
Wat hebben psychologen en de 
psychologie te bieden aan de 
mensheid?
Wat is psychologie en wat doen psychologen?
Psychologie biedt ons wetenschappelijk onderbouwde  kennis over de aard en de ontwikkeling van menselijke gedachten, emoties en 
gedrag van zowel op individuen als de samenleving als geheel. Deze onafhankelijke wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de volle 
breedte van de samenleving en kent vrijwel geen grenzen. Psychologen werken in een brede range van omgevingen en zijn effectief op 
plaatsen waar het menselijk functioneren relevant is. Deze wetenschappelijke kennis verdiept ons begrip van menselijk gedrag binnen 
sociale, culturele en taalkundige contexten1. Psychologen dragen zo bij aan de gezondheid en het algemeen welbevinden van mensen, wat 
kan worden gezien als een fundamenteel mensenrecht.

Waarom hebben overheden psychologie en psychologen nodig?
De essentiele en onafhankelijke inzet van psychologen biedt aantoonbare menselijke en financiele voordelen op waarvoor we graag 
erkenning krijgen van de overheid2. Onderwijs, adequate voeding, een redelijke levensstandaard, werkgelegenheden en gelijkwaardige 
behandeling zijn sociale factoren van gezondheid. Deze worden in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties erkend 
als fundamentele mensenrechten3-7. Het niet aanpakken van  geestelijke gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie, die vaak het 
gevolg zijn van te weinig aandacht voor deze sociale factoren van gezondheid, kosten de wereldeconomie jaarlijks 1 triljoen dollar in 
verlies aan productiviteit2. Preventie van en interventie naar psychologische gezondheidsomstandigheden blijken aantoonbaar bijzonder 
kostenefficiënt te zijn2. Toepassing van psychologische kennis in het leven, werken en spelen van mensen leidt tot een toename in 
menselijk potentieel en productiviteit8-9. Ondanks deze aangetoonde positieve financiele en klinisch effective voor kwetsbare groepen , 
krijgt de meerderheid van de jongeren en volwassen in vrijwel geen enkel land afdoende psychologische hulp vanwege beperkte middelen, 
stigma en gebrek aan gezondheidsvoorzieningen10-11. 

Wat is er uniek aan psychologie en psychologen? 
Psychologen begrijpen de biologische, sociologische en omgevingsfactoren en worden getraind om wetenschappelijk gefundeerde 
inzichten toe te passen om de kwaliteit van leven te verbeteren over de grenzen van cultuur en taal. Psychologen moeten voldoen aan 
hoge professionele, wetenschappelijke en ethische standaarden. Door hun opleiding en kennis werken zij technisch en wetenschappelijk 
onafhankelijk binnen transdisciplinaire teams om het menselijke welbevinden te bevorderen binnen elk levensdomein (zoals privé, de 
opleiding, in de gezondheidzorg, werkomgeving, en gemeenschap)12. Met wetenschappelijke methodes diagnostiek, assessment, en 
redeneervaardigheden voorzien zij in een alomvattende en geïntegreerde benaderingen van menselijke gezondheid. Psychologen kunnend 
daarmee een zeer waardevolle rol spelen in posities waarin beslissingen genomen worden om de huidige uitdagingen en crisissen in de 
wereld het hoofd te bieden13.
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