
Kalender 2021 
 

INFOMOMENTEN OVER PANGG0-18 EN ELP-PROJECT 
 
PANGG0-18 organiseert verschillende infomomenten aangaande de eerstelijnspsychologische zorg 
voor kinderen, jongeren en hun context. Zelfstandig psychologen en orthopedagogen kunnen hier 
kennis maken met het netwerk PANGG0-18, het kader en de modaliteiten van ELP-werk, alsook 
praktische zaken (zoals ‘Hoe verloopt het facturatieproces?’). Tot slot staan wij jullie te woord voor al 
jullie vragen.  
Deze infomomenten zijn enerzijds bedoeld voor geïnteresseerden, die vrijblijvend kunnen deelnemen 
en dan een weloverwogen keuze kunnen maken om zich al da niet aan te sluiten bij dit project. 
Anderzijds raden wij ook reeds aangeworven kandidaten aan hieraan deel te nemen, omdat wij 
geloven dat dit zal bijdragen tot een betere en vlottere samenwerking.  

 

• Vrijdag   5 maart  van 9u tot 11u  

• Vrijdag   4 juni   van 13u tot 15u  

• Maandag  18 oktober  van 9u tot 11u  
!! in september verwachten we communicatie vanuit de FOD en RIZIV over hervormingen van 
het project. Tijdens dit infomoment staan we stil bij de verschillende wijzigingen (betreffende 
voorschriften, verloning, doelgroep,…) 

• Woensdag  8 december  van 9u tot 11u  
 
* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be  
 

 
INFOMOMENTEN EPCAP STUDIE 
 
KULeuven en de universiteit van Liège voeren een wetenschappelijk onderzoek met als doel de 
patiënten in kaart te brengen die gebruik maken van de federale maatregel ELP en de plaats van ELP 
binnen de netwerken Geestelijke gezondheidszorg. Voor deze (data)analyse en evaluatie hebben we 
o.a. de hulp van eerstelijnspsychologen én cliënten nodig. 
 

• Vrijdag   15 januari om 10.00 uur 
 

* Gelieve je in te schrijven via leontien.jansen@kuleuven.be 
 

INTERVISIE EN SUPERVISIE  
 
De FOD Volksgezondheid verwacht/eist van de eerstelijnspscyhologen dat zij intervisie, georganiseerd 
door het network, bijwonen. Vanuit PANGG0-18 zien en hopen wij vooral dat dit aanbod een verrijking 
kan zijn voor de ELP’n en stemmen wij graag af op jullie noden en behoeften.  
Om de 2 maanden organiseet PANGG0-18 een intervisiemoment, waarop kan worden ingeschreven. 
Wij stellen een minimum van 2 aanwezigheden per jaar, zelf te kiezen wanneer het het beste uitkomt 
en wat tegemoet komt aan jouw persoonlijke noden. 
 

• Dinsdag  5 januari  van 9u tot 11u 

• Donderdag  4 maart  van 11u tot 13 u  (met supervisor) 

• Vrijdag   7 mei   van 20u tot 22u 

• Maandag  5 juli   van 9u tot 11u 
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• Dinsdag  7 september  van 11u tot 13u  (met supervisor) 

• Donderdag  4 november  van 20 tot 22u 
. 

* Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be 

 
VORMING  
 
4-daagse vorming - Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP-model.  
Het typische kortdurende karakter van eerstelijnspsychologisch werk vraagt om een specifieke 
oplossingsgerichte aanpak, krachtgericht werken en het vergoten van weerbaarheid en 
zelfredzaamheid van de minderjarige zorgvrager en zijn context. Een veel gebruikt model bij 
minderjarigen is het PrOP-model. Centraal in dit model staan de capaciteiten waarover een cliënt zelf 
beschikt en de stimulering ervan.  
 

• Dag 1 : donderdag  3 juni   van 9u30 tot 16u30    
• Dag 2 : vrijdag   4 juni   van 9u30 tot 16u30   
• Dag 3 : maandag  20 september  van 9u30 tot 16u30   
• Dag 4 : vrijdag  22 oktober van 9u30 tot 16u30   

 
    * Gelieve je in te schrijven via ELP@pangg0-18.be 
 
Volg de activiteiten van Crosslink (ontmoetingsdagen, infomomenten, doelgroepgerichte intervisies, 
vormingspakketten en methodiekenkoffers) op https://pangg0-18.be/activiteiten/  
 
Aangesloten ELP’n worden op de hoogte gehouden van interessante vormingen bij partners van het 
netwerk via onze besloten kenniskring (Basecamp). 
 
PANGG0_18 hoopt ook focusgroepen te organiseren. In de eerste plaats om doorverwijzers goed te 
informeren over het ELP-aanbod en in tweede instantie met het oog op interdisciplinaire 
intervisiemogelijkheid. 
Verdere info volgt van zodra meer duidelijkheid hierover. 
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