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IMKP: de 7 Artikels 2021-2022  

Art 1: Richard McFall – Manifesto for a science of clinical psychology 
Abstract: Toekomst van KP hangt af van ons vermogen om wetenschap en praktijk te integreren. 

Door een probleem aan kwaliteitscontrole → voorstel manifest voor KP (1 Hoofd principe, 2 

gevolgtrekkingen) gericht op bevorderen van KP als toegepaste wetenschap. 

Hoofdprincipe: Wetenschappelijke klinische psych is de enige legitieme en 

acceptabele vorm van KP. 

Rationale: Wetenschap bevat de beste methodes voor het ontdekken van antwoorden. 

Vaak voorkomende tegenargumenten hiervoor:  

“Wetenschap heeft nog niet alle antwoorden, dus nu moeten we voortdoen o.b.v. intuïtie, klinische 

ervaring, beoordeling en creativiteit.” 

➔ Dit argument weerspiegelt verkeerde opvatting dat wetenschap een reeks antwoorden is. 

Wetenschap is een reeks processen en methoden om tot antwoorden te komen. 

• Intuïtie en dergelijke zullen nooit sneller tot antwoorden leiden dan wetenschap 

• Er zijn al veel onzekerheden in KP: extra belang wetenschappelijke methode nodig 

“Klinische wetenschap & klinische praktijk zijn twee verschillende vakgebieden/skills. Bv. het Boulder 

Model: 2 legitieme types KP, klinische wetenschap en klinische praktijk.” 

➔ Kritiek McFall: Men moet eerst en vooral wetenschapper zijn , voor men praktijkbeoefenaar kan 

zijn. 

• Het getrokken onderscheid tussen praktijk & wetenschap hoort er niet te zijn 

• Te veel wat er in de praktijk is onwetenschappelijk, en dus niet integer 

Er is maar één legitieme vorm van KP: gegrond in wetenschap & beoefend door wetenschappers, 

gehouden aan dezelfde rigoureuze standaarden. Alles minder is pseudowetenschap.  

“Maar als we niet overeen komen over wat wetenschappelijk is, hoe kunnen we dan oordelen over de 

wetenschappelijke waarde van specifieke klinische praktijken?” 

➔McFall: Ongeldig argument, géén enkel systeem is foutloos maar niets doen = ergst 

• Oordelen van wetenschap kan soms fout lopen, maar zelfcorrigerend systeem 

• Wetenschappelijke evaluatie (die soms fout zijn) is altijd beter dan geen evaluatie en “alles 

mag, niets is fout”-instelling. 

Eerste gevolgtrekking – Nood aan Kwaliteitsbewaking: Psychologische diensten mogen 

niet gebruikt worden in de publieke praktijk tot ze deze voldoen aan deze 4 criteria: 

1. De exacte aard van de dienst moest duidelijk beschreven zijn 

2. De veronderstelde voordelen van de dienst moeten expliciet beschreven zijn 

3. De voordelen moeten wetenschappelijk bewezen zijn 

4. Mogelijke negatieve bijwerkingen, die ieder voordeel overtreffen, moeten aangetoond 

empirisch uitgesloten zijn. 
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“De 4 criteria van kwaliteitscontrole zijn onrealistisch, onhaalbaar en te duur.” 

➔ McFall: Deze ingesteldheid is een self-fulfilling prophecy: als dit als ‘waar’ wordt gezien zal ze 

nooit onwaar worden bewezen. Verder is er nooit een praktisch, goed moment voor 

fundamentele verandering. Maar meestal blijken ze achteraf minder erg dan gedacht en positief. 

Klinische psychologie heeft zichzelf overkocht. 

• Gevolgen: publiek niet blij om verwachtingen te verlagen 

• Sommige accepteren dit niet, en zullen zoeken naar anderen die wel belooft te geven 

wat ze willen → dit is geen justificatie om valse claims te blijven geven 

Tweede gevolgtrekking: Het belangrijkste doel van doctorale opleidingen binnen de 

Klinische Psychologie moet zijn om de meest competente wetenschappers te maken 

“Praktisch gezien niet altijd duidelijk wat de meest effectieve methodes zijn voor het trainen van 

Klinisch psychologen om wetenschappers te zijn.” 

• Iedereen heeft eigen mening of wat de meest effectieve methodes zijn, maar deze zijn 

zelfden gestaafd door empirische evidentie of er wordt niet naar gekeken 

• Structuur en doelen in de klinische psychologie zijn zeer resistent tegen verandering 

4 Grootste problemen die volgens de tweede gevolgtrekking: 

1) Het ‘Boulder Model’, met zijn doel om “scientist-practicioners” op te leiden, is verwarrend en 

misleidend 

• Als wetenschapper & praktijkbeoefenaar hetzelfde betekenen, dan is de samengestelde term 

onnodig 

• Als wetenschapper & praktijkbeoefenaar iets anders betekenen, dan is deze visie 

inconsistent met wat wordt voorgesteld in dit manifesto 

• Daarom Boulder Model vervangen door model dat nadruk legt op het verenigd doel van 

wetenschappers produceren in de klinische praktijk 

2) Academische/wetenschappelijke opleidingen moeten zich niet bezighouden met het 

voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt 

• Doel moet zijn om klinische wetenschappers op te leiden 

• Goede klinische wetenschappers kunnen automatisch functioneren in een divers aantal 

contexten (zowel labo als praktijk) 

• Opleidingen moeten arbeidsmarkt negeren en puur focussen op het opleiden van goede 

wetenschappers 

3) Kenmerken van goede wetenschappelijke opleiding = nauwkeurigheid, geleerdheid, flexibiliteit 

in kritisch denken en probleemoplossen 

• Moeilijk te controleren eigenschappen obv een checklist in het curriculum 

• Hedendaags te veel focus op feitenkennis en aantonen bekwaamheid ipv het bezitten van 

wetenschappelijke vaardigheden 



3 
 

Er is onderzoek nodig naar beste opleidingsmethodes. “Let a thousand flowers grow” qua diverse 

opleidingen en daarna kijken welke studenten het beste zijn. 

4) Als klinische psychologie integriteit wil hebben, moet wetenschappelijke training 

geïntegreerd worden over verschillende contexten en taken heen. 

• Studenten moeten hun klinische ervaring combineren met hun academische ervaring 

• Opleidingen moeten wetenschappelijke integratie van onderzoek, theorie en praktijk 

bereiken 

Het manifesto roept op tot actie 

• De verschillende takken vd Psych houden al jaren een wapenstilstand, deels uit noodzaak en 

deels uit gemak en gewoonte 

o Verandering komt er aan 

• Iemand moet de standaard hoger leggen of we blijven eeuwig voortdoen zoals nu 

o Vermoedens dat sommige klinisch psychologen, wetenschappelijke rigiditeit in KP 

zien als verraad 

• Uiteindelijk zal een groep psychologen geobsedeerd raken met kwaliteit en zich hier aan 

toewijden 

o Deze zullen de rest voorbij steken 

Zelfstudie vragen: 

• Zou u dit manifest ondertekenen? Waarom wel/niet? 

• Er wordt geponeerd dat “zolang KP niet wetenschappelijk gefundeerd is, deze niet mar 

worden toegepast bij clienten”. Becommentarieer deze stelling na het lezen van Artikel 2 

(is dat wampold of Fried?). 

 

• Binnen welke filosofische traditie past dit manifesto? 

