komen. Feynman gebruikte de term ‘Cargo Cult Science’ voor de ‘wetenschappen’ 
die eigenlijk geen wetenschappen zijn. Hier ontbreekt volgens hem ‘wetenschappelijke 
integriteit’.  

4. Om die integriteit te verkrijgen moet wetenschappelijke training geïntegreerd worden in 
instellingen en taken. Faculteiten moeten de verantwoordelijkheid nemen om de prak<sche 
ervaringen van hun studenten te integreren met hun wetenschappelijke, conceptuele 
onderzoekservaringen. Zonder dit kan er geen wetenschappelijke opleiding zijn.  



WAMPOLD: PSYCHOTHERAPIE: ‘DE’ HUMANISTISCHE BEHANDELING 

Kort: dit ar>kel is een vergelijking van het medische model met het contextuele. Ernaast 
worden ook hypotheses gegeven over de verandering door psychotherapie. 

ClassificaFe van genezingsprakFjken 

Classifica<es zouden gebaseerd kunnen zijn op verklarende systemen, wetenschappelijke 
validiteit en het volgen van een medisch model. In wezen zijn er 3 systemen betrokken bij de 
6 behandelingen: biologisch, psychologisch en religieus/spiritueel.  
Om vastgesteld te worden als een bonafide medische prak<jk, moeten de voordelen van de 
interven<es meer opleveren dan hoop, verwach<ng rela<e met een genezer ! m.a.w. er 
moeten worden aangetoond dat behandelingen > placebo.  
Wetenschappelijke validiteit berust op een empirische demonstra<e van materialisme: Bv. 
aantonen dat stoffen en procedures in de medische prak<jk een direct guns<g effect hebben 
op de anatomie. Dit werd dan duidelijk in de 20e eeuw door vorming van placebo/
controlegroepen. Zo wist men dat het aan de ingrediënten toe te schrijven was die in de 
medica<e zat.  
Psychotherapie wordt gezien als amalgaam van benaderingen, waarvan sommige 
wetenschappelijk valide zijn en andere niet. Barlow: 2 Klassen van gesprektherapieën, nl. 
psychologische behandelingen en generieke psychotherapie. De 1e is met psychologische 
procedures en de 2e zonder. Het 2e kan verandering teweegbrengen a.d.h.v. hoop, 
remoralisa<e en veranderende verwach<ngen. Dit zijn de mechanismen die gebruikt worden 
om ,de verandering die in religieuze en inheemse genezingsprak<jken wordt bereikt, te 
verklaren. Hierdoor wordt generieke psychotherapie verder gedistan<eerd van de 
classifica<e als wetenschappelijke behandeling.  
Ervaringsgerichte behandeling wordt gegroepeerd bij religieus/spiritueel, het voldoet niet 
aan alle wetenschappelijke criteria.  

Frank stelde dat de psychotherapie eerder valt bij het cultureel-religieuze. Moderne 
medische behandelingen kunnen onderscheiden worden van culturele geneeswijzen omdat 
medische prak<jken een wetenschappelijk biologische basis hebben en onderworpen zijn 
aan de uitdaging van placebogecontroleerde onderzoeken. Alhoewel de culturele context 
ook van belang is in de medische prak<jk, ligt de focus eerder op het effect dat stoffen en 
procedures hebben op het biologische systeem naast de effecten van een placebo.  

Volgens Frank ligt de psychotherapie dichter bij het cultureel-religieuze doordat het enkel op 
mensen toegepast kan worden, i.t.t. de geneeskunde die ook op dieren kan worden 
toegepast.  
Kortom: het veranderingsproces in de psychotherapie vindt voor een groot deel plaats in de 
context van menselijke interac<e tussen therapeut en pa<ënt op manieren die consistent zijn 



met theorie en onderzoek in de culturele antropologie, evolu<epsychologie en verwante 
gebieden. En IS dus wetenschappelijk!  

De humanisFsche aspecten van het contextueel model 

Sterk punt menselijk brein: interpreta<e gebeurtenissen, construc<e van verklaringen en 
toekennen van causaliteit. / 2e belangrijk aspect: sociale netwerken uitbreiden en taal 
gebruiken om die netwerken te beheren. Waarbij taal een belangrijk aspect is in de 
psychotherapie. / 3e aspect van het brein dat verband houdt met de psychotherapie: neiging 
om conclusies te maken over interne toestanden van anderen, met name hun doelen, 
verlangens etc.,… ! “de beschrijving en verklaring van de mentale func<e van het individu”.  
Kortom: sterke punten van de menselijke geest hebben de ontwikkeling van psychotherapie 
als een culturele genezingsprak<jk vergemakkelijkt, en deze psychologische processen zijn 
belangrijk voor elk begrip van de effec<eve ingrediënten van psychotherapie.  

