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Intro - gefaseerde uitrol

Fase 1: inschakelen van huidige klinisch psychologen / orthopedagogen in 
zorgfunctie eerstelijnspsychologische functie (zorgfunctie 1), met focus op 
individuele sessies Tegen 15 december 2021

Fase 2: werving nieuwe klinisch psychologen / orthopedagogen in 
zorgfunctie eerstelijnspsychologische functie (zorgfunctie 1) Tegen 
eind januari 2022

Fase 3: werving en opstart zorgfunctie “gespecialiseerde zorg” 
(zorgfunctie 2) en andere opdrachten Uitwerking voorjaar 2022



Intro – projectnota 

Uitwerking overeenkomst “financiering van de psychologische 
functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire 

samenwerkingsverbanden”

Link naar de projectnota kan je hier vinden.

https://elpkwadraat.be/src/Frontend/Files/MediaLibrary/05/2022-01-21-projectnota-goedgekeurd-op-netwerkcomite.pdf


‘Scope’
• Het aanbieden van de eerstelijnspsychologische functie en de gespecialiseerde psychologische 

functie, zoals omschreven in de Overeenkomst, wordt uitgevoerd door geconventioneerde 

klinisch psychologen en orthopedagogen. Het groepsaanbod wordt gerealiseerd in samenwerking 

met een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog, arts, ervaringsdeskundige of 

een zorg- of hulpverlener (gevaloriseerd).

• Dit zorgaanbod wordt opgezet binnen het netwerk Kwadraat, waarvan het werkingsgebied 

samenvalt met de geografische afbakening van de drie eerstelijnszones: ELZ Westhoek; ELZ 

Midden WVl en ELZ RITS. 

• Dit zorgaanbod moet breed toegankelijk zijn voor alle burgers vanaf 15 jaar met specifieke 

aandacht voor de transitieleeftijd, afstemming met WINGG (West-Vlaams integrerend netwerk 

geestelijke gezondheid netwerk kinderen en jongeren) is essentieel. 

• Het gaat om personen met lichte tot milde psychische problemen, waarbij ook mensen 

(patiënten) met een gestabiliseerde  chronische psychiatrische problematiek voor vervolgzorg 

kunnen worden aangemeld (geïntegreerd circulair zorgmodel).



• We baseren ons op het Protocolakkoord en het advies van de Hoge 
Gezondheidsraad om prioritaire aandacht te schenken in het organiseren van een 
laagdrempelig zorg- en hulpaanbod voor de meest kwetsbare doelgroepen. De 
projectgroep heeft doorheen de bespreking kwetsbare doelgroepen benoemd, 
die vermeld staan in punt 2.2.2. “waarop leggen we focus”. 

• Het netwerk heeft een globaal budget van financiële middelen, omschreven in 
artikel 13 van de Overeenkomst. Uiteraard zou het netwerk graag kunnen 
beschikken over voldoende budget om alle burgers vanaf 15 jaar te kunnen 
bedienen. Het betreft echter een gesloten financiering (lees: beperkt budget) en 
dit betekent enerzijds zorgzaam omgaan met de middelen gespreid over de 
periode van de Overeenkomst, en anderzijds het monitoren en bijsturen van de 
inzet aan middelen waar nodig.



• Het netwerk dient de gelimiteerde middelen in te zetten op basis van objectief meetbare 

gegevens, die zicht geven op mogelijke verschillen in de populatie tot op het lokale niveau.Dit

gebeurt aan de hand van de ‘precariteitstool’ waarbij werkgerelateerde, financiële, 

(psycho)sociale en demografische contextgegevens een standaarddeviatie weergeven per 

gemeente of stad. Deze data verfijnen we op basis van dialoog met de betreffende 

eerstelijnszones en de lokale welzijns- en zorgactoren.

• Bij het inzetten op een laagdrempelig zorg- en hulpaanbod, houden we rekening met  

richtinggevende principes van de public mental health visie:  richten op de hele bevolking  met 

(1) focus op selectieve preventie en vroegdetectie / interventie  zodat escalatie van problematiek 

kan vermeden worden (zie boven behoeftenanalyse). (2)  Inzetten op het verlagen van drempels 

voor mensen die de reguliere (lees: ook de traditionele) weg naar zorg niet vinden of hiervan 

geen gebruik maken. Outreaching werkt hierbij drempelverlagend en niet-stigmatiserend. 

Outreaching kan er tevens voor zorgen dat mensen die zorg (ver)mijden, bereikt worden.  (3) Het 

aanbod van klinisch psychologen/orthopedagogen is complementair, versterkend en afgestemd 

op het bestaande aanbod (zie boven: goede praktijken en opportuniteiten). 



