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Voorwoord bij de Nederlandse vertaling

Professionaliteit is een essentieel onderdeel van het beroep van de psychia-
ter. Een deel ervan leren we tijdens de opleiding tot psychiater. In de nieuwe 
opleidingseisen is het een van de zeven kerncompetenties waaraan de 
arts aan het einde van haar of zijn opleiding moet voldoen (HOOP: NVvP, 
2009). Maar veel leren we via ervaring, dikwijls met vallen en opstaan. Tot 
op heden was er geen boek dat deze competentie uitgebreid beschrijft.
Wat zijn de uitzonderingen op onze geheimhoudingsplicht? Hoe vriend-
schappelijk kunnen we met patiënten omgaan, ook na beëindiging van de 
behandeling? Hoe reageren we op het feit dat informatie over onszelf bij 
onze patiënten bekend is via internet en de sociale media? Halen wij daar 
ook informatie over onze patiënten vandaan? Hoe gaan we om met (drei-
gend) disfunctioneren van een naaste collega?
De Amerikaanse psychiater-psychoanalyticus Glen Gabbard is ook in ons 
land zeer bekend. Hij schreef veel over de relatie tussen patiënt en psychia-
ter en over disfunctionerende artsen. Samen met enkele Amerikaanse col-
legae – maar ‘de hand van de meester’ is in vrijwel alle hoofdstukken her-
kenbaar – heeft hij nu Professionalism in psychiatry geschreven. Vanwege het 
belang van het onderwerp heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
besloten er een vertaling van uit te brengen, die u nu in uw handen hebt: 
Professionaliteit in de psychiatrie. 
De vertaling is zo veel mogelijk bewerkt naar de Nederlandse situatie. In de 
talrijke casus zijn Nederlandse in plaats van Engelse eigennamen van pati-
enten en artsen gehanteerd. Waar van toepassing zijn Amerikaanse wetge-
ving, regels en richtlijnen vervangen door Nederlandse. En last but not least: 
de casuïstiek in het hoofdstuk over cultuur en etniciteit is volledig aangepast 
aan de samenstelling van de Nederlandse bevolking.
Ik hoop dat dit boek gebruikt zal worden in alle instellingen die de opleiding 
psychiatrie verzorgen en in het cursorische onderwijs aan de aiossen psychi-
atrie. Maar ook voor ervaren psychiaters bevat het veel bruikbare kennis en 
inzichten, bijvoorbeeld over het hanteren van de nieuwe media. En hoewel 
het boek geheel geënt is op de praktijk van de psychiater, valt er ook voor 
andere beroepsgroepen in de geestelijke gezondheidszorg zeker veel uit te 
leren.