Bij psychotherapie komt de pa<ënt bij de therapeut met aanhoudende problemen, de 
therapeut gaat dan via de therapie een alterna<eve verklaringen proberen aanbieden voor 
de problemen van de pa<ënt (een andere visie als het ware).  
Kri<sche aspecten hierbij: - uitleg wordt verwacht van de genezer in elke genezingsprak<jk. 
Menselijk brein hunkert naar het weten van het onbekende.  

- Uitleg moet gegeven worden in context van een behandeling.  
⇨ Uitleg en ene behandeling zijn essen<ële factoren van psychotherapie.  

Belangrijk is om de verklaring van de pa<ënt (of de ‘volkspsychologie’ van de pa<ënt) te 
begrijpen en deze aanpassen om beter aan te passen. Uitleg hiervoor hoe? niet 
‘wetenschappelijk’ te zijn, zolang het maar de behandeling in gang zet en het voordelen 
oplevert t.a.v. de pa<ënt.  
Maar wat leidt nu tot accepta<e ervan door de pa<ënt? Verklaringen moeten anders zijn dan 
de huidige, maar niet in die zin dat het afwijkt van de intuï<eve no<es van de pa<ënt over 
mentaal func<oneren. Uitleg moet dus overeenstemmen met leefwereld en socio-culturele 
context van de pa<ënt opdat het (en de behandeling) geaccepteerd zouden worden.  
Maar ook de bron zelf (hier de therapeut) is van belang. Pa<ënt moet gevoel hebben dat de 
therapeut oprecht wil helpen en hem/haar begrijpt. Zo vergroot de kans van accepta<e.  
Het is ook ongetwijfeld dat de psychotherapie beïnvloedt word door een poli<eke, culturele, 
historische context. Het wijkt ook af van veel genezingsprak<jken doordat 
psychotherapieonderzoekers de instrumenten van empirische wetenschap hebben gebruikt 
om ondubbelzinnig aan te tonen dat psychotherapie effec<ef is.  

Werkt psychotherapie? Eysenck plei[e van niet, later kwam er een meta-analyse die 
beweerde van wel. Bijna even effec<ef zelfs als farmacologische behandelingen van 
psychische stoornissen.  
Zijn sommige psychotherapieën beter dan andere? Alle behandelingen die therapeu<sch 
bedoeld zijn, zijn ongeveer even effec<ef. Het produceert effecten die wat vergelijkbaar zijn 
met wat wordt beschouwd als de gouden standaard voor de behandeling van PTSD.  
Bewijs voor specifieke psychologische processen en hun remediëring?  Dit d.m.v. 1 van de 2 
methoden die in de geneeskunde worden gebruikt, maar hee? geen bewijs opgeleverd 
m.b.t. enige behandeling voor enige psychische stoornis. Er is een gebrek aan eviden<e voor 



specificiteit. Psychotherapie hee? hier een nadeel tegenover medica<e door het 
classifica<esysteem (psychiatrische stoornissen blijken objec<ef descrip<ef). 
Zijn toewijding in therapie, vorming van bondgenootschap en de therapeut kri>ek voor een 
succesvolle therapie? Er is geen eenduidig antwoord, wel sugges<es: met toewijding 
bedoelen we vertrouwen in de therapeut. Indicator: pa<ënten vinden de behandeling niet 
acceptabel. Er moet aandacht geschonken worden aan de aantrekkelijkheid van de 
behandeling.  
Voorkeur voor behandeling is belangrijk. Dit leidt immers tot de  accepta<e. voor de 
therapeut => vertrouwen, accepta<e van uitleg en samenwerken aan doelen.  
-> interpersoonlijke aspecten van psychotherapie gecreëerd door de therapeut beïnvloeden 
de uitkomst. 
Wat kunnen we leren van placebo-onderzoek?  Er is een grote invloed van placebo,  => 
gedachte dat ze geholpen worden + verwach<ngen dat ze genezen. Placebo-effecten zijn 
uniek menselijk en ontstaan door verwach<ngen die ontstaan in een culturele context, vaak 
door de interac<e met krach<ge anderen. De efficiën<e hangt af van het placebo-effect. Vaak 
lijkt het alsof iemand geneest, maar hangt dit alleen maar samen met het placebo-effect. 

