
 
Beste psycholoog of orthopedagoog,  
 
Nadat de netwerken volwassenen het project “Eerstelijnspsychologen (ELP)” hebben kunnen uitrollen, 
is er nu ook de mogelijkheid om deze functie breed in te zetten voor kinderen en jongeren.  
Alle (deeltijds) zelfstandig werkende psychologen en orthopedagogen in onze provincie Antwerpen 
worden uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om via het provinciaal netwerk PANGG0-18 een 
groep eerstelijnspsychologen te vormen om laagdrempelige psychische problemen bij kinderen en 
jongeren te ondervangen.  
 
Komen in aanmerking voor dit project: alle (deeltijds) zelfstandig werkende psychologen en 
orthopedagogen die  
• Over een visum beschikken  
• 3 Jaar relevante ervaring hebben  
• Zich voor minstens 4 sessies per week engageren als ELP voor de doelgroep minderjarigen  
• Zich vertrouwd maken met de werking van het netwerk  
 
Psychologen en orthopedagogen die zich inschrijven in dit project kunnen dan aan 
terugbetalingstarieven (RIZIV) kinderen en jongeren (en hun context) zien onder volgende modaliteiten:  
• Indicaties zijn breed: emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen  
• Op voorschrift van huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts  
• Aantal sessies: max 4 en eenmaal verlengbaar na evaluatie tot max 8 sessies per kind/jongere  
• Tarief: 1ste sessie van 60’ = 60,17€ ; volgende sessies van 45’ = 45,88€  
• Jongere (en context) betalen daarvan een eigen bijdrage van 11,2€ (of 4€ indien verlaagd tarief)  
• Sessies gaan door in (eigen) praktijk (buiten een gesubsidieerde voorziening; niet in een ziekenhuis 
of CGG)  
• Eerste sessie vindt plaats binnen de maand na verwijzing  
 
Aanbod van PANGG0-18:  
• Je wordt opgenomen in de ELP-lijst voor de regio Antwerpen, die door verschillende verwijzers 
wordt gebruikt. Via dit gratis medium krijg je aanmeldingen binnen en kan je je cliëntenbestand 
uitbreiden.  
• Daarnaast wil PANGG 0-18 expertise delen met zijn partners. Daarom wordt ook ingezet op vlak van 
vorming, intervisie en supervisie:  
• Het kortdurende hulpverleningsaanbod van ELP vraagt om een specifieke (vraaggestuurde, 
oplossingsgerichte) aanpak daarom biedt PANGG 0-18 twee maal per jaar een gratis vorming aan, 
relevant voor ELP-werk.  
• We bieden je de mogelijkheid om aan te sluiten bij een intervisiegroep die om de 4 à 6 weken 
samenkomt (met mogelijkheid tot uitnodiging van een supervisor). Hier kunnen casussen of obstakels 
in het werk besproken worden en interessante literatuur, therapeutisch materiaal of vormingen met 
elkaar worden gedeeld.  
• Door samenkomsten met deelnemers uit dit project kan je je professionele netwerk uitbouwen.  



Alle psychologen/orthopedagogen die wensen in te stappen worden via het netwerk geselecteerd en 
gaan een overeenkomst aan met het netwerk PANGG0-18, maar werken tijdens deze uren als 
zelfstandige.  
 
Daar waar dit project oorspronkelijk een beperkte duurtijd had van enkele maanden, werd de duurtijd 
van het project recentelijk gelijkgetrokken aan het pilootproject voor volwassenen, namelijk december 
2022.  
 
Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de coördinator ELP Caroline Vanderhoeven 

(caroline.vanderhoeven@cggdepont.be) of netwerkcoördinator van PANGG0-18 Sara Keymolen 

(sara.keymolen@pangg0-18.be) 

 https://pangg0-18.be/ 
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