
D’Pénurie un Personal am Secteur vun der 
mentaler Gesondheet
Wärend dëser Pandemie dréint sech 
villes ëm eis physesch Gesondheet, 
obwuel déi aktuell Situatioun och eng 
immens Belaaschtung fir eis psychescht 
Wuelbefanne ass. Do kënnt virun allem 
eppes zum Virschäi wat laangfristeg 
zu engem grousse Problem ka ginn: de 
grousse Mangel un Aarbechtskräften 
um Terrain vun der mentaler Gesondheet 
zu Lëtzebuerg. Dobäi gëllt ze betounen 
dass dëse Manktem scho viru Mäerz 
2020 bekannt war, mee duerch déi ak-
tuell Situatioun huet sech dee wuel nach 
méi verstäerkt. Wärend dëser Pandemie 
dréint sech villes ëm eis physesch Ge-
sondheet, obwuel déi aktuell Situatioun 
och eng immens Belaaschtung fir eis 
psychescht Wuelbefanne ass. Do kënnt 
virun allem eppes zum Virschäi wat 
laangfristeg zu engem grousse Problem 
ka ginn: de grousse Mangel un Aar-
bechtskräften um Terrain vun der men-
taler Gesondheet zu Lëtzebuerg. Dobäi 
gëllt ze betounen dass dëse Manktem 
scho viru Mäerz 2020 bekannt war, mee 
duerch déi aktuell Situatioun huet sech 
dee wuel nach méi verstäerkt. Eng Etüd 
vun der Mme. LAIR-HILLION fir de Ge-
sondheetsministère souwéi d’Direktioun 
vun der SantéI  huet 2019 schonn op déi 
dramatesch Situatioun wat Personal am 
Gesondheetssecteur betrëfft higewisen. 
Et ass also gewosst dass et zu Lëtze-
buerg allgemeng un Personal an deem 
Secteur feelt, woubäi verschidde Beruffer 
méi staark betraff si wéi anerer, dozou 
zielen och d’Beruffer ronderëm d’mental 
Gesondheet.80% vun deenen am Mo-
ment aktive Psychiatere wäerten an dee-
nen nächste 15 Joer an d’Pensioun goen.

Am alarmantsten ass d’Situatioun bei de 
Psychiateren : den Altersduerchschnëtt 
vu Psychiateren hei am Land läit ak-
tuell bei ronn 54 Joer.II Dëst bedeit, dass 
an deenen nächste 15 Joer 80% vun 
deenen am Moment aktive Psychiate-
ren an d’PensiounIII wäerte goen. Wéinst 
dem steigende Besoin un psychescher 
Hëllef mussen elo souguer pensio-
néiert Psychiateren asprangenIV. An de 
lëschte Jore goufen ëmmer just déi Psy-
chiateren déi a Pensioun gaange sinn 
ersat, wat awer elo mat der wuessender 
Bevëlkerung an och der aktueller Situa-
tioun sécher net méi duer goe wäert.V

Dobäi kennt, dass zu Lëtzebuerg virun 
allem och de Beräich vun der Pedopsy-
chiatrie (Kannerpsychiatrie) betraff 
ass. Et feelt un Pedopsychiateren an 
och PedopsychologeVI woubäi virun 
allem och d’Kanner mental Schwie-
regkeeten an der aktueller Situatioun 
hunnVII. Iwwregens entwéckelen sech 
iwwert déi lescht Jore ëmmer méi men-
tal Krankheeten a méi fréiem AlterVIII, 
wat mat sech bréngt dass d’Personal 

an der Pedopsychiatrie och gefrot ass. 
D’Situatioun bezüglech vu Psychiateren 
ass also kritesch, mee net nëmmen si 
sinn betraff. Nieft hinne spillen d’Psycho-
logen, d’Psychotherapeuten  a grad esou 
d’Infirmieren an d’Infirmièrë psychia-
triques eng wichteg Roll. Virun allem dës 
spezialiséiert Infirmieren an Infirmièrë 
si ganz rar um lëtzebuergeschen Aar-
bechtsmaartIX.  De Manktem un Psychia-
tere manifestéiert sech nach méi kloer 
wann een d’Unzuel vu Psychiateren, 
Psychotherapeuten an och Psychologen 
zu Lëtzebuerg vergläicht. 