Modernisme. Er worden rigoureuze wetenschappelijke standaarden gehanteerd als basis voor het 

kunnen begrijpen van de realiteit, en dat er geen manier is die dit beter kan ontdekken dan de 

wetenschappelijke methode. De realiteit wordt (deels?) meetbaar en kenbaar geacht via 

wetenschappen. 
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Art 2: Fried – Theories and Models: what are they (for, and about?) 
Eiko Fried schreef paper over de plaats van modellen en theorieën binnen klinische psychologie. 

• Term modellen enigszins anders gebruikt dan in de cursus 

• Paper is een repliek (antwoord als reactie tegen wat er gezegd wordt / consensus) 

Wat zijn theorieën? 

• Theorie = lichaam van kennis, met brede reikwijdte en kan robuuste fenomenen verklaren 

• Model = instellingen van theorieën, zijn smaller qua reikwijdte en concreter. 

o Meer toegepast op een specifiek aspect v/e theorie 

o Meer ‘lokale’ beschrijving of begrip v/e fenomeen 

DeYoung & Krueger: Goede theorieën… 

1. Zijn coherente, bruikbare raamwerken waarin bestaande kennis kan geïntegreerd worden 

2. Verduidelijken het doel v/h onderzoek 

3. Helpen het juiste soort theoretische en empirische vragen te destilleren 

4. Goede theorieën hebben betere verklaringen dan concurrerende theorieën 

5. Abductieve ferentie = geeft goede verklaringen voor verschijnselen : als theorie waar is, zou 

het fonemeen er hetzelfde moeten uitzien in de echte wereld 

Smaldino: een goed Model… 

1. Illustreet met precisie de mechanismen die de processen besturen die tot een verschijnsel 

leiden 

2. Metafoor geografische kaarten: negeren v/e deel v/d realiteit om bruikbaar te zijn 

Modellen in de psychologie 

• Fenomeenmodellen = gericht op het weergeven van robuuste verschijnselen in de wereld 

• Statistische modellen = voorzien de representatie van data 

o Problemen: datamodellen staan vaak ver vd realiteit & worden vaak geïnterpreteerd 

als theoretische modellen. Deze inferetentie gap maakt het moeilijk om data toe te 

passen op theorieën. 

Waar dienen theorieën voor? 

Sterke theorie = niet ambigu, duidelijk uitgelegd, biedt testbare voorspellingen 

1. Testing, testing, testing 

• De leidende theorieën zijn zwak (ambigue en narratief + meeste specifiëren niet wat ze 

betekenen (bv. wat is operationalisatie v depressie?)) 

o Moeilijk te vertalen naar modellen (centrale delen niet duidelijk uitgelegd) 

▪ Om te vertalen moet je speculeren wat ze betekenen 

• Theorieën moet je testen, bv door Hypothetisch-deductief raamwerk 

o Dit raamwerk ontmoedigd gebruik van systematische methodes om theorieën te 

ontwikkelen en evalueren 

o Zo worden psychologische theorieën niet weerlegd noch bevestigd 

▪ Ze vervagen door verlies van interesse 
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2. Theorieën moeten verklaringen bieden 

• Rooij & Baggio: theorieën dienen primair voor verduidelijking/uitleg 

o Testen is secundaire onderzoeksactiviteit 

o We hebben eerst theorie nodig om te weten wat waardevol is om te testen 

o Moeten betrouwbaar, intern consistent en voldoende zijn om iets te verklaren vóór 

ze worden getest 

3. Theorieën moeten nuttig zijn 

• Yarkomi: onderscheid tss zwakke en sterke theorieën is “in the eye of the beholder” 

o Goed = bruikbaar voor bepaald doel =/= geformaliseerd of precies 

o Formele theorieën hebbe niet veel nut gehad in psychologie (bv in de praktijk) 

o Succesvolle zaken in psycho & psychiatrie zijn ontwikkeld zonde theorie (bv. farmaca) 

o “Opbouwen van theorie is misschien niet erg effectief voor psychologie om 

vooruitgang te boeken” 

 

• Weerlegging van Fried tegen Yarkomi: 

o Fried niet eens met Yarkomi dat “opbouwen mss niet effectief is voor psych” 

o Fried is niet bewust van a-theoretisch (non-theoretisch) werk dat heeft geleid tot 

extreme beleidsverschuiving of heeft gezorgd voor verbetering in klinische zorg 

o Voorbarig om te concluderen dat (formele) theorievorming ons gefaald heeft omdat 

psychologie zich in de eerste plaats niet bezighoudt met de juiste  theorievorming 

o Cognitieve gedragstherapie = ingebed in breed, krachtig theoretisch kader & even 

effectief als farmaceutische interventies 

 

• Vaidyanathan: verschillende modellen zijn bruikbaar in bepaalde contexten  

o Metafoor geografische kaarten: wegennetwerk, hoogte, waterleidingenkaart 

o = Verklaren allemaal een deeltje vd werkelijkheid  

4. Theorieën dienen voor beschrijving, verklaring, voorspelling en controle 

→ conclusie= dienen om wereld beter te begrijpen 

 

Waar gaan theorieën over? 

• Theorieën proberen fenomenen uit te leggen 

• Wat volgt: 

o Gaan ze over statistische effecten of robuuste fenomenen in de wereld? 

o Hoe representeren theorieën doelsystemen? 

o Op welk niveau moeten doelsystemen gerepresenteerd worden? 

o Wat is de “realness” van fenomenen die onze theorieën proberen te verklaren? 

 

 

 

 



6 
 

1. Fenomenen vs. Effecten 

• Mutukrishna & Henrich: theorie gaat over effecten (=stenen die een theorie nodig hebben 

om uitgebouwd te worden tot een huis) 

 

• Van Rooij & Baggio + Fried 

o “Eerst goede kandidaat theorie nodig om te bepalen welke statistische effecten 

relevant zijn voor het opbouwen en verfijnen van de theorie” 

o Het idee dat we ‘theorie kunnen opbouwen uit theorie-neutrale feiten is allang 

filosofisch ontkracht 

Fried: pleit om een duidelijker onderscheid te maken tussen robuuste statistische effecten in data en 

robuuste fenomenen in de wereld. Robuuste fenomenen vergemakkelijken bouwen van theorie. 

Robuuste statistische effecten zijn niet voldoende of noodzakelijk voor het vast stellen van robuuste 

fenomenen, maar ze helpen wel om ze te ontdekken en definiëren. 

2. Theorieën representeren doelsystemen 

Halsbeck et al. en Fried 

• Psychologische constructen = doelsystemen die bestaan uit componenten en relaties tussen 

die componenten 

• Doelsystemen weergegeven via de structuur vd theorie 

• Goed weergegeven doelsysteem → mogelijkheid tot surrogatief redeneren 

o Surrogatief redeneren = doelsysteem in de echte wereld begrijpen en toekomstig 

gedrag van doelsysteem voorspellen 

• KP: Psychologische constructuren (zoals stoornissen) zijn resultaat van complexe 

biopsychosociale interacties → begrijpen van constructies vergt dat die systemen en 

interacties waaruit ze voortkomen moeten worden bestudeerd 

Is theorievorming in de psychologie gedoemd te mislukking door de complexe natuur van 

doelsystemen? 

