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Inleiding

Hermine de Bonth 
‘De psycholoog is onmisbaar binnen de verpleeghuiszorg’

I. De psycholoog in de verpleeghuiszorg – deskundigheid en taken
• Psychologisch onderzoek, diagnostiek en indicatiestelling
• Behandeling 
• Begeleiding en advisering van cliënten en familie/naasten
• Deelname aan multidisciplinair overleg
• Teambegeleiding
• Scholing en deskundigheidsbevordering
• Preventie
• Innovatie en onderzoek
• Beleid 

Dorothé Kuijpers
‘De psycholoog zorgt voor het toepassen van kennis in de praktijk’

II. De psycholoog en de uitdagingen voor de verpleeghuiszorg
• Onbegrepen gedrag
• Terugdringen gebruik psychofarmaca
• Terugdringende vrijheidsbeperkende maatregelen
• Kanteling van de zorg: van systeemgericht naar persoonsgericht
• Extramuralisering
• Efficiëntie en doelmatigheid van zorg

Marian van Gaasbeek
‘De psycholoog is een vaste waarde in het behandelteam’
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1 De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg

Inleiding

De verpleeghuiszorg in ons land is momenteel volop in beweging. De cliëntenpopulatie 
verandert: cliënten worden later opgenomen, met zwaardere problematiek, meer cognitie-
ve en psychische stoornissen en meer onbegrepen gedrag. Daarnaast is er sprake van een 
veranderde visie op de zorg, waarbij extramuralisering, eigen regie, de waardigheid van de 
cliënt, zorg op maat en kwaliteit belangrijke thema’s zijn. Ook de familie en mantelzorgers 
van de cliënt krijgen hierbij een steeds belangrijker rol. Tot slot is er de veranderde financie-
ring, die nieuwe grenzen en eisen stelt aan de inrichting van de zorg. 

Deze veranderingen dwingen tot reflectie op de rol van de psycholoog in de verpleeghuis-
zorg. Wat is de plaats en taak van de psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg? 
Welke bijdrage kan hij of zij leveren aan de nieuwe opgaven en uitdagingen waar verpleeg-
huizen mee worden geconfronteerd? 

Deze brochure geeft een antwoord op bovenstaande vragen. Deel I geeft een overzicht van 
de verschillende taken van psychologen in verpleeghuizen. Deel II is gewijd aan een aantal 
actuele thema’s in de verpleeghuiszorg en de rol die de psycholoog daarin kan spelen: onbe-
grepen gedrag, het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca en vrijheidsbeperkende 
maatregelen, de kanteling naar persoonsgerichte zorg waarin de waardigheid van de cliënt 
centraal staat, extramuralisering en de verhoging van de doelmatigheid van de zorg. 

Deze brochure is primair geschreven voor managers, beleidsmakers en hoofdbehandelaren 
van zorginstellingen. Wij hopen echter dat hij ook voor andere geïnteresseerden kan bijdra-
gen aan een verheldering van de positie van de psycholoog in de verpleeghuiszorg. 
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3 De psycholoog in de veranderende verpleeghuiszorg

‘De psycholoog is onmisbaar binnen de 
verpleeghuiszorg’

Hermine de Bonth, manager Dienst Behandeling Archipel 
Zorggroep, Eindhoven en omstreken

‘Ik vind de psycholoog echt onmisbaar binnen de verpleeghuiszorg. De 
complexiteit van de (gedrags)problematiek in het verpleeghuis is de 
laatste jaren explosief toegenomen. Dat maakt de zorg en de behande-
ling door de zorgteams vaak ingewikkeld. De kracht van de psycholoog 
is dat deze aan de zorgteams een gevoel van zekerheid en competentie 
kan geven, bijvoorbeeld door gedragsanalyse en signaleringsplannen. 
Met deze handvatten kan het team gemotiveerd weer verder. Indirect 
levert de psycholoog daarmee ook een bijdrage aan verlaging van het 
ziekteverzuim binnen de instelling. 

Een van de kerncompetenties van de psycholoog is invoegen en ver-
binden binnen cliëntsystemen, zorgteams en multidisciplinaire teams. 
De psycholoog is expert in het begrijpelijk maken van gedrag van de 
cliënt en het aanreiken van instrumenten voor het omgaan met de vaak 
heftige gedragsveranderingen. En wel op zo’n manier dat iedereen op 
één lijn komt te staan. 

Voor mij als manager is het waardevol dat een psycholoog breed is 
opgeleid en overstijgend kan denken. Het zijn echte kartrekkers: psy-
chologen zijn vaak degenen die inhoudelijke ontwikkelingen initiëren. 
Denk aan opleiding en scholing, innovatie en projectleiding. Daarnaast 
leveren de psychologen binnen onze instelling ook een groot aandeel in 
het wetenschappelijk onderzoek. Een van onze psychologen werkt als 
promovendus aan het aanpassen en implementeren van het zorgpro-
gramma ‘Grip op Probleemgedrag’ voor de doelgroep jonge mensen 
met dementie. Hierbij wordt ook onderzocht wat het effect is van het 
zorgprogramma op de ervaren werkbelasting, het ziekteverzuim en de 
arbeidstevredenheid van medewerkers in de zorg.

Wat ik mooi vind om te zien, is dat de psycholoog in staat is om weten-
schappelijke kennis op praktische wijze te vertalen naar de werkvloer. 
Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je vanuit de belevingswereld van 
de bewoner kunt kijken naar de kwaliteit van het zorgproces.’ 
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