D‘Société Luxembourgeoise de Psycho-
logie (SLP) zielt méi wéi 400 Fachleit op, 
dorënner 150 Psychotherapeute woubäi 
nëmmen 138 Psychiatere beim Collège 
médical gemellt sinnX,  vun deenen eng 
Réi schonns pensionéiert sinnXI. 

I. D’Situatioun an den ënner-
schiddleche Strukturen

1. D‘Privatpraxissen: 

Wat privat Praxisse betrëfft, manifes-
téiert sech do de Manktem un Psychia-
teren ëmmer méi, obwuel ongeféier 
d’Hallschent vun de Psychiateren zu 
Lëtzebuerg an Privatpraxisse schaffenXII. 
Déi grouss Demande hänkt méigle-
cherweis och domat zesummen dass 
Patiente léiwer Psychiatere consultéiere 
well déi am Géigesaz zu de Psycho-
logen a Psychotherapeute vun der Kran-
kekeess rembourséiert ginn.

2. De Spidolssecteur:
 
Wat d’Situatioun an de Spideeler betrëf-
ft, si virun allem si vun dësem Defizit 
betraff. Dëst hänkt mat der extremer 
Aarbechtsbelaaschtung duerch déi vill 
Bereetschaftsdéngschter a Garden ze-
summen. Donieft gëtt et awer och ëm-
mer méi schwéier fir Infirmieren an Infir-
mièrë psychatriques, déi spezifesch dofir 
geschoult si fir Patienten ze betreien déi 
mental net sou stabil sinn, ze fannen.
 
3. D’extraspideelesch Psychatrië: 
 
 U leschter Stell bidden dann extraspidee-
lesch Psychiatrië verschidde Servicer an 
Aktivitéite fir Betraffener un (« Liewen 
dobaussen » am Norden, « RéseauPsy » 
am Süden an der Ligue am Zentrum). 
Dës ASBL’en bidden, gréisstendeels ouni 
Käschten, Berodungsstelle un wou Be-
traffener Rendezvous’en bei Psychiater, 
Psychologen oder Psychotherapeute 
kréien, gläichzäiteg ginn och thera-
peutesch oder kënschtleresch Aktivi-
téite souwéi ee Service d’information et de 
prevention offréiert. Donieft stellen si och 
Wunnméiglechkeeten zur Verfügung, 
wou Patienten direkt a Wunnengen oder 
a Foyere betreit ginn, a just fir Käschte 
wéi Loyer etc. mussen opkommen. 
Des Servicer sinn immens wichteg fir 
d’Betreiung vu Patienten, an dat virun 
allem fir Léit, déi sech selwer keng 
Hëllef leeschte kennen, vue dass just 
d’Consultatioune vu Psychiatere vun der 
Krankekeess rembourséiert ginn. Dobäi 



weisen etlech Etüden dass Léit mat fi-
nanzielle Probleemer méi oft betraff si 
vu mentale KrankheetenXIII. Leider ass 
d’Situatioun fir des ASBL’en, déi finanziell 
deels vum Ministère de la Santé an deels 
vun der CNS ënnerstëtzt ginn, net vill 
besser wéi am Praxis- a Spidolsberäich. 
Eng grouss Demande fir des wichteg Ser-
vicer besteet ëmmer. Een anere wichte-
gen Aspekt ass, dass des ASBL’en och den 
Defizit un Psychiateren ze spiere kréien, 
vu dass d’Psychiateren nom Degréë vun 
de Staatsbeamtesecteur bezuelt ginn, 
verdénge sinn an dësen ASBL’en manner, 
si gi wéi Dokteren ouni Spezialiséierung 
unerkannt a bezuelt (carrière du méde-
cin généraliste de l’Etat)XIV. Et ass also 
däitlech méi attraktiv am privaten oder 
am Spidolssec-
teur als Psychia-
ter ze schaffen, 
sou bléift och 
d’Rekrutement 
vu Psychiate-
ren nieft dem 
ganze Mangel u 
Personal nach 
méi schwéier. 
Dozou kennt, 
dass um Terrain vun der extraspidee-
lescher Psychiatrie grad wéi an de 
Spideeler, d’Demande un Infirmieren an 
Infirmièrë psychatriques present ass. 