• Yarkoni: theoriegestuurde benaderingen zijn vaak niet instaat om de complexe 

datagenererende mechanismen te benaderen → limiteert bruikbaarheid 

 

• Vaidyanathan: Klinische contexten hebben niet de luxe om te wachten op perfecte theorieën 

 

• DeYoung & Krueger: Betogen dat Fried vraagt om een “focus op een soort theorie waarvan 

niet kan worden verwacht dat e op de moment geproduceerd wordt” 

 

• Fried: We leren het meest over doelsystemen als onze theorie en modellen ze goed 

weergeven (met bepaald niveau v abstractie) 

o Als ze goed weergegeven zijn, dan is het idee dat ‘alle modellen zijn fout’ geen bug 

(fout) maar een kenmerk 

o Het onvermogen v/e model om de werkelijkheid perfect weer te geven, hindert het 

verschaffen van bruikbare inzichten niet  
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3. Een probleem van niveaus 

Het raamwerk waarbij een doelsysteem wordt weergegeven door de structuur v/e theorie biedt 

weinig richtlijnen over het juiste niveau waarop componenten moeten worden bestudeerd of wat 

het juiste niveau van verklaring is. 

• Yarkoni: Grenzen van verklaring en beschrijven vertroebelen hierdoor 

o De verklaring vd ene onderzoeker (bv. verklaring = op psychologisch niveau) kan de 

beschrijving zijn vd andere (Bv. verklaring = op biologisch niveau) 

• Van Rooij & Baggio: sluiten zich aan bij Yarkoni – mehcanistische verklaringen zijn belangrijk 

 

• Fried: niet eens met mechanistische verklaring van Yarkoni en Van Rooij 

o Mechanistische verklaring uberhaupt wel mogelijk voor psychologische constructen? 

o Biologisch reductionisme: verklaring op biologisch niveau vaak weinig bruikbare 

inzichten 

o Inhoud van psychologische processen (ipv biologische) die causaliteit op 

psychologisch niveau bepalen 

o “Ik ben niet overtuigd dat biologische niveaus betere verklaring kunnen bieden voor 

psycho constructies, alsook niet dat mechanistische de enige weg vooruit zijn. Hoe 

meer soorten verklaringen, hoe beter.” 

4. Onnauwkeurige constructen als obstakels naar theorievorming 

 

• Vaidyanathan: “strong theories may need strong constructs” 

o Het is moeilijk in onze discipline om precies te weten waar de theorieën over gaan 

o veel psychologische constructen zijn ergens wel subjectief 

o bemoeilijkt het meten van die constructen  

Fried ziet 2 kernuitdagingen: definitie en meting van constructen 

Definitie van constructen 

• Psychologische constructen (zoals depressie) zijn vaak niet duidelijk gedefinieerd in empirisch 

onderzoek.  

• Neumann: willekeurige trekking van 100 empirische artikelen over depressie 

• Slechts 6%gaf een definitie van depressie 

• De andere artikelen gaven geen info of slechts fenomenologische beschrijvingen (bv. 

“depressie wordt gekenmerkt door een slecht humeur”)→beschrijvingen zijn geen definitie 

Meting van constructen  

• Bv. er zijn al 280 schalen om depressie te meten, waarbij ze aanzienlijk verschillen qua 

inhoud+ beoordelen verschillende constructies 

• Wanneer de meeste onderzoeken een construct anders definiëren, operationaliseren en 

meten, maar er aangenomen wordt dat iedereen het over hetzelfde ding heeft, vormt dit 

een ernstige bedreiging voor de wetenschappelijke vooruitgang. 



8 
 

• Formele modellen voor psychologische constructies kunnen het meetprobleem helpen, 

omdat ze zowel de structuur  van de theorie als het doelsysteem duidelijk beschrijven. 

→Deze modellen kunnen een waardevol startpunt zijn voor theorievorming 

5. Theorieën gaan over echte entiteiten 

Zijn psychologische constructies echt of eerder een samenvoeging van data? 

• Yarkoni & Fried: instrumentalistische visie 

o Fried: Een diagnose heeft niet als doel om buiten de menselijke classificatiesystemen 

te bestaan als een echte entiteit. Een diagnose met nuttig zijn = klinisch bruikbaar = 

helpen bij prognose, behandeling en mogelijke resultaten 

o Constructen zijn instrumenten/tools 

De theorie constructie cyclus 

5 stappen om psychologsiche theorieën te ontwikkelen. Fried gebruikt de p-factor om te 

demonstreren 

1. Identificatie van robuust fenomeen 

2. Proto-theorie ontwikkelen om het fenomeen te verklaren 

3. Verbale principes vertalen in een formeel model 

4. De geschiktheid van het formele model onderzoeken 

5. Theoretici evalueren de “overall-worth” of de “explanatory goodness” vd theorie 

Borsboom et al. : De theorie constructie cyclus biedt slechts een ruw kader 

Voordelen van formele theorieën 

 

Fried: We moeten formele theorieen introduceren aan psychologen 

→ weten welke gegevens er worden verwacht obv een theorie. Mogelijk gegevens te simuleren. 

Van Rooi & Baggio: belangrijk voor theorieontwikkeling 

Smaldino: formaliseren = kritisch bekijken van de systemen 

Conclusie 

Hoe kunnen psychologen betere theoretici worden? 

• Conway et al.: betere opleiding nodig op 4 gebieden 

o Onderzoekstechnieken en -methoden 

o Datadiagnostiek 

o Wetenschapsfilosofie 

o Theoretische psychologie 

→ veel onderzoekers mee eens 
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Probleem volgens fied: 

• Psych van nature een interdisciplinair veld 

• Academische posities hebben overmaat aan verwachtingen 

o Is nóg meer verwachtingen (wiskunde, filosofie, modellering) niet te veel? 

3 oplossingen:  

1. Overwegen educatieve inhoud te verwijderen om ruimte te maken voor het soort training 

dat conway et al voorstellen 

2. Specifieke opleidingen om theoretisch experten te worden met de relevante wiskunde en 

filosofie 

3. Wetenschap is teamsport 

a. Je hoeft niet zelf over alle expertise te beschikken als je in een interdisciplinair team 

werkt 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Wat zijn volgens het artikel kernaspecten van een goede theorie binnen de KP? 

Helpen wereld verklaren, beschrijven, voorspellen en controleren. Er moet goed nagedacht worden 

hoe een theorie haar componenten representeert en hoe deze te meten zijn. Een theorie moet alle 

aspecten duidelijk beschrijven.  

2) Binnen de KP bestaan er veel descriptieve theorieën. Multiperspectivisme wordt gezien als 

belangrijke infobron. Zijn er ook nadelen van grote hoeveelheden aan theorieën? 

Fried stelt dat theorie op de eerste plaats moet helpen de wereld te begrijpen. Als een theorie nuttig 

is, zal een grotere hoeveelheid aan verschillende soorten theorieën en verklaringen alleen maar 

bijdragen aan een betere verklaring in het geheel. Een voordeel is dat iedere theorie wel nuttig moet 

zijn en helpen bij het genereren van nieuwe kennis. 
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Art 3: Wampold – The humanistic and effective treatment 

Genezingsmodellen classificeren 

Cruciaal om een fenomeen te begrijpen = wetenschappelijke categorisatie obv essentiële kenmerken. 

