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Geachte heer Kruijt, 
 
Op 16 juli jl. ontving ik uw brief van 13 juli over de rol van wetenschap binnen de 
psychiatrie en de informatie op de website van RIVM/Nationaal Kompas 
Volksgezondheid ten aanzien van demedicalisering. De beantwoording van uw 
brief heeft helaas enige vertraging opgelopen. Ik bied u hiervoor mijn excuses 
aan. 
 
In uw brief nodigt u mij allereerst uit om vast te stellen dat de term ‘wetenschap’ 
op het gebied van psychiatrie niet dezelfde waarde heeft als die in de 
bètawetenschappen of in grote delen van de medische wereld. Ik ben het daar 
echter niet mee eens. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek wordt 
voor alle wetenschapsvelden volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP) 
beoordeeld. Dit geldt dus ook voor het psychiatrisch onderzoek. Dit gebeurt op 
basis van de resultaten van evaluaties en cijfers van het Centre for Science and 
Technology Studies (CWTS). Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het 
wetenschappelijk onderzoek in de universitaire medische centra (umc’s) in het 
algemeen zeer goed is. Dit is recentelijk ook in de positioneringsnota umc’s 
geconstateerd1. Ook de kwaliteit van het onderzoek in de psychiatrie is van hoog 
niveau. Dit blijkt uit een recente bibliometrische analyse die de umc’s hebben 
laten uitvoeren2.  
 
Ten tweede vraagt u mij de gezichtspunten die binnen de universiteiten en 
hogescholen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg worden 
onderwezen te verbreden. Het Ministerie van OCW gaat echter niet over de 
inhoud van de opleidingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. In 
het raamplan geneeskunde hebben de umc’s binnen de Nederlandse Federatie 
van Universitair Medische Centra (NFU) gezamenlijk afspraken gemaakt over de 
eindtermen voor de universitaire opleiding geneeskunde (de opleiding tot 
basisarts). Zij hebben de competenties geformuleerd, die benodigd zijn voor de 
rollen waarin de arts in diverse beroepssituaties moet kunnen functioneren. Voor 

1 Positioneringsnota umc’s, 11 juli 2014, TK 2013-2014, 33.278, nr. 4 
2 http://www.nfu.nl/img/pdf/14.1790_CWTS_Analyse_1998-011.2012.pdf 
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een aanpassing hiervan is de NFU de verantwoordelijke partij. De 
verantwoordelijkheid voor de regelgeving betreffende de opleidingen van de 
medisch specialistische opleidingen ligt bij het College Geneeskundig Specialismen 
(CGS) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst. Het CGS stelt de eisen voor de opleidingen vast. De regelgeving 
behoeft de instemming van de Minister van VWS; de instemming kan alleen 
worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.  
 
Tot slot verzoekt u mij contact op te nemen met het RIVM over de tekst over 
psychiatrie op hun website. Ik verwijs daarbij graag naar de brief van het RIVM 
aan u van 16 juni jl. (kenmerk: 083/2014/V&Z/AvB/JvS/mb). Hierin meldt het 
RIVM dat het de website volgend jaar zal actualiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
dr. Jet Bussemaker 
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