
Conventie psychologische
functies in de eerste lijn

Versterking van het psychisch

zorgaanbod

vanuit een public mental

health perspectief

met bijzondere aandacht voor

kwetsbare doelgroepen

Populatiemanagement en –financiering

vanuit een public mental health

perspectief Breed toegankelijk Dicht bij de

burger Betaalbaar Matched care Afgestemd

en geïntegreerd in een lokaal multidisciplinair

samenwerkingsverband Biopsychosociaal

model Focus op preventie, vraagverheldering,

vroegtijdige en kortdurende veerkracht

ondersteunende interventies, diagnostiek,

behandeling, rehabilitatie/herstel, kennis en

expertisedeling

Pijlers en
principes 
nieuwe
conventie

Basis :  protocolakkoord

2/ 12/2020

Doel: psychologische zorg toegankelijk maken voor

kinderen, jongeren en volwassenen, op het niveau

van het opstarten én op het niveau van de prijs.

Verhoging budget € 39,3 milj/jaar naar € 151 milj/jaar

Voor de uitrol van 2 functies: eerstelijnspsychologische

zorg (ELPZ) + gespecialiseerde psychologische zorg in

de 1e lijn (GPZ)

M i n d e r j a r i g e n  1 8 -

geen psychische problemen (65%)

lichte tot milde problemen (18%)

milde tot matig ernstige problemen (12%)

complexe psychische stoornis(sen) (5%)

M e e r d e r j a r i g e n  1 8 +

geen psychische problemen (67%)

lichte tot milde problemen (18%)

milde tot matig ernstige problemen (9%)

complexe psychische stoornis(sen) (4%)

ernstige psychische aandoening (2%)

Jaarprevalentie psychische problemen = 1/3 burgers

Uitrol is gefocust op ELPZ voor lichte tot milde problemen en

GPZ voor milde tot matig ernstige 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

Doelgroep:
personen met
lichte
problemen tot
matig ernstige
problemen

Twee
zorgfuncties

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 naar

meer afgestemde zorg mogelijk.

Bij individuele sessies met kinderen of

jongeren is een sessie met alleen de

ouders, de voogd of een familielid

mogelijk.

Op locatie of online

In de spreekkamer van de klinisch

psycholoog/orthopedagoog, via

"outreaching" of via videobellen

Aantal
vergoedde 
sessies

Tarifiëring Hoeveel betaalt de patiënt?

individuele sessie: € 4 (verhoogde tegemoetkoming) of € 11 

groepssessie: € 2,50

De 1e individuele sessie in de functie eerstelijnspsychologische

zorg is gratis.

Welke vergoeding krijgt de professional?

per individuele sessie (45 - 60 min.): € 75

per groepssessie (90 - 120 min.): 

voor klinisch psychologen/orthopedagogen (/artsen): € 200

voor andere zorg- en hulpverleners: € 126

andere tegemoetkomingen: o.a. vergoeding voor multidisciplinair

overleg (€ 225 voor totaal van min. 3 professionals),

trajectvergoeding (voorbereiding patiëntendossier, contacten,

opstellen functioneel bilan (€ 60), afsluiten sessies,…)

Hoeveel sessies per jaar vergoed worden, 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

Toegang tot de
zorg

De patiënt 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 en in overleg met een arts. (gegevensdeling is niet

mogelijk zonder de expliciete en geïnformeerde toestemming van

de cliënt!)

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

Opdrachten 
GGZ-netwerken

beheer maximumbudget per netwerk

op regionaal/provinciaal niveau: PANGG0-18, Emergo,

SaRA, GGZ Kempen

multidisciplinaire samenwerking op lokaal niveau:

per ELZ / per regio 1G1P (voor k&j)

inzet lokale coördinatoren op regionaal niveau
 gefaseerde uitrol via oproepen voor kandidaat KP/KO en

organisaties

samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met

 zelfstandige KP/KO en erkende organisaties

organisatie vorming en intervisie/supervisie voor KP/KO

ontwikkeling van een kwaliteitscultuur

rapportage RIZIV

meewerken aan evaluatieonderzoek

Opdrachten 
lokale multi-
disciplinaire
samenwerkings
-verbanden
(ELZs)

visie protocolakkoord uitdragen 

psychologische zorg integreren in de eerste lijn

i.s.m. GGZ-netwerken inzet van middelen monitoren in

functie van populatiemanagement en stratificatie

concrete opdrachten (samen met GGZ-netwerken):

afspraken rond governance, integratie van de

zelfstandige KP/KO, samenwerking met lokale

psychologenkringen, het proces van aanmelding en

indicatiestelling voor psychologische zorg (verwijzing,

...) en vindplaatsgericht werken

een groeipad uitwerken inzake aanbod van

groepsinterventies

opvolging en evaluatie
 

Klinisch
psychologen/ 
klinisch
orthopedagogen

Zin om als zorgverlener deel te nemen? 

 

Als klinisch psycholoog/orthopedagoog kan je je aansluiten bij één van de vier

GGZ-netwerken in de provincie Antwerpen (PANGG0-18 voor kinderen en

jongeren, Netwerk SaRA voor volwassenen regio Antwerpen, Netwerk Emergo

voor volwassenen regio Mechelen of Netwerk GGZ Kempen voor

volwassenen regio Kempen).

 

De diverse netwerken lanceren hiertoe binnenkort gerichte oproepen.

 

Opdat uw patiënten gebruik kunnen maken van de vergoeding, moet u:

een erkenning van uw gemeenschap én visum van de FOD

Volksgezondheid hebben;

beschikken over aantoonbare klinische ervaring (via portfolio);

een overeenkomst sluiten met één van de netwerken.
 

Meer weten?  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/info-voor-verwijzers/
https://pangg0-18.be/
https://www.netwerksara.be/
http://www.netwerkemergo.be/
https://www.ggzkempen.be/
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/psy_netwerken_faq_professional.pdf