Classificatie obv 3 dimensies 

1. Verklarende systemen 

2. Wetenschappelijke validiteit 

3. Medisch vs Contextueel 

Verklarende systemen 

• 3 systemen betrokken bij behandeling: Biologisch, psychologisch, religieus/spiritueel 

Biologisch 

• Filosofisch = Materialistisch (biologie/materie is enige basis van werkelijkheid) 

• Lichamelijke toestand heeft fysieke oorzaak 

• Behandeling bewijzen door effectiviteit boven placebo-niveau 

Psychologisch 

• Verklaringssystemen binnen de 3 grote visies binnen psychotherapie geven zeer 

verschillende verklaringen voor stoornissen 

o → overvloed aan therapieën 

• Grote variëteit aan verklaringen voor dezelfde stoornissen 

Spiritueel/religieus 

• Gebaseerd op het supernatuurlijke, religeuze of spirituele 

• Staats haaks op de empirische fundamenten van wetenschap 

Wetenschappelijke validiteit 

Geneeskunde 

• Validiteit obv empirische demonstratie van materialisme 

• Specificiteit = behandeling werkt volgens veronderstelde biologische mechanismen 

• Gerandomiseerde, dubbel-blind placebo controlegroep design 

Psychologie 

• Wetenschappelijke validiteit v verschillende therapieën is problematisch 

• David Barlow: onderscheid 

o Behandelingen zijn “therapeutische alliantie, inductie van positieve verwachting van 

verandering en moralisatie”; met specifieke psychologische procedures gericht op 

psychopathologie 

o Behandelingen zonder specifieke psychologische procedures zijn generieke 

pschotherapie 
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Medische vs contextuele modellen 

Jerome Frank: andere classificatie waarin psychotherapie een cultureel genezingsproces is 

• Therapie bevat emotioneel geladen vertrouwensrelatie met genezer, een 

genezingsomgeving, een conceptueel schema en procedures waarin zowel de genezer als de 

patiënt in geloven en actieve deelname vereisen 

• Medische model : medicijn directe effecten op biologische systeem (EBP) 

Waar past psychotherapie? 

• Klinisch psychologie gebruikt wel de taal en onderzoeksmethoden vd wetenschap 

maar de behandelingsprocedures lijken meer afhankelijk van dezelfde mechanismen van 

religeuze en spirituele behandlingen 

Humanistische aspecten van het contextuele model 

Menselijke capaciteiten en psychotherapie 

• Mensen hebben specifieke vaardigheden die dieren niet hebben 

• Vele zijn betrokken bij psychotherapie 

• Alle verklaringssytemen hebben gemeenschappelijk kenmerk: overtuigende 

verklaringen van de wereld 

• Taal is manier om cognitieve processen uit te breiden  

Het veranderingsproces 

• Patiënten komen nr therapie met maladaptieve denksystemen 

• Therapie leert adaptieve systemen via verbale interactie aan patient 

• Men verwacht een verklaring van pathologie 

• Behandeling is afhankelijk van de mate waarin patient de verklaring accepteert 

• Uitleg mag niet te hard verschillen met de intuïtieve noties die de patiënt heeft over mentaal 

functioneren 

• Verklaring moet overeenstemmen met de culturele context 

Onderzoeksevidentie 

Werkt psychotherapie? 

• Ja, 0.80 effect-size: 80% beter af na psychotherapie dan onbehandelde patiënten 

• Psychotherapie is effectiever dan veel medische procedures 

o Bijna alle interventies in cardiologie, geriatrie, astma, griep vaccins, cataract operatie 

• Psychotherapie is even effectief als farmacologische behandelingen van mentale stoornis 

o Effect psychotherapie blijft langer duren na stopzetting 

Zijn sommige psychotherapieën beter dan andere? 

• Eysenck beweerde eerst dat gedragstherapie effectiever zou zijn 

• Na meta-analyse: alle therapieën even effectief 

• Dodo bird conjecture = bevinding dat alle soorten therapie even effectief zijn 

• Wanneer een behandeling lijkt op een die therapeutisch is, produceert het positieve effecten 
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Wat is de evidentie voor specifieke psychologische processen en hun oplossing? 

In geneeskunde specificiteit bereikt via 

• Gerandomiseerde dubbelblind controlegroep experiment OF systeem-specifiek 

frequentie sequentie 

o Werkt niet in psychologie  

Wat werkt best voor specificiteit in psychologie? 

Ontmanteling design: een of twee actieve ingrediënten worden verwijderd 

→ legitieme maar mindere behandeling 

Zijn engagement, relatie met therapeut, en de therapeut opzich kritiek voor succes? 

• Werk alliantie is verwant aan succes vd therapie 

o Zowel de relatie als de samenwerking vd therapeut/client 

• Steeds meer evidentie dat het de therapeut zelf is en niet de therapie die voor 

verandering zorgt 

Wat kunnen we leren van placebo onderzoek? 

• Patiënt moet weten dat er een interventie wordt toegediend en dat verwachtingen worden 

gecreëerd door arts of onderzoeker 

• Placebo is uniek aan mensen  

• Effectiviteit v veel medische behandelingen grotendeels te danken aan placebo-effect 

o Grootste effect SSRI’s is van placebo 

Conclusies 

• Psychologie is duaal: wetenschappelijke en humanistische traditie 

• Niet alle behandelingen zijn wetenschappelijk bewezen maar werken wel 

Zelfstudie vragen 

1) Leg kort uit op welke punten het medische en contextuele model verschillen in hun benadering 

van psychotherapie 

Medisch model: benadert psychopathologie als analogie van medische aandoening. Behandeling met 

accent op specifieke factoren voor een specifieke pathologie.  

Contextueel model: accent op algemene factoren om werkzaamheid vd psychotherapie te verklaring. 

Het belang van een vertrouwensrelatie en een rationale waar de therapeut en patiënt van overtuigd 

zijn staan voorop. 

2) Wampold haalt een aantal vd belangrijkste predicties van het medische model onderuit. Leg uit 

waarom studies met een ‘psychotherapie ontmanteling design’ evidentie bieden tegen het 

medische model. 

Psychotherapie-ontmantelingsdesign: experimenteel design dat de effectiviteit en specificiteit van een 

behandeling bestudeert door 2 groepen met elkaar te vergelijken. In de ene groep wordt de 

volwaardige therapie gegeven en in de andere groep worden 1 of 2 specifieke factoren vd therapie 

worden verwijderd ui de behandeling. Vanuit het medische model wordt er verwacht dat het 
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verwijderen van de specifieke factoren leidt tot ineffectiviteit van de behandeling. Uit studies is 

gebleken dat niet zozeer de specifieke factoren leiden tot succes, maar eerder algemene factoren 

zoals een vertrouwensrelaties belangrijk zijn om succes te zien.  

3) Wampold bespreekt een aantal bevindingen die zijn model ondersteunen. Toch kan je zijn 

theorie op verschillende maniren empirisch toetsen. Bedenk een onderzoek om na te gaan of een 

acceptabele rationale een curicaal element is bij verandering.  

Via een psychotherapie-ontmantelingsdesign kan je 2 groepen met elkaar vergelijken, waarbij in 

groep 1 de volledige therapie wordt gegeven met onderandere de Verklaring van psychopathologie, 

terwijl in de andere groep de therapie gegeven wordt met uitzondering van de Verklaring. Achteraf 

kan je dan zien of groep 2, die geen verklaring kregen, minder of evenveel verbeterden. 
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Art 4: DeRubeis – A conceptual and methodological analysis of the 

nonspcifics argument 
Dodo bird verdict = alle verschillende therapieën ongeveer even effectief. 

