Toekomst Vrijgevestigde Psychotherapie
Mijn man is BIG geregistreerd psychotherapeut en ik ben hypnose en Voice
Dialogue therapeute beide met ruime ervaring en toewijding aan ons vak dat
zich niet in een zin of werkdag laat samenvatten.
In plaats van behandelaars werden we plotseling ondernemers die aan de
hand van een model slechts in termen van vergoedingen hun prijs moeten
bepalen. De kwaliteit van de therapeut wordt momenteel bepaald aan de
hand van het meewerken van het invullen van formulieren die door niet
therapeuten bedacht zijn. Deze zijn geschapen om de dossieradministratie
van een prachtige kwaliteit te maken zodat controle mogelijk is. Wat mij altijd
bevreemd is dat de mening van de cliënt op korte en lange termijn niet
belangrijk lijkt te zijn, alsmede het talent van een therapeut.
Wij zijn de afgelopen jaren een ruime 20% gekort op ons inkomen en hebben
als vrijgevestigd therapeuten daarboven moeten investeren in een totaal
nieuwe administratie die een dag per week extra administratie oplevert. Met
de nieuwe plannen verdwijnt de totale seculiere zorg uit het
vergoedingencircuit hoewel ook daar vele wetenschappelijke onderzoeken
gedaan zijn met bewezen resultaten. Wat mij betreft hoeft het geen strijd
gevoerd te worden tussen beroepsgroepen als het doel hetzelfde blijft zolang
de cliënt de hulp krijgt die bij hem of haar past. Het beste (en dus
goedkoopste) uit twee werelden.
Bij vrij ondernemerschap hoort dat debiteuren binnen een bepaalde termijn
betalen, wij krijgen uitbetaald na het afsluiten van een behandeling plus twee
maanden dat in de praktijk inhoud dat uitbetaling bij langdurige
behandelingen wel eens 14 maanden kan duren. Kortom de therapeut ziet
maar hoe hij/zij zijn maandelijkse lasten betaald.
Daarnaast worden we geconfronteerd met vragen van cliënten die we slechts
terug naar u kunnen sturen. De hoofdvraag van deze cliënten is namelijk of
het klopt dat ze niet serieus genomen worden door hun eigen regering met
hun psychische klachten. Wij kunnen daar slechts bevestigend op
antwoorden.
Wij gaan uit van de aanwezige gezondheid van de cliënt en het door minister
Schippers zo gewenste tunnelmodel van ziekte druist in tegen onze grondwet
die aan iedereen plaats biedt zonder stigmatisering. Er zijn nu eenmaal
mensen die kort of langdurend even niet mee kunnen. Dit kabinet vindt het
kennelijk maar onzin en wil de schizofreen in de straat op laten vangen door
zijn demente oma. Heeft dit kabinet wel eens nagedacht over het causale
verband tussen de enorme druk die er niet beter op wordt door de huidige
crisis en het toenemend aantal zorgvragen. Het is al heel lang bekend dat
lichaam, ziel en sociale omstandigheden elkaar beïnvloeden. Het kan niet de
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bedoeling zijn dat een beroepsgroep en cliëntengroep tot het bot beledigd
wordt door de maatregelen van de afgelopen jaren door het wantrouwen van
volksvertegenwoordigers. Helaas is dit precies wat er gebeurt.
De partij die een beleidsvisie heeft die uitgaat gezondheid, verbinding en
vertrouwen is uitgenodigd om te solliciteren naar mijn stem.

