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Hoe groot is het effect van behandeling van 
psychische stoornissen door de psycholoog 
in de eerste Iijn bij patienten die verwezen 
zijn door de huisarts? Onderzoek met voor
en nametingen en follow-up laat zien dat 
psychologische hulp zowel in Engeland als 
in Nederland op de lange duur geen effect 
heeft op de medische consumptie. Uit
gaand van een voldoende lange observa
tietijd en gecontroleerd onderzoek blijkt 
ook de claim, dat de inzet van psychologen 
positieve effecten op de kosten van de 
gezondheidszorg heeft, geen stand te kun
nen houden. Dit doet niet af aan het feit dat 
zowel huisartsen als psychologen, als ook 
patienten vinden dat hulp zinnig is. Hulp 
wordt ook niet gegeven om de kosten te 
drukken, maar om het leed van de patient 
te verlichten. Meestal is eenvoudige coun
seling voldoende. Begeleiding door de 
huisarts heeft echter op de lange duur 
hetzelfde effect. 
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Hoe doeltreffend is de 
psycholoog in de eerste lijn? 
Een literatuuronderzoek 

Inleiding 

In de discussie over de plaats van de psy
choloog in de eerste lijn is bij herhaling 
gesteld dat vroegtijdige psychologische 
hulp zou lei den tot besparingen in de ge
zondheidszorg door minder artsenbezoek, 
minder medicijngebruik, minder verwijzin
gen naar specialisten en minder ziekenhuis
opnamen. 1 2 De voorstanders van het in
zetten van de psycholoog in de eerste lijn 
baseren zich op de Angelsaksische litera
tuur, waarin vooral bij onverklaarde licha
melijke klachten en bij oudere patienten in 
ziekenhuizen success en zijn gemeld. 2 

De Nederlandse nota 'Geestelijke ge
zondheidszorg' biedt geen formele plaats 
aan de eerstelijns psycholoog? De nota 
maakt onderscheid tussen ernstige 'psychi
atrische' stoornissen, die bij de Riagg's 
thuishoren, en lichtere psychische en socia
Ie problemen, die in de eerste lijn dienen te 
blijven. Het is vooral de taak van de huis
arts de diagnose te stellen en zo no dig zelf 
te behandelen, of te verwijzen naar het 
maatschappelijk werk of een Riagg. 

Het vermogen van de huisarts om psychi
sche problemen te herkennen, is recent ter 
discussie gesteld door Goldberg and Brid
ges. In hun onderzoek werd de psychiatri
sche morbiditeit bij spreekuurbezoekers 
vastgesteld door middel van screening met 
vragenlijsten en psychiatrische interviews; 
de uitkomsten werden vervolgens vergele
ken met het klinisch oordeel van de huis
arts. Daarbij bleek dat de huisarts ongeveer 
25 procent van de aldus vastgestelde psy
chiatrische morbiditeit niet 'herkende'. 4 

Bij de psycholoog wordt het 'herken
ningsprobleem' niet verwacht, omdat deze 
beter in een 'doelgerichte' omgang met 
spreekuurbezoekers zou worden getraind 
dan huisartsen. Men gaat er verder als 
vanzelfsprekend van uit dat psychotherapie 
bij aldus vastgestelde problemen de patient 
ten goede komt, en dat daardoor ook nog 
de medische consumptie wordt beperkt. 

Het effect van psychotherapie is vaak 
onderzocht. Recent concludeerde Emmel
kamp dat psychotherapie in het algemeen 
positief wordt gewaardeerd, maar dat de 
relatie met de therapeut van groter be lang 
is dan de gevolgde behandelingsmethode.5 
De betekenis van de gevonden positieve 

effecten bij specifieke problemen wordt 
verder afgezwakt door de heterogeniteit 
van de onderzoekspopulaties. Psycho the
rapie kan zich het best richten op streng 
geselecteerde patientengroepen, en dat is 
in strijd met het verlangen psychologen in 
te zetten in de eerste lijn. 

Wij hebben geprobeerd aan de hand van 
bevindingen in de literatuur een meta-ana
lyse te verrichten van het effect van inter
venties door psychologen bij patienten die 
zich tot de huisarts hebben gewend (kader 
op pp. 82 en bijlage). Er zijn echter veel te 
weinig methodologisch acceptabele onder
zoekingen over de psycholoog in de eerste 
lijn beschikbaar om een meta-analyse mo
gelijk te maken. Noodgedwongen beper
ken wij ons daarom tot een systematische 
presentatie van de gepubliceerde bevin
dingen. 

Van gefilosofeer naar 
interventie-onderzoek 

Verhaak stelt in zijn bibliografie over de 
samenwerking tussen huisartsen en psycho
logen dat zich in Nederland en Engeland 
een vrijwel identieke ontwikkeling he eft 
voorgedaan. 14 Eerst wordt er vooral gefilo
sofeerd en de publikaties zijn beschouwend 
van aard. De inhoud van de samenwerking 
wordt verkend. Empirisch onderzoek richt 
zich vooral op de veranderde behoeften. 
Vanaf 1975 verschijnen verslagen met 
praktijkervaringen: beschrijvend en explo
rerend wordt aangegeven welke patienten 
voor welke problemen worden verwezen, 
en hoe de behandeling afloopt. De pa
tienten kregen hulp bij door angst, stress of 
depressie veroorzaakte klachten en zij kon
den 'werken' aan relatione Ie of gedragspro
blemen. De huisarts voelde zich minder 
onmachtig en verwierf meer inzicht in de 
mogelijkheden van psychologen. Hij leerde 
het gedrag van zijn patienten en zijn eigen 
reactie daarop in het dagelijks werk te 
betrekken. 

Vervolgens komt ook meer evaluatie
onderzoek op gang. 15·16 In Capelle aJd IJs
sel werd het 'Speech'-onderzoek verricht, 
een drie jaar durend evaluatie-onderzoek 
naar de samenwerking tussen elf huisartsen 
en een psycholoog.15 Zowel de huisartsen 
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