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Aan de directies van de Algemene en psychiatrische ziekenhuizen, Wijkgezondheidscentra, Federale
revalidatiecentra, en Forensisch psychiatrische centra,
Aan de bestuurders van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), het Algemeen Christelijk
Vakverbond (ACV), en de Algemene Centrale Der Liberale Vakbonden Van België (ACLVB),
Aan de directie van het Instituut voor Functieclassificatie,

Betreft: plaats van psychotherapie binnen IF-IC functieclassificatie

Geachte,
De Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP vzw))
vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de
wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies van de
Hoge Gezondheidsraad (HGR 7855).
De classificatiedeskundigen van IF-IC stonden voor de zeer nobele en complexe taak om de
gedateerde loonschalen van alle werknemers in de sectoren van Paritair Comité 330 op een
rechtvaardige en correcte manier te hervormen. Als beroepsvereniging zien we ons echter
genoodzaakt om jullie attent te maken op de problemen die we voorzien gerelateerd aan de plaats
die het uitoefenen van de psychotherapie binnen de huidige IF-IC classificatie toebedeeld kreeg.
Wettelijk kader van de psychotherapie
De gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen stelt: “Psychotherapie is een
behandelingsvorm in de gezondheidszorg waarin men op een consistente en systematische wijze een
samenhangend geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen
een psychologisch wetenschappelijk referentiekader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is
vereist.” (Art. 68/2/1§1) Sinds 1 september 2016 wordt het uitoefenen van de psychotherapie bij de
wet op de regeling van gezondheidsberoepen (KB 78) als een specialisatie voorbehouden aan artsen,
klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een bijkomende vierjarige opleiding in de
psychotherapie volgden. Voor hulpverleners met een ander beroep zullen overgangsmaatregelen
voorzien worden. Deze regeling is een belangrijke stap in de wettelijke regeling van de
psychotherapie want door psychotherapie als behandelvorm te definiëren en voor te behouden aan
bepaalde gezondheidszorgberoepen kan de kwaliteit van therapie steeds beter gegarandeerd
worden.
Het aanbieden van psychologische interventies, geworteld binnen een wetenschappelijk
referentiekader en uitgevoerd in interdisciplinaire samenwerking, behoort tot de kernactiviteiten
van meerdere sectoren in Paritair Comité 330. Zodoende is het noodzakelijk dat het betreffende
functieclassificatiesysteem de huidige wettelijke ontwikkelingen betreffende de psychotherapie en
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de gezondheidsberoepen mee in acht neemt en ondersteunt.
Plaats van de psychotherapie in het functieclassificatiesysteem van IF-IC
Wij stellen vast dat in de functies psycholoog (5070) en de dienstverantwoordelijke psychologische
dienst (5020) het “uitoefenen van de psychotherapie” werd opgenomen in meerdere omschrijvingen.
Zo omvat de code 5070 onder andere volgende omschrijvingen:
Neemt onderzoeken af (bv. psychodiagnostische tests, observaties) en voert
psychotherapeutische gesprekken
Bepaalt de optimale psychotherapeutische behandeling mee in het kader van het
multidisciplinair werkoverleg;
Behandelt de patiënten/bewoners volgens de psychotherapie
Stelt psychotherapeutische diagnoses bij patiënten/bewoners

En binnen de omschrijving van dienstverantwoordelijk psychologische dienst (5020) wordt op
gelijkaardige manier meermaals verwezen naar het uitoefenen van psychotherapie, onder andere:
Neemt onderzoeken af (bv. psychodiagnostische tests, observaties) en voert
psychotherapeutische gesprekken
Evalueert de resultaten van onderzoeken en stelt een psychotherapeutische diagnose;
Bepaalt de optimale psychotherapeutische behandeling mee in kader van het multidisciplinair
werkoverleg;
Behandelt de patiënten/bewoners volgens de gekozen psychotherapie in een multidisciplinair
kader;
Neemt onderzoeken af, voert psychotherapeutische gesprekken en begeleidt de toegewezen
patiënten/bewoners volgens een therapeutische benaderingswijze;

Probleemstelling
Wanneer je een functie toegekend krijgt dien je volgens de IF-IC handleiding 80% van de omschreven
taken ook daadwerkelijk uit te voeren (§3.2.3.1). De toekenning van deze codes zal in de praktijk vaak
tot problemen leiden: de werkgever zal zo immers suggereren dat de werknemer bevoegd zou zijn
om de psychotherapie uit te oefenen, ook wanneer deze daartoe niet voldoet aan de wettelijke
voorwaarden.
Concreet betekent dit dat de werkgever enkel aan klinisch psychologen mèt een bijkomende
specialisatie in de psychotherapie de functies 5070 of 5020 kan toekennen gezien een psycholoog
zonder bijkomende opleiding deze taak wettelijk gezien niet mag uitvoeren!
Daarnaast stuiten we ook nog op een ander probleem. Ook klinisch orthopedagogen met
bijkomende specialisatie zijn gemachtigd om psychotherapie uit te voeren. Helaas stellen wij vast
dat hiervan nergens melding gemaakt wordt binnen het huidige functieclassificatiesysteem.
Wij onderschrijven verder ook de andere juridische en praktijkgebonden bezwaren met betrekking
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tot de code 5070, zoals aangekaart door VVKP en VVPAZ, en zoals ze onvermijdelijk ook zullen
worden aangekaart door een ruime meerderheid van werknemers aan wie deze codes werden
toegekend. De conclusie van deze bezwaren is telkens dezelfde: op elk van de functiecriteria (kennis
en kunde, leidinggeven, communicatie, probleemoplossing, verantwoordelijkheid en
omgevingsfactoren) werd de zwaarte van de functie - met inbegrip van de psychotherapeutische
opdrachten - ernstig onderschat. Bijgevolg wordt het werk van zij die de psychotherapie uitoefenen
veel te laag ingeschaald. Het gaat hier om een ernstige inschattingsfout, temeer omdat het aanbod
van psychologische middelen, geworteld binnen een wetenschappelijk referentiekader en uitgevoerd
in interdisciplinaire samenwerking, tot de kernactiviteiten behoort van meerdere sectoren in Paritair
Comité 330.
Vraag aan IF-IC
Als beroepsvereniging wijzen we u op deze ernstige problemen en stellen we voor dat u de
betreffende codes opnieuw evalueert, om tot een classificatiesysteem te komen dat voldoende
differentieert tussen medewerkers die wel/niet wettelijk gemachtigd zijn om de psychotherapie uit
te oefenen. In ieder geval zullen alle huidige en nieuwe functiebeschrijvingen in lijn moeten
gebracht worden met de recente wettelijke ontwikkelingen, en dienen deze op een
inschalingsniveau gebracht te worden dat in verhouding is tot de reële opdrachten van
psychotherapeuten.
Wij zijn steeds bereid tot verder overleg en uitwisseling.

Hoogachtend,

Voor de leden van de beroepsvereniging,
Voor het bestuur,

Els Brunfaut, klinisch psycholoog, voorzitter
Prof. Dr. Greet Vanaerschot, klinisch psycholoog, ondervoorzitter
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