Leiden, september 2012
Michiel W. Hengeveld



Inleiding

Artsen zijn altijd beschouwd als professionals. Psychiaters beschouwen 
zichzelf ook als professionals, omdat ze immers arts zijn. Toch is het profes-
sionele gedrag van artsen in het verleden zelden afgebakend. En dit gedrag 
wisselde nogal. Woede-uitbarstingen van artsen tegen verpleegkundigen 
heeft men altijd getolereerd en die bleven dan ook meestal zonder gevolgen. 
Sommige psychiaters en andere artsen reageerden op telefoontjes en sema-
foonoproepen, andere niet. Slechts weinig artsen, binnen welk specialisme 
dan ook, hebben zich ingezet voor kwaliteitsverbetering, en veel van hen 
hadden een hekel aan ziekenhuisbestuurders die probeerden dergelijke 
verbeteringen te bevorderen. Men tolereerde van artsen veel onprofessioneel 
gedrag, zoals een ongevoelige houding tegenover patiënten, familieleden en 
medewerkers. Bovendien had de macht van artsen een intimiderend effect 
op hun medewerkers. Meestal zei men niets van ongevoelig en lomp gedrag 
uit angst voor mogelijke repercussies. In plaats daarvan relativeerde men 
onprofessioneel gedrag zoals woede-uitbarstingen en onverantwoordelijk-
heid: ‘Zo is De Vries gewoon. We kunnen niet van hem verwachten dat hij 
verandert.’ Artsen zelf spreken met dezelfde soort berusting over hun eigen 
gedrag: ‘Zo heb ik het nou eenmaal geleerd. Ik werd zelf ook altijd onaardig 
behandeld, dus nu behandel ik anderen op dezelfde manier. Het is een soort 
overgangsrite.’
De tijden zijn veranderd. De opkomst van professionaliteit binnen de 
geneeskunde, en binnen de psychiatrie in het bijzonder, is zo ver doorge-
drongen in de reguliere geneeskunde dat er in de opleiding van artsen en 
in het gedrag dat er van hen wordt verwacht een stille revolutie is ontstaan. 
Het College Geneeskundige Specialismen (cgs) van de Koninklijke Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (knmg) heeft voor 
het vaststellen van de algemene competenties van medisch specialisten 
gekozen voor het in Canada ontwikkelde Canmeds-model. Dit model onder-
scheidt, naast medische kennis en vaardigheden, zes verschillende compe-
tentiegebieden: communicatie, samenwerking, wetenschappelijk handelen, 
maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit. De vaardigheden 
van een arts in de operatiekamer of bij het stellen van een diagnose moeten 
tegenwoordig zijn aangevuld met een reeks professionele gedragslijnen, 
zoals goed kunnen samenwerken, verantwoordelijkheidsbesef, voortdurend 
streven naar verbetering, empathie tegenover patiënten en familieleden, 
alle medewerkers respectvol behandelen, en zelfs je verantwoordelijk voelen 
voor een eerlijke verdeling van de schaarse middelen in de gezondheidszorg. 
Artsen dienen het te melden als een collega onbekwaam of incompetent is. 
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Ze moeten al hun patiënten even integer en ethisch behandelen, ongeacht 
etnische afkomst, ras of seksuele voorkeur. Vertrouwelijkheid moeten zij 
zeer strikt naleven. Artsen moeten toegankelijk zijn voor hun patiënten. 
Al deze professionele gedragslijnen worden tegenwoordig beschouwd als 
behorend tot de bekwame beroepsuitoefening, en bij overtreding kunnen er 
tuchtmaatregelen volgen.
Bijna alle artsen geloven in professionaliteit, maar doordat professionaliteit 
zich tot een kerncompetentie heeft ontwikkeld, zij ze gedwongen te accep-
teren dat ze hierop worden beoordeeld. En dat is niet altijd welkom in een 
discipline waarin autonomie hoog in het vaandel staat.
De psychiatrie kent extra hindernissen bij het afbakenen en invoeren van 
professionaliteit. Dat komt door de buitengewone focus op de arts-patiëntre-
latie en de privacy die nodig is voor effectieve behandeling. Veel hangt af van 
het individuele karakter van de psychiater of aios. Verder moet de psychiater 
negatieve gevoelens tegenover een patiënt niet simpelweg onderdrukken of 
ontkennen, maar opvatten als belangrijke informatie over de persoonlijkheid 
van de patiënt en over het aandeel van de psychiater in de therapeutische 
relatie.
Professionele uitgangspunten toepassen in de psychiatrische praktijk is niet 
eenvoudig. Daarom hebben we een analyse gemaakt van professionele waar-
den en gedragslijnen zoals die gelden in de psychiatrie. Daarnaast vragen 
diversiteit in culturele achtergrond, leeftijd, gender, ras, religie en seksuele 
voorkeur nog extra sensitiviteit en inlevingsvermogen van psychiaters. We 
hebben dan ook een groep coauteurs bijeengebracht met een onderlinge 
diversiteit die wellicht ongebruikelijk is voor psychiatrische handboeken. 
Hun verschillende meningen zijn in de volgende hoofdstukken verwerkt. 
Zij verwoorden de nieuwe professionaliteit die doordringt in de psychiatrie. 
Bovendien maken ze duidelijk dat dit niet zonder meer een kwestie is van 
aan iedereen dezelfde regels opleggen. We moeten professionaliteit flexibel 
opvatten en beseffen dat die zich op onvoorziene manieren kan ontwik-
kelen. Zo heeft internet de samenleving ingrijpend veranderd, en stelt dat 
nieuwe eisen aan de professionaliteit van psychiaters. De multiculturaliteit 
van de samenleving vraagt ook een reactie van de psychiatrie. En door de 
grote invloed van genderonderzoek en meer gelijkheid tussen de aantallen 
mannen en vrouwen onder psychiaters is de uitoefening van het vak veran-
derd. Ook dit zijn professionaliteitsvraagstukken.
Dit boek brengt deze ontwikkelingen in de psychiatrie systematisch in kaart. 
Onze standpunten over professionaliteit in de psychiatrie zijn niet definitief, 
maar dit boek bevat volgens ons de op dit moment optimale professionele 
gedragslijnen en klinische strategieën voor de psychiater. Deze standpunten 
zullen zich verder blijven ontwikkelen.
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Tot slot willen we graag een aantal mensen bedanken voor hun hulp bij dit 
project. Robert Hales en John McDuffie hebben ons geduldig gesteund bij 
onze pogingen om nog onbekend terrein in kaart te brengen. Diane Trees-
Clay en Ann Tennier hebben vakkundig geholpen met literatuur verzame-
len, met ordenen van grote hoeveelheden gegevens en met manuscripten 
typen. Greg Kuny en zijn collega’s bij American Psychiatric Publishing 
hebben het ruwe manuscript omgevormd tot het werk dat u nu in handen 
hebt. Onze oprechte dank gaat uit naar hen allen.
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