Extra kortom: - Vaak zijn psychologische toepassingen echter niet wetenschappelijk. 
- Humanis<sche tradi<es: wetenschappelijke investeringen focussen op de aspecten 

van psychotherapie die irrelevant zijn voor de essen<e. 
- Randomized control group designs: het effect van bepaalde zaken tonen + de 

efficiën<e duidelijk maken.  
- Humanis<sche aspecten: focus op interpersoonlijke rela<e therapeut-pa<ënt + proces 

van psychotherapie. 



DERUBEIS ET.AL : EEN CONCEPTUELE EN METHODOLOGISCHE ANALYSE VAN HET NIET-
SPECIFIEKE ARGUMENT 

Psychotherapie haalt zijn voordelen uit niet-specifieke elementen (= elementen van 
behandeling die in alle therapeu<sche interven<es voorkomen). Onderzoek effec<viteit 
psychotherapie: 2 manieren: -Effec<viteit van specifieke behandelvormen bij specifieke 
stoornis via RCT. 
                                                         -Nagaan van verschillen in effec<viteit tussen 
therapievormen via meta-analyses.  
!bevindingen stemmen niet al<jd overeen => dodo-bird verdict. Wampold gaat uit van 
geldigheid dodo-bird verdict, maar DeRubeis is hier tegen. 
De meest genoemde niet-specifieke factor in psychotherapieën is de therapeu<sche allian<e. 
Band tussen cliënt en therapeut bepaalt succesvolheid behandeling. Dit kan men 
onderzoeken door ervan uit te gaan dat als de rela<e voorspellend is voor de uitkomst, de 
uitkomst atangt  
van niet specifieke factoren.  
=> Geloof dat niet specifieke factoren grotendeels verantwoordelijk zijn voor de 
therapeu<sche veranderring. 

Het Dodo-vogel dilemma 

Meest geciteerde bewijs voor de stelling dat specifieke therapieën rela<ef onbelangrijk zijn, 
komt van globale meta-analyses beginnend bij het werk van Smith en Glass: “Is therapie A 
superieur aan therapie B?”. (Niet echt een gepaste vraag) Probleem met Dodo-vogel-verdict 
is dat men geloo? dat het gaat over onderzoek in alle condi<es. Wél te doen: vertrek bij 
probleem en zie hoe behandelingen verschillen van elkaar in de effec<viteit voor dat 
specifieke probleem.  

Wanneer een psychotherapie wint van een andere psychotherapie 

Weinig eviden<e van superieure behandelingseffecten voor welke vorm van psychotherapie/
aandoening dan ook. Toch is wel superioriteit vastgesteld. Compara<eve studies tonen aan 
dat behandeling A > behandeling B. In de literatuur zijn er 4 die effec<ef en specifiek bleken: 
1. Blootstelling en responspreven<e voor OCD. 
2. Cogni<eve therapie voor paniekstoornissen. 
3. Blootstellingstherapie voor PTSD. 



4. Cogni<eve en gedrags-groepstherapie (CBGT) voor sociale fobie. 
Deze results kunnen zijn ontstaan door niet-specifieke factoren van een behandeling. Maar 
aangezien de results repliceerbaar zijn is het onwaarschijnlijk. !Techniek maakt verschil. 

Wanneer 2 psychotherapieën even effecFef zijn 

Bv. interpersoonlijke therapie en cogni<eve therapie voor depressie: even effec<ef. Eviden<e: 
verschil bekomen door niet-specifieke factoren, ook al hebben ze dezelfde uitkomst. Kan ook 
door specifieke factoren zijn geweest als de psychotherapeu<sche systemen inzicht hadden 
in de aard van pathologie en het konden verbeteren. Bv. medica<e depressie: zowel 
norephinephrine als serotonine werkt, maar er wordt amper vanuit gegaan dat het komt 
door niet-specifieke factoren.  
!2 behandelingen kunnen even effec<ef zijn, dit is het result van niet-specifieke factoren. 
Maar kan ook door andere specifieke factoren komen. 