→ DeRubeis stelt dit in vraag 

• Nonspecifics of aspecifieke elementen = healing setting, verklaring, verwachting v 

verbetering, therapeutische relatie 

• Specifieke factoren = technische activiteiten van een specifieke therapie 

Twee grote onderzoekslijnen als bewijs dat aspecifieke factoren het belangrijkste is voor verandering 

1. Bewijs van uitkomstgelijkheid tss twee of meer psychotherapieën wordt gebruikt om het 

argument van aspecifieke manieren te ondersteunen 

a. Dodo bird verdict voorstanders: gelijkheid in effectiviteit komt door aspecifieke 

factoren die in iedere therapie voorkomen 

2. Onderzoek naar de therapeutische alliantie 

a. Laatste 20jaar wordt deze factor het vaakst geciteerd als vermeende causale 

aspecifieke factor 

b. Therapeutische alliantie ondersteunt dodo bird omdat dit ook voorkomt in alle 

soorten therapie 

Het dodo bird dilemma 

• Meest geciteerde bewijs voor dodo bird verdict komt uit meta-analyse v Smith & Glass 

• Men stelt de vragen in meta-analyse verkeerd: “Is therapie A beter dan therapie B?” 

o Resultaten onnodig aangetast door ongediffentieerde vraagstelling 

Soms blijkt een therapie beter te zijn dan de andere 

• OCD: blootstelling en respons preventie  

o Beter dan spierontspanning training 

• Paniekstoornis: Cognitieve Gedragstherapie 

o Beter dan ontspanningstraining 

• PTSD: blootstellingstherapie 

o Beter dan hele hoop 

• Sociale fobie: Cognitieve gedragstherapie in groep 

o Beter dan educational support group 

➔ Moeilijk te verklaren obv nonspecifics argument, wijst dat techniek toch kan uit maken 

Wanneer 2 therapieën even effectief zijn 

• Men heeft de neiging om dan effecten toe te schrijven aan de nonspecifics 

o Impliceert dat specifieke technieken gewoon filler zijn 

o MAAR dezelfde uitkomst betekent niet dat deze op dezelfde manier zijn bekomen 

▪ Je weet niet in welke mate specifics en nonspecifics bijdragen aan de 

uitkomst zonder dit expliciet te onderzoeken 
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De therapeutische alliantie en symptoomverlichting 

 

• Therapeutische alliantie = samenwerkingsverband tussen therapeut & patiënt 

o Nonspecific factor 

 

• Er is een relatie tss therapeutische alliantie en uitkomst volgens 2 meta-analyses 

o Horvarth & Symons: correlatie van 0.22 en 0.24 

o Martin et al: correlatie 0.22 

o Echter, beide studies evalueerde therapeuten die technieken gebruikte uit meer dan 

1 oriëntatie 

o →Rol van alliantie werd niet bekeken binnen specifieke vorm van therapie 

o → Rol van alliantie minder consistent als je binnen 1 oriëntatie kijkt 

Wie is er verantwoordelijk voor de variantie in de alliantie? 

• De therapeut als causale factor 

o Als het aan therapeut ligt, kunnen we het gedrag dat hiervoor zorgt identificeren en 

aanleren aan anderen (of niet aanleren, maar sws nuttig om te weten wat) 

o Impliceert dat alliantie causale factor is bij goede therapie 

 

• De Cliënt als causale factor 

o Goede cliënten vormen goede allianties en dus sws sneller beter 

 

• De interactie cliënt-therapeut als verantwoordelijke factor 

o De alliantie is het resultaat van een positieve therapeutische uitkomst 

o Tang & DeRubeis: Plotse toename in verbetering van symptomen kon niet voorspeld 

worden door de kwaliteit vd alliantie 

▪ Echter: kwaliteit vd alliantie was hoger in de sessie die volgde op een plotse 

verbetering 

▪ Suggereert dat positieve alliantie volgt uit positieve therapeutische uitkomst 

 

• Er zijn geen studies naar de effectiviteit van bepaalde therapeuten 

 

Conclusie en samenvatting 

• Gelijkheid in therapeutische uitkomst impliceert niet perse dat dit resultaat 

bekomen is door dezelfde aspecifieke factoren 

o Er bestaat bewijs dat voor bepaalde stoornissen, bepaalde technieken er wel toe 

doen → voldoende om training in verschillende methoden te rechtvaardigen 

 

 

 

 



16 
 

 

 

Zelfstudie vragen: 

1) Wat zijn de implicaties van het dodo bird effect voor: evidence-based werken (EBP) & het 

bestaan van verschillende therapiescholen?  

Dodo bird effect zegt dat alle therapieën ongeveer even effectief zijn. Dit impliceert dat de specifieke 

factoren waarop EBP & de verschillende therapiescholen er niet toe doen, maar dat het juist de 

aspecifieke factoren – die iedere therapie gemeen heeft – er toe doen. Toch zijn studies die aantonen 

dat specifieke factoren er wel toe doen bij bepaalde stoornissen. Hieruit volgt dat evidence-based 

werken en training in verschillende scholen en technieken gerechtvaardigd is. 

2) Vaak wordt het dodo-bird verdict geïnterpreteerd als bewijs dat de gemeenschappelijke 

kenmerken van psychotherapie het belangrijkst zijn. Leg uit volgens DeRubeis waarom dit niet 

klopt. 

DeRubeis stelt dat je uit onderzoek dat effectiviteit in uitkomsten vergelijkt, niets kan zeggen over 

welke factoren hebben bijgedragen tot het succes. M.a.w. Je kan niet zeggen dat het succes toe te 

schrijven valt aan de aspecifieke factoren, zonder hier expliciet onderzoek naar te doen. Een 

aspecifieke factor die de laaste jaren als belangrijkste wordt geacht, is de therapeutische relatie. 

Echter, wanneer hier werd gekeken naar de de correlatie van uitkomst-alliantie BINNEN een 

specifieke therapie, werd er gezien dat de correlaties minder consistent bleken dan wanneer je 

verschillende therapieën vergeleek.  

3) Het dodo bird debat is al enkele decennia gaande. Wat kunnen negatieve onbedoelde effecten 

zijn van dit aanslepend debat voor de praktijk van KP? 

Slechte reclame voor KP: “ze weten niet eens waarom het werkt” 

Het feit dat we het antwoord nog steeds niet goed weten, belemmert eventuele veranderingen die 

men zou kunnen doen in de opleidingen van psychologen die dan zouden focussen op de factoren die 

het belangrijkst zijn. 
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Art 4: Mulder et al. – Common vs specific factors in therapy: opening 

the black box 
Debat tussen mense die denken dat therapie: 

• Effectief is door specifieke factoren 

• Effectief is door algemene factoren 

Mulder et al. probeer limieten aan te tonen van bestaand wetenschappelijk bewijs en de 

concurrerende paradigma’s die de literatuur beïnvloeden 

→ Dichotomie/splitsen is minder dan lijkt + hoewel specifieke factoren zijn overschat, zijn ze wel 

effectief voor bepaalde stoornissen 

→ STOP dit debat, geen vooruitgang. Focus nodig om nieuwe psychotherapieën, onderzoek naar 

componenten, neurobiologie om  affectieve procescomponenten van therapie te verhelderen. 