II. Conclusioun
 
Als Fazit kann ee soen dass eng struk-
turell Pénurie an deene genannte Struk-
ture besteet, virun allem bei de Psychia-
teren. Eis mental Gesondheet ass genau 
esou wichteg wéi eis physesch Gesond-
heet an um Terrain ginn ëmmer nei Aar-
bechtskräfte gesicht. Dëse Besoin war 

virun der aktueller Pandemie schonn do 
an dee schéngt sech elo nach ze vergréis-
seren. Et mussen elo Mesurë geholl gi fir 
géint des Penurie fir ze goen ! 

Dofir fuerdere mir als Jonk Sozialisten:

Als alleréischt dass d’Aarbechtskondi-
tiounen um Terrain verbessert ginn, wéi 
d’Iwwerstonnen an déi vill Garden a Be-
reetschaftsdengschter. D’Psychiatere 
musse beispillsweis Garden iwwerhue-
len, ouni iwwerhaapt dozou verflicht ze 
sinn, mee aus rengem Manktem un Per-
sonal. Géing et méi Personal ginn, kéin-
ten si entlaascht ginn a soumat des Aar-
bechtskonditioune verbessert ginn. 
De Beruff vum Psychiater muss, am Be-

zuch zu der Aarbecht wou si leeschten 
an och wat hire Salaire betrëfft, reva-
loriséiert ginn. Eng Revalorisatioun 
vun hirer Nomenclature ass néideg, si 
gehéieren zu deene Spezialiste wou 
am mannste verdéngen, obwuel hier 
Aarbecht a Behandlung an der Reegel 
vill méi Zäit an Usproch hëlt. Hier Aar-
becht ass grad esou intensiv an d’Be-
handlunge grad esou effektiv wéi déi 
an der technescher Apparatemedizin.  
Dann hänkt d’Akzeptanz an d’Sensibili-
séierung vu mentale Krankheete souwéi 
de Beruffer um Terrain och mat der At-

traktivitéit vun dëse Beruffer zesummen. 
Esou kéint och de Beruff vum Infirmier 
an der Infirmière psychiatrique méi at-
traktiv ginn. D‘Stigmatiséiere vun der 
mentaler Gesondheet an dem Duerstelle 
vun de Psychiatrien als “Geckenhaus”, 
souwéi all aner ofwäertend Bezeech-
nung am Zesummenhang mat der 
mentaler Gesondheet, muss definitiv 
een Enn gesat ginn. Dowéinst ass d‘Sen-
sibiliséierung och ee wichtegt Schlës-
selwuert fir des Penurie unzegoen. 

Een anere wichtege Facteur spillt op alle 
Fall d’Ausbildungsméiglechkeet hei zu 
Lëtzebuerg. De Psychologie- souwéi de 
Psychotherapiemaster ginn op der Uni.lu 
ugebueden. Wat elo d’Psychiaterausbil-

dung betrëfft, kann 
hei zu Lëtzebuerg 
elo neierdéngs ee 
Bachelor a Medezin 
ofgeschloss ginn, 
mee fir de Master 
muss een egal wéi 
dono an d’Aus-
land fir d’Spe-
zialiséierung ze 
maachen. De Mede-

zinstudium mat Psychiatrie als Spezia-
liséierung misst och hei zu Lëtzebuerg 
agefouert ginn. Dëst kéint dozou bäidroe 
méi Personal an dem Secteur ze schafen.  

U leschter Stell, muss de Finanzement 
vun der extraspideelescher Psychiatrie 
iwwerduecht gi fir hinnen, hirer Wichteg-
keet entspriechend, méi Méiglechkeeten 
ze ginn an domat des wichteg gratis Ser-
vicer ze fuerderen an ze stäerken D‘Psy-
chiatere sollen an dëse Strukturen och 
dee Salaire kréien, deen hirer Spezialisa-
tioun gerecht ass
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Dem Duerstelle vun de Psychiatrien als 

“Geckenhaus”, souwéi all aner ofwäertend 

Bezeechnung am Zesummenhang mat der 

mentaler Gesondheet, muss een Enn gesat ginn
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