Kwetsbare doelgroepen – zie projectnota pag. 14

• mensen met een chronische-somatische problematiek (comorbiditeit)

• jongvolwassenen, met prevalentie gelinkt aan ontstaansleeftijd: 
depressie; angststoornissen; eetstoornissen en middelenmisbruik.

• Het gaat hierbij om zogenaamde “transitieleeftijd” (vanaf 15 t.e.m. 23 jaar), 
waarbij afstemming met WINGG netwerk GG kinderen en jongeren  
noodzakelijk is (zie boven: “opportuniteiten”)

• ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen

• mensen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke 
gezondheidsproblemen (zogenaamde dubbel diagnose) 



Kwetsbare doelgroepen – zie projectnota pag. 14

• zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten  en 
angststoornissen 

• mantelzorgers 

• mensen in armoede

• zorgverleners (in kader van COVID-19 pandemie)

• zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers voornamelijk 
binnen regio ELZ Westhoek, met hierbij afstemming aanbod Boeren op 
Kruispunt (zie boven “goede praktijken”)



Kwetsbare doelgroepen – zie projectnota pag. 14

Bij het in kaart brengen van noden per ELZ vragen we bijzondere aandacht 
voor “mensen met een migratie-achtergrond”. 

Deze kwetsbare groep valt duidelijk onder “unmet need” zoals boven 
omschreven. Hierbij wordt ook verwezen naar opvangcentra van Fedasil
als vindplaats. 
Deze groep komt weinig in beeld, onder meer omdat het aanbod beperkt 
is en voor reguliere zorgpartners moeilijk werken is met deze populatie. 
Het werken met tolken is niet evident. 

Tevens rekening houden met voorwaarde Overeenkomst: aansluiting van 
de cliënt bij een ziekenfonds.



Uitwerking – aanbod 
PRINCIPES  - VERHOUDINGEN IN  AANBOD 

Principes

binnen eerstelijnspsychologische zorg meer individuele sessies dan groepssessie

Percentage inzake aanbod vastleggen als richtinggevend

- met billjke afwijkingsmogelijkheden

regiodekkend aanbod: overal aanbod

rekening houden met wegingsfactor op basis van 'precariteitstool'

> eerstelijnspsychologische zorg dan gespecialiseerde psych. zorg

mix tussen organisaties - zelfstandigen

tijdelijke overeenkomsten

inzetten op unmet need (onbeantwoorde nood) 

voor transitieleeftijd afstemming met WINGG



Uitwerking – aanbod 

RICHTCIJFERS NA TE STREVEN AANBOD PER ELZ

Op basis van principes: regiodekkend aanbod +  op basis van aantal inwoners + gecorrigeerd op basis precariteitstool

ELZ Gemeente # uur ELP/week # uur GPZ/week

ELZ Westhoek 102 45

ELZ Mid WVL 122 54

ELZ RITS 100 44

TOTAAL 325 143

Budget 90% 2.758.194,27  €                   



Uitwerking – aanbod 
RICHTCIJFERS NA TE STREVEN AANBOD PER ELZ

Op basis van principes: regiodekkend aanbod +  op basis van aantal inwoners + gecorrigeerd op basis precariteitstool

ELZ Gemeente # uur ELP/week # uur GPZ/week Actueel ELP/week Actueel GPZ/week %TOTAAL

ELZ Westhoek 102 45 11 0 7,47%

ELZ Mid WVL 122 54 41 0 23,26%

ELZ RITS 100 44 32 0 22,1%

TOTAAL 325 143 84 0 18,0%

Budget 90% 2.758.194,27  €                    



Verloop – “flow deelname” 



Deelname
Organisatie

klinisch psycholoog / orthopedagoog 
in dienstverband? 

deelnameformulier 

samenwerking met 
netwerk

check binnen netwerk voorwaarden O.K.?  

gesprek- contactmoment 

ja

ja

aanvraag overheid

neen

samenwerkingsovereenkomst
ondertekenen

organisatie - netwerk

motivatie beslissing

neen

deelnameformulier 
exclusief 

portfolio (deel 3)  

gesprek - contactmoment verhelderen

samenwerking met 
netwerk

ja

engagementsverklaring
termijn 
opstart

neen

check binnen netwerk voorwaarden O.K.?  

verhelderen



Deelnameformulier 



Praktische afspraken

• Deelnameformulier
• “Werkdocument”: ter info – inzage op 

https://elpkwadraat.be/oproep-wij-breiden-uit

• We zetten verder het deelnameformulier op punt → als in te vullen formulier 
online ter beschikking vanaf 2 maart (zie hierboven)

• Organisaties  (en zelfstandigen) met concreter interesse vullen het 
deelnameformulier in

• Bezorgen tegen 17 maart a.s

• Ten aanzien van Hanna De Baecke (voor vragen of info neem contact 
op)

hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be T: 0468 28 27 20 

https://elpkwadraat.be/oproep-wij-breiden-uit
mailto:hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be