Debat specifiek vs algemeen komt in meta-analyses uit op 2 bevindingen 

1. Psychotherapie is effectiever dan ongestructureerde interacties en effectiever dan niets 

2. Specifieke psychotherapieën verschillen niet in effectiviteit 

a. Gebruikt als evidentie voor dodo bird: common factors belangrijkste mechanisme 

Maar bij bepaalde stoornissen is er wel effect van specifieke factoren 

➔ Tegenstrijdigheid leidt tot 2 groepen psychotherapie theoretici die nadruk leggen op de een of het 

ander 

Fundamentele oneensheid over de basis van psychotherapie 

De geschiedenis v therapie onderzoek interageert met het debat: 

• Psychotherapie-onderzoek probeerde psychologie te versterken dmv medische benadering 

met categorische diagnoses, RCT’s en focus op uitkomst 

• Medische benadering sloot aan bij CBT die toen opdook 

➔ Onderzoek heeft te veel aandacht besteedt aan het resultaat vd behandeling, en te weinig aan de 

werkingsmechanismen van therapie 

Kenmerken huidige psychotherapie literatuur: 

1. CBT synoniem van evidence-based therapy (EBT) 

a.  Theorie-gedreven positive over behandeling 

b. Competenties duidelijk, handleiding duidelijk, wereldwijd dominante vorm 

 

2. CBT is effectief vergeleken met anderen, maar bewijs heeft limieten 

a. Zoals researcher allegiance = loyaliteit vd onderzoeker (aan hun therapie) 

 

3. We weten weinig over de processen, hoe ze werken, voor wie en wanneer ze werken 

a. Kloof geleid tot splitsing onderzoekers  therapeuten 

4. Onduidelijkheid werking door aspecifieke of specifieke factoren 

a. Komt door afwezigheid procesonderzoek 
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b. Historisch debat tss behaviorisme en humanisme 

➔Effectieve therapie is niet definitief gevalideerd 

• Voor validatie geldig bewijs nodig dat de voordelen ontstaan zijn door de 

mechanismen die de therapievorm postuleert  

Paradigmatische verschillen 

Vanuit één perspectief zijn de benadering van specifiek vs algemene factoren onvergelijkbaar, omdat 

ze aansluiten bij verschillende paradigma’s 

• RCT’s: binnen medisch model met als doel het behandelen van stoornis 

• Humanistische benadering: nadruk gemeenschappelijke factoren met doel 

individuele welzin 

Limitaties van bestaande evidentie 

Voorstanders van specifieke factoren verheerlijken RCT’s 

Limieten RCT’s: 

1. Verkiezen interne validiteit over externe validiteit 

a. Onderzoekspopulatie meestal niet representatief en niet generaliseerbaar 

 

2. Geteste interventie verschilt aanzienlijk van hoe deze in andere context wordt uitgevoerd 

 

3. Verspreiding van bevindingen leidt tot verdere bias 

Benadering van het dodo bird probleem: 

• Leiden verschillende therapieën tot verschillende uitkomsten? 

o Vaak kleine, niet-significante effecten na controle loyaliteit vd onderzoeker 

 

• Onderzoek naar therapietrouw/aanhankelijkheid (=therapist adherence) 

o Meer aanhankelijkheid aan therapie leidt NIET tot beter resultaat  

o Noch variabiliteit in competentie noch in therapietrouw is gerelateerd aan uitkomst 

o Mate van training mogelijk ook niet relevant voor uitkomst 

Een vals onderscheid? 

Gemeenschappelijke en specifieke factoren verschillen minder dan we denkekn 

1. Veel specifieke factortheoretici geven toe dat gemeenschappelijke factoren belangrijk zijn 

a. Bv. CBT bevat training op algemene factoren 

2. Common factor theoretici  geven toe dat sommige specific factors effectiever zijn dan andere 

voor bepaalde stoornissen (bv. exposure bij angststoornissen) 

3. Nieuwe concepten van pathologie hebben testen van transdiagnostische behandeling 

aangemoedigd 

4. Beide kampen ondersteunen gelijkaardig benadering van EBP 
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Toekomstige veranderingen 

Debat valt niet op te lossen, dus laat het zijn. 

Hoe veld vooruit helpen? 

• Strengere kwaliteitscontrole in opleiding en praktijk 

• Weinig evidentie dat algemene factoren voldoende zijn voor verandering 

• WERKINGSMECHANISMEN ONDERZOEKEN ipv debat 

 

1. Transdiagnostische behandelmethode 

a. Nadruk algemene factoren bij emotionele stoornissen 

b. Uniforme protocollen ipv verschillende voor elke stoornis 

c. Bevat specifieke benaderingen die diagnostische categorieën overstijgen 

d. Uniforme protocol is effectief bij verschillende stoornissen 

e. Leren van emotieregulatie en cognitieveherwaardering als gemeenschappelijk factor 

f. Groepstherapie 

 

2. Psychotherapeutisch component-onderzoek 

a. = Ontmanteling onderzoek of additive onderzoek 

b. Welke actieve ingrediënten helpen 

c. Welke omgevingen 

 

3. E-therapieën 

a. Online therapie van self-guided tot online gesprekken met therapeut 

b. CBT via internet levert vergelijkbare resultaten als face-to-face  

i. Lijkt te suggereren dat therapeutische relatie toch niet bealgnrijk is 

1. Maar e-thrapie website is ook symbolische relatie 

4. Therapie-onderzoek integreren in bredere psychologische theorieën en translationele 

modellen 

a. Doel: shift naar translationele wetenschap 

b. Wetenschap belang erkennen van ontwikkelen van expliciete klinische kaders 

Opleiding en de klinische praktijk 

Wat is de optimale aanpak voor de verspreiding en uitvoering van EBP? Onbekend maar: 

• Therapeuten blijven trainen in CBT 

o Focus van CBT zou wel therapeutische principes moeten zijn ipv specifieke aanpak 

o Meer focus op algemeen factoren naast CBT principes 

 

• Standpunt Mulder: Inclusie algemene factoren is belangrijk voor meer onderzoeksfocus op 

therapeutische processen en mechanismen 

 

• Door kleine effectsizes in uitkomst vergelijkende studies → GROTE klinische studies nodig (bv 

550 man) 

• Grote E-studies misschien de toekomst 
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Conclusie 

Al een halve eeuw debat over algemene en specifieke factoren 

• Minder dichotoom dan gedacht 

• Overeenstemming in dat elementen uit EBP behandelmodellen bijdragen aan effectiviteit en 

veiligheid van therapie 

• Overeenstemming dat algemene factoren de uitkomst verbeteren 

• Kleine klinische verschillen bij specifieke factoren maar moeilijk te detecteren door kleine 

effectsizes en zwakke onderzoeksdesigns 

• Toekomst: 

o Verandermechanismen begrijpen 

o Grootschalige ondezoeken en transdiagnostische behandelingen 

Zelfstudie vragen: 

1) Welke onderzoeksbevindingen leiden tot het debat over het belang van specifieke vs algemene 

factoren voor de werkzaamheid van psychotherapei? 

Twee grote bevindingen vormen basis van debat: 

1. Psychotherapie is effectiever dan ongestructureerde interactie en beter dan geen therapie 

2. Verschillende specifieke therapieën verschillen weinig in effectiviteit 

Redenering: Komt door algemene factoren (maar foute interpretatie) 

2) Wat wordt bedoeld met paradigmatische incommensurabiliteit van specifieke en algemene 

factoren benadering?  

De twee benaderingen vertrekken elk vanuit een verschillende paradigmatiche invalshoek en kunnen 

dus niet vanuit één perspectief vergeleken of begrepen of verenigd worden. Zo is 

effectiviteitsonderzoek (RCT’s) eerder positivistisch en is de common factors benadering eerder 

constructivistisch. 