De therapeuFsche relaFe en het verdwijnen van symptomen 

Bij zelfde effec<viteit: aandacht voor de bron van het verbeteren van symptomen.  
Therapeu<sche rela<e = band tussen therapeut en cliënt ! niet-specifieke factor. Freud 
benadrukte belang van goede rela>e en Greenson noemde het een working alliance.  
Result van 2 meta-analyses over deze rela<e: Er is een corr. van 0.26 tss therapeu<sche 
rela<e en verbeteren van symptomen. MAAR: recenter onderzoek toont corr. 0.22. 
(Gelijkende results dus) 
Rela<e kan gevolg zijn van een goede uitkomst: DeRubeis et.al: verandering in symptomen 
niet te voorspellen door scores vroeg in de therapie. Pas later wel. / Klein et.al: vroege rela<e 
voorspelt verbetering over behandeling heen MAAR vroege verbetering voorspelt niet 
rela<e.  

Een dataset zou consistent zijn met de hypothese dat de rela<e het therapeu<sch effect 
verklaart als de volgende factoren worden behaald in een gerandomiseerde context: 
1. Een significant verschil tussen therapeuten in hun uitkomst. 
2. Een significant verschil tussen therapeuten in hun therapeu<sche rela<e scores. 
3. Een significante posi<eve correla<e tussen therapeu<sche rela<e en uitkomst. 

Kortom: Gelijke uitkomsten betekent niet noodzakelijk dat het komt door dezelfde niet-
specifieke factoren.  



KAZDIN & BLAZE: ONDERZOEKS EN PRAKTIJK VAN PSYCHOTHERAPIE OPNIEUW OPSTARTEN 
OM DE LAST VAN PSYCHISCHE AANDOENINGEN TE VERMINDEREN. 

Dit ar<kel pleit voor een grondige herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg of 
GGZ. Slechts een kleine propor<e mensen die echt een behandeling nodig hebben krijgen er 
één. Hier is een shi? nodig in interven<e-onderzoek en de klinische prak<jk. Of  mentale 
ziektes zullen afnemen hangt af van de integra<e van preven<e en behandeling + het 
ontwikkelen van een na<onale database voor het monitoren van mentale ziektes. 

Er is een enorme vooruitgang: - kwan<teit van gecontroleerde behandelingsuitkomsten is 
geprofileerd.  – kwaliteit van onderzoek is verbeterd met het gebruik van RCT’s al erkende 
fundamentele design.  
Hoofddoel van psychologische interven<es (nl. verminderen van mentale ziektes en 
op<maliseren van psychosociaal func<oneren op grote schaal) is meer naar de achtergrond 
verschoven. Met mentale ziekte = psychiatrische stoornissen + socio-cogni<eve, emo<onele, 
gedragsma<ge bronnen van IMPAIRMENT of DISABILITY. 

Het verminderen van de last van psychische aandoeningen en gerelateerde aandoeningen 

Mentale ziekte ° door veel vele bronnen, men spreekt van een con<nuüm van 
disfunc<oneren. Wanneer men net niet voldoet aan de criteria van het DSM ! 
prevalen<escores die disfunc<oneren onderscha[en.  
Een mentale ziekte kost veel: mensen met een DSM-status verdienen jaarlijks minder 
doordat ze gewoon minder kunnen presteren, bv. bij depressie. Het aantal mensen die nood 
hebben aan een interven<e neemt steeds toe, MAAR vele krijgen geen behandelingen + 
etnische minderheden hebben er ook minder toegang toe.  
Het “person-power problem”= Er is nood aan meer mensen die diensten verlenen. Die kan 
op 3 manieren weerlegd worden: 1. Verdeling: geografische verdeling ! bereikbaarheid. 
                                                       2. Aantal: Te veel mensen die nood hebben aan interven<e, 
men kan niet alles halen. 
                                                       3. Profiel vd. Professional: te weinig van hen reflecteren 
culturele en etnische eigenschappen van mensen in nood ! ° v/e barrière. 

Individuele psychotherapie in rela6e tot de last 



Psychotherapeu<sch onderzoek: 
- Doel: psychische stoornissen behandelen en andere problemen. 
- Dominant model dat enorm vooruitgegaan is. 
- Had een grote impact. 3 face[en worden onderscheiden: 1. Theore<sche focus van 

de ontwikkeling vh probleem en de behandeling.     2. Methodologische 
eigenschappen die gebruikt worden.     3. Het is een 1-op-1 individuele behandeling. 

