
Doel:

Zorg financieel toegankelijk maken voor kinderen,

jongeren én volwassenen

Sneller detecteren van problemen en ondersteunen

van de veerkracht

Ter verbetering van het psychisch welbevinden

Nieuw model voor
psychologische zorg in de
eerste lijn

Welke types
psychologische
zorg worden
vergoed?

Enkele  fe i ten :

Vanaf januari 2022 psychologische hulpverlening in de
eerste lijn

1 op 3 burgers krijgt op

jaarbasis te maken met

psychische problemen

Vele psychische problemen

blijven (lang) onbehandeld

Eerstelijns psychologische zorg:

kortdurende en/of weinig intensieve

psychologische interventies die

bijdragen tot het behoud of herwinnen

van een algemeen psychisch

welbevinden. 

Gespecialiseerde psychologische

zorg:

is gericht op mensen die specifiekere of

intensievere zorg nodig hebben door

ernstigere onderliggende psychische

problemen.

Hoe en
waar wordt de
zorg
aangeboden?

Individueel of in groep

individueel door klinisch psycholoog

(KP) of klinisch orthopedagoog (KO)

in groep door duo KP en/of KO, KP of

KO samen met arts, andere discipline,

ervaringsdeskundige

Groepssessies en individuele sessies

kunnen niet tezelfdertijd doorgaan. 

Op elk moment is (her)oriënteren of

begeleiden naar meer afgestemde zorg

mogelijk.

Bij individuele sessies met kinderen en

jongeren is een sessie met alleen de

ouders, de voogd of een familielid

mogelijk.

Op locatie of online

In elke eerstelijnszone zijn meerdere

locaties beschikbaar.

Consult via beeldbellen is mogelijk.

Heb ik recht op
de zorg?

Je hebt recht op deze vergoedde sessies als je

een kwetsbaarheid ervaart op het vlak van psychisch

welbevinden, of bij ernstigere psychische problemen.
 2 leeftijdscategorieën:

"kinderen en adolescenten" (t .e.m. 23 jaar)

"volwassenen" (vanaf 15 jaar) (*)

(*) Jongeren van 15 t.e.m. 23 jaar moeten kiezen tot welke

categorie ze behoren: ofwel aanbod kinderen en jongeren ofwel

aanbod volwassenen

Hoeveel kost
een bezoek aan
de psycholoog
nog?

Individuele sessies :  11 euro per sessie of 4 euro (verhoogde

tegemoetkoming)

Voor groepssessies :  2,5 euro per sessie

De 1e individuele sessie in de functie

eerstelijnspsychologische zorg is gratis.
 

Dit hangt af van de leeftijd, het type zorg of het soort sessies:

Eerstelijns psychologische zorg:

"kinderen en adolescenten" (-24j): max. 10 individuele

sessies OF max. 8 groepssessies / jaar

"volwassenen" (15+): max. 8 individuele sessies OF max. 5

groepssessies / jaar

Gespecialiseerde psychologische zorg:

"kinderen en adolescenten" (-24j): een gemiddelde van 10

individuele sessies (max. 20) OF max. 15 groepssessies / jaar

"volwassenen" (15+): een gemiddelde van 8 individuele

sessies (max. 20) OF max. 12 groepssessies / jaar

Hoeveel sessies
worden vergoed?

Hoe krijg ik
toegang tot de
zorg?

Je kan rechtstreeks contact nemen met een klinisch

psycholoog of orthopedagoog die verbonden is met een

netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. Om te weten

welke psychologen/orthopedagogen een overeenkomst met

het netwerk getekend hebben, klik je: 

hier voor "kinderen en adolescenten" (t .e.m. 23 jaar) (voor

heel de provincie Antwerpen)

hier voor "volwassenen" (+ 15 jaar) voor regio Antwerpen
 hier voor "volwassenen" (+ 15 jaar) voor regio Mechelen

hier voor "volwassenen" (+ 15 jaar) voor regio Kempen
 Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk (d.w.z.

zonder voorschrift van een arts)

Gespecialiseerde psychologische zorg is toegankelijk op

basis van een functioneel bilan dat wordt opgesteld door de

geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog van het

netwerk. Hiervoor kan die uw huisarts contacteren, met uw

toestemming.

1e individuele sessie te realiseren binnen 1 week tot max. 1

maand
 

Meer weten?  PANGG0-18 (netwerk kinderen en jongeren provincie Antwerpen)

Netwerk SaRA (netwerk volwassenen regio Antwerpen)

Netwerk Emergo (netwerk volwassenen regio Mechelen)

Netwerk GGZ Kempen (netwerk volwassenen regio Kempen)

 

Veelgestelde vragen in verband met het vernieuwde aanbod aan

psychologische zorg

https://pangg0-18.be/lijst-eerstelijnspsychologen/
https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/lijst-eerstelijnspsychologen/
https://www.netwerkemergo.be/lijst-eerstelijnspsychologen/
https://www.ggzkempen.be/eerstelijns-psychologische-zorg/
https://pangg0-18.be/
https://www.netwerksara.be/
http://www.netwerkemergo.be/
https://www.ggzkempen.be/
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_faq_citizen.pdf