3) Benoem en bespreek de beperkingen van de huide wetenschappelijke evidentie 

(methodologische beperkingen van allegiance, weinig procesonderzoek, vertaling onderzoek naar 

praktijk (interne vs externe validiteit)) 

• Allegiance = de loyaliteit van een therapeut of onderzoeker aan zijn eigen stroming. De 

allegiance van de onderzoeker blijkt een rol te spelen in de uitkomsten van hun studies, 

waarbij ze hun eigen stroming voorttrekken 

• Weinig onderzoek naar processen en werkingsmechanismen van psychotherapie zorgt ervoor 

dat we geen finale uitspraak kunnen doen over het algemeen vs specifieke factor debat 

• Vertaling van onderzoeksresultaten naar praktijk is niet altijd gemakkelijk. Studies die leunen 

naar CBT en evidence based practice focussen vaak op interne validiteit waardoor de externe 

validiteit gebrekkig is. Door niet-representatieve steekproeven en discrepantie in de 

beoefening van de therapie in onderzoek en praktijk zorgt dat de onderzoeksresultaten vaak 

niet generaliseerbaar zijn naar de praktijk.  

• Publicatiebias: trials met negatieve uitkomsten worden minder gepubliceerd  
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4) Leg uit waarom het onderscheid tss specifieke en algemene factoren een valse dichotomie is 

• Aanhangers van common factors zijn het over het algemeen eens dat evidence based 

praktijken zoals CBT positief bijdragen aan de effectiviteit en veiligheid van 

psychotherapie 

• Aanhangers van specifieke factoren zijn het over het algemeen eens dat algemene 

factoren positief bijdragen aan een succesvolle uitkomst van therapie 

• Aanhangers algemene factoren definiëren psychotherapie toch redelijk strict (moet door 

opgeleide psycholoog, in bepaalde context, gebaseerd op psychologische constructen) 

• Evidence based therapieën bevatten ook training in algemene vaardigheden 

• Algemene factoren worden soms ‘vermomd’ als specifieke factoren in verschillende 

therapieën 

• Bepaalde specifieke factoren zijn effectiever bij bepaalde specifieke stoornissen  

• Beide visies erkennen het  belang van een procesvisie op evidence-based practice en de 

vraag naar algemene principes van de therapeutische verandering 
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Art 6: Kazdin & Base – Rebooting psychotherapy research and practice 

to reduce the burden of mental illness 
Kazdin & Base pleiten voor grondige herstructurering van de geestelijke gezondheidszorg 

Abstract 

Psychologische interventies zijn erg vooruitgegaan in de laatste decennia 

• Deze vooruitgang negeert vaak een centrale doelstelling: de last van mentale stoornissen 

verlichten 

• Enorme vraag naar behandeling, weinig ontvangt 

• Het dominante behandelingsmodel (= individuele psychotherapie) kan de enorme vraag niet 

opvangen 

o Prevalentie, incidentie en last van mentale stoornissen enkel kunnen verlagen door 

grote verschuiving in interventie-onderzoek en klinische praktijk te realiseren 

o Verlichten van last hangt ook af van de mate van integratie bij preventie en 

behandeling 

o Nood ontwikkelen nationale database waarin alle stoornissen worden gemonitord 

Inleiding 

Psychologische interventies voor stoornissen enorm vooruitgegaan laatste decennia 

• Grotere kwantiteit aan gecontroleerde uitkomststudies 

• Grote kwaliteit van onderzoek 

• Uiteenzetting van evidence-based behandeling 

MAAR: geen vooruitgang bij verminderen van prevalentie en incidentie van stoornissen 

• Grote verandering en uitbreiding nodig in interventie onderzoek & klinische praktijk 

• Last = persoonlijke, sociale en financiële kosten van mentale stoornis 

• Model of delivery = de verschillende kenmerken van hoe een interventie wordt toegediend  

o Door wie, welke condities, welke context 

Dit artikel gaat in op onderzoek over de last van mentale stoornissen en het huidige behandelmodel 

• We illustreren verschillende toedieningsmodellen die het model van individuele therapie 

uitbreiden 

• Last kan worden verminderd door toedieningsmodellen uit te breiden 

• + Last verminderen door: 

o Integratie van preventie & behandeling 

o Betere assessment om disfunctioneren in de gaten te houden 

o Contextuele factoren die zorg beïnvloeden 

o Professionele spanningen binnen de KP 

o Belangrijke kansen om interdisciplinair te werken 
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De last van mentale stoornissen en andere condities verminderen 

4 onderling gerelateerde overwegingen waarom verschillende models of delivery nodig zijn 

1. RATE OF MENTAL ILLNESS 

Vele soorten psychologische belemmering niet opgenomen in DSM IV 

• Belemmering kan komen uit vele bronnen (die niet opgenomen zijn in diagnostiek) 

• Vele stoornissen bevinden zich op een spectrum van disfunctie 

o DSM is niet allesbepalend 

o Subklinische disfunctie leidt tot prevalentie-score die de last onderschat 

• Life time prevalentie toont aan dat mentale stoornissen vrij vaak voorkomen 

o 12-47% ooit mentale stoornis ontwikkelen 

o 6-27% dit jaar ontwikkelen 

o 50% ooit voldoen aan psychiatrische stoornis 

o 25% dit jaar voldoen aan criteria 

o Cijfers wss conservaties aangezien groot deel populatie subklinisch is 

• Prevalentie van disfunctie afhankelijk van cultuur, etniciteit, immigratiestatus en SES 

2. DE KOSTEN VAN MENTALE STOORNIS 

Financiële kosten van mentale stoornis ENORM duur. Ook persoonlijke kosten zijn erg hoog. 

3. MENSEN IN NOOD VAN BEHANDELING 

De meeste mensen in diagnosticeerbare stoornis worden niet behandeld. 

• Aandeel mensen met stoornis die behandeling kregen is wel gestegen laatste jaren 

• Grote effecten van etniciteit 

o Afro- en Latijns-amerikanen veel kleinere kans op behandeling vergeleken met 

blanke amerikanen 

• Interventies nodig die veel meer mensen bereiken, maar ook met specifieke aandacht voor 

bepaalde subpopulaties 

4. PERSON-POWER PROBLEM? 

Ligt het aan person-power problem? = aantal mensen tekort die diensten kunnen verlenen 

• Hulpverleners niet goed verspreid, meestal gegroepeerd in grote steden met universiteiten 

• Te weinig hulpverleners in totaal 

• Te weinig hulpverleners die de etnische en demografische kenmerken beschikken van groot 

deel van de hulpvragende populatie 

• Niet enkel person-power probleem maar bestaat wel 

Individuele psychotherapie in relatie tot de last 

Psychotherapie is een nuttig toedieningsmodel 

• Algemene doel = verbeteren stoornissen 

• Psychotherapeutisch onderzoek = veel vooruitgang geboekt laatste jaren  

o RCT’s, EBP 

• Psychotherapie = dominante model want speelt rol in verminderen persoonlijke en sociale 

last 



24 
 

Het is nuttig om in te gaan op historie van psychoanalyse: heeft gigantische impact gehad op 

psychotherapie 

• Theorie rond ontwikkeling van problemen 

• Methodologie ontwikkeld om belangrijkste principes te ondersteunen 

• Toedieningsmodel is 1 op 1 zoals in medische context  

1 op 1 nogsteeds dominant ondanks vele alternatieven 

Dit artikel is geen kritiek op een-op-een behandeling, altijd plaats hebben 

Een portfolio voor ‘modellen van interventies toedienen’ ontwikkelen 

• Een model moet capaciteit om velen te bereiken hebben 

• Technologie biedt veel mogelijkheden 

o Internet 

o Telefoon (therapie via telefoon) 

o Smartphone (low-cost opvolging, therapie applicaties) 

• Speciale settings 

o Belang zwakke behandelingen: advise huisarts om te stoppen met roken was 

voldoende voor 2.5% vd rokerspopulatie 

• Behandeling door leken (familie, vrienden..) 