Het ontwikkelen van een por9olio van modellen voor het uitvoeren van interven6es 

Behandeling en preven<e gaan hand in hand samen. Technologie vergemakkelijkt enkele 
zaken: - Het internet: kan grote propor<es van de popula<e bereiken. Zo zijn er web 
gebaseerde interven<es. 

- Telefoon: Administra<e van sessies van therapie langs geplande wekelijkste 
telefoongesprekken. Wel geen face-to-face interac<e waardoor vele mensen eerder 
stoppen. Kost wel weinig en bereikt ook mensen zonder internet. + Sms’jes. 

Het gebruik van speciale se;ngs 

Om mensen te bereiken die geen interven<es hadden of geen toegang tot een hadden. 

=> Ouders spelen ook een rol in behandeling, niet enkel mensen met een hoger diploma. 

Self-help: Is een set van interven<es waar het individu controle neemt en interven<e zelf 
toepast. Er is wel nood aan externe steun, complete onatankelijkheid, groepssteun en 
minimale hulp van iemand. 

Focus ligt niet op één model, maar op meerde modellen die elks eigen karakteris<eken 
hebben om mensen te kunnen helpen.  
De meeste EBT’s zijn gebaseerd op individuele therapie. Dit helpt echter niet wanneer je veel 
individuen wil bereiken. Het kan wel helpen met de afname van de last van mentale ziekte. 
Het is nog moeilijk om iets dat bedoeld is voor één iemand om te ze[en naar een 
behandeling om veel mensen te bereiken.  

Assessment: Doel van reduceren van de last van mentale ziekte begint met het beter 
toepassen van het monitoren van mentale ziekte. Men moet de veranderingen in mentale 
ziekte bijhouden over <jd doorheen cohorten en mogelijke sociale invloeden. Er is nood aan 
een na<onale database voor mentale ziekte zodat je kan vergelijken over <jd. 

Mogelijke spanningen binnen professionele training in de geestelijke gezondheidszorg 

Elk mentale gezondheidsberoep hee? een model van klinische training dat academische en 
prak<sche ervaring combineert. Training en vereisten voor klinisch werk kunnen interfereren 
met de ontwikkeling en implementa<e van modellen. 

- Training beïnvloedt het model van behandeling. Individuele therapie is vereist.  



- Klinische training hee? een poten<ële barrière in het uitbreiden van modellen van 
behandelingen.  

=> Collabora<e in de wetenschappen is toegenomen en hee? een grotere impact dan 
individueel werk.  
=> Wiskunde kan helpen bij het toewijzen van bronnen om individuen en groepen te 
bereiken die er het meeste nood aan hebben.  Hierbij 3 grote interven<e uitdagingen: 
preven<e van psychiatrische stoornissen, behandeling van acute stoornissen en behandeling 
van chronische en episodische stoornissen. 

3 Criteria van technologie zijn belangrijk: 
1. Technologie kan interven<es leveren en plaatsen bereiken die men anders niet zou 
bereiken.  
2. Laat behandeling met minder of zelfs geen therapeu<sch contact toe. 
3. Laat FB van zowel de cliënt als de klinische diensten toe. 
=> Dieetgenezingen circuleren nog op het internet zonder de eviden<e dat ze zouden 
werken.  
=> Popula<e gebaseerde interven<es alleen zijn niet genoeg: veel individuen zullen gemist 
worden omdat ze niet antwoorden of niet goed genoeg antwoorden. 

Kortom/conclusies: 

Psychosociale interven<es moeten focussen op de reduc<e van mentale ziektes en de 
bijbehorende zaken. Prevalen<e van disfunc<oneren is hoog en meeste mensen die voor hun 
dysfunc<e baat zouden kunnen hebben bij voorzieningen, krijgen geen zorg. Het dominante 
model van behandeling in de klinische prak<jk is enkel gericht op individuele behandelingen 
of kleine eenheden. Dit model is beperkt in het bereiken van mensen in nood. Er is meer 
aandacht nodig voor leveringsmodellen die de meerderheid van mensen in nood kunnen 
bereiken. De onderzoeks-, prak<jk- en opleidingsagenda zouden het doel van 
interven<ewerk moeten integreren met de behoe?en van de na<onale en interna<onale 
gemeenschap. 