• Zelfhulp 

• Media 

o Entertainment education: tv show die struggles van locale populatie laat zien en hoe 

er mee om gaan 

Cruciale problemen centraal aan het portfolio 

• Missen preventieve toedieningsmodellen 

Verminderen van de last van mentale stoornissen begint met betere evaluatie om stoornissen te 

monitoren 

→ veranderingen over tijd bij houden 

1. National comorbidity study 

2. Monitoring the Future Study 

3. Insitute for Health Metrics and Evaluation 

Veel contextuele problemen die toedieningsmodellen hinderen 

1. Wet, legale barrières, politiek 

2. Belangrijk te erkennen want 

a. Samenwerking nodig van deze instanties 

b. Ontwikkeling van nieuwe modellen kan contextuele factoren beïnvloeden  

Trainen van hulpverleners kan ontwikkelen breder portfolio hinderen: 

1. Accreditatie van opleidingen: wat ‘telt’ als echte therapie 

2. Wie interventies doet: in KP niet willen toegeven dat leken ook kunnen helpen 
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3. Terugbetaling en jobs voor klinische diensten: sterke focus op terugbetaling van PhD’s in 

klassieke therapie 

Interdisciplinaire samenwerking: illustraties 

1. Wiskunde: modelleren van uitdaging en oplossingen 

2. Technologie zoals al gezegd 

3. Dieet en voeding: plausibel dat voeding invloed heeft op psychologische processen 

4. Epidemiologie en volksgezondheid 

Conclusies 

• Meer focussen op verminderen van incidentie en prevalentie 

o Toedieningsmodellen verbreden 

• Focus shift nodig en nieuwe modellen, verschuiving en verandering in GGZ 

• Zwakke interventies in HOGE AANTALLEN zijn meer invloedrijk dan sterke 

interventies in kleine aantallen 

Zelfstudie vragen: 

1) In psychotherapie onderzoek werd tot nu toe vooral de RCT benadering gezien als de “gouden 

standaard”. Is dit ook het geval binnen de visie van Kazdin en Blase? Leg uit waarom wel/niet 

Deels. De RCT’s blijven relevant maar er is minder nadruk op enkel effectiviteit. Ook kosten-

effectiviteit, en dissemminatie-potentieel (sterkte/reikwijdte) krijgen een stevigere nadruk.  

2)Bespreek na de les over de structuur van de GGZ in België welke wijzigingen volgens u cruciaal 

zijn bij het ideaal om een ruimer toegankelijk zorgaanbod te creëren in België 
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Art 7: Rothfusz’ Stappenplan – Ethiek en Deontologie 

 

• Rothfusz’ Stappenplan = hulpmiddel om een moreel probleem te analyseren en daarbij 

zorgvuldig alle factoren tegen elkaar af te wegen 

• In de praktijk niet altijd mogelijk om stappenplan te volgen: soms direct handelen 

o Nuttig om achteraf te kijken of je juist handelde ( vergt professionele moed) 

 

STAP 1: de situatie in kaart brengen 

• De feiten moeten duidelijk zijn 

• Gedachten en gevoelens die de feiten oproepen moeten gekend zijn 

o Zijn belangrijk maar kunnen ook gevaarlijk zijn en je beslissing vertekenen 

 

STAP 2: het morele probleem vaststellen 

• Moet zorgvuldig zijn, andere stappen volgen hierop 

• In de Beroepsethiek gaat het altijd om vragen die een probleem zijn voor jou als 

professional 

• Moreel probleem wordt moreel dilemma wnr we moeten kiezen tussen 2 alternatieven 

waarbij er voor elk alternatief relevante, sterke argumenten zijn 

• Ethisch dilemma = wanneer er bij een moreel dilemma 2 waarden met elkaar in conflict zijn 

 

STAP 3: de handelingsalternatieven verkennen 

• Benoem ook de niet-gekozen alternatieven → dwing jezelf goed na te denken waarom je 

deze verwerpt 

o → schept ruimte voor open-mindedness 

STAP 4: de betrokkenen benoemen en hun belangen afwegen 

• Bij morele problemen zijn er verschillende partijen betrokken 

o Bv. Mensen, organisaties, maatschappij opzich 

• Het belang is niet persé je eigenbelang 

o Iemand kan de belangen van iemand anders nagaan 

o Mensen kunnen ook belangen nagaan die ver van hun afstaan 

➔ Belangen onderverdelen in niveaus: 

• Eigenbelang als egoïsme: 

o Betrokkenen kijkt enkel naar eigen belang 

o Niet persé slecht (bv. wedstrijd willen winnen, jezelf rust gunnen) 

o Richt soms schade aan 

o Vaak impulsief 
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• Welbegrepen eigenbelang: 

o Betrokkenen handelt niet impulsief en denkt verder na 

o Iemand handelt vanuit welbegrepen eigenbelang als hij op lange termijn baat heeft 

bij bepaalde keuzes (Bv. stoppen met roken) 

▪ Psycholoog die zich bezighoudt met preventie houdt zich bezig met 

welbegrepen eigenbelang 

▪ Mesoniveau: vb. werkgevers uit egoïstisch eigenbelang vs werkgevers uit 

welbegrepen eigenbelang 

▪ Macroniveau: Vb. in stand houden van verzorgingsstaat 

• Burgers zijn solidair met zieken of werklozen, begrijpen dat iedereen 

ziek of werkloos kan worden (inclusief hunzelf) dus willen ze 

verzorgingsstaat houden omwille van mogelijke eigen baat  op LT 

 

• Belang van anderen 

o Kan in strijd zijn met eigenbelang 

o Psycholoog handelt ook uit belang van anderen (cliënt proberen helpen) 

o Mensen die het beste met andere voorhebben kunnen het moeilijk hebben om een 

goed evenwicht te vinden tussen paternalisme en verwaarlozing 

 

• Algemeen belang 

o Belang van de samenleving in zijn geheel  

o Waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit spelen hier grote rol 

o Procedures zijn hier van groot belang 

o Kan tegenstrijdig zijn met egoïstisch eigenbelang 

STAP 5: de relevante waarden en normen omschrijven: 

• Beschrijf de waarden en normen die relevant zijn voor het dilemma duidelijk 

• Geef ook wat ze concreet betekenen in deze situatie 

o Bv. de NIP-code (NL) en de BFP-code (BE) zijn richtinggevend voor het beroep 

▪ Als psycholoog verwacht om vanuit deze codes te vertrekken 

▪ Relevante artikelen in beroepscode krijgen een plaats in de lijst van normen 

en waarden die je opstelt 

▪ Beroepscode is een steun, helpt om eigen positie te bepalen en maakt voor 

anderen duidelijk wat ze mogen verwachten van de beoefenaars 

STAP 6: een handelingsalternatief kiezen 

→ Geef argumenten die voor en tegen de verschillende alternatieven zijn vanuit: 

• De gevolgenethiek:  

o Beoordelen welke handeling moreel juist is door doel en gevolgen at te wegen 

• De plichtsethiek: 

o Beoordelen welke intentie tot handelen op zich moreel juist is ongeacht feitelijke 

gevolgen 

• De deugdenethiek: 

o Belang van de persoon die handelingen uitvoert en diens eigenschappen 


