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1. Inleiding: Public Health



Inleiding: Public Health Perspectief

Situering RIZIV- Nieuwe conventie: Terugbetaling Ambulante Psychologische Zorg 

(Looptijd project: december 2021- december 2023)

Link ‘Overeenkomst’

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/versterkt-psychologisch-zorgaanbod-voor-iedereen-september.aspx


Inleiding: Public Health Perspectief

Link:Tip Expert Talk:  Prof. Ronny Bruffaerts

Link: De mythes voorbij. Public health perspectief als leidraad bij hervormingen in GGZ

• Een zorgaanbod in overeenstemming met de zorgnoden in de 

bevolking voor burgers met lichte psychische klachten

• Gehele bevolking

• Transitieleeftijd (15-23jaar)

https://www.youtube.com/watch?v=Pa-zeVXg014


Public Health Perspectief- what’s in a name?

• 1. Focus op selectieve preventie en vroegdetectie/interventie

• 2. Inzetten op het verlagen van drempels (Outreaching)

• 3. Complementair, versterkend en afgestemd aanbod



2.  Netwerk Geestelijke Gezondheid 
Midden- West- Vlaanderen



• Vermaatschappelijking van de zorg 

Omzetten van bedden omzetten naar zorg dicht bij de mensen

• Opstart verschillende netwerken

• West-Vlaanderen: 4 netwerken



Kinderen -jongeren
Linken:
www.wingg.be/snelle wegwijs en 
www.wingg.be/aanmeldingen

http://www.wingg.be/snellewegwijs
http://www.wingg.be/snellewegwijs


Kwaliteitsvolle zorg vermenigvuldigt als je ze deelt
Link: www.netwerkkwadraat.be



Aanspreekpunt Geestelijke gezondheid : PZT

Regio Ieper 

Psychiatrische zorg in 

thuissituatie (PZT)

info@pztieper.be

Tine: 0495 32 15 83 

Carlo: 0498 10 31 60

Regio Roeselare - Izegem 
- Tielt
Psychiatrische zorg in 
thuissituatie (PZT)
info@pztrit.be
051 43 41 07

• Exploratie - vraagverduidelijking
• Ondersteuning bij het doorverwijzen naar gepaste hulpverlening
• Opzetten van netwerk rond persoon met zorgvraag

mailto:info@pztieper.be
mailto:info@pztrit.be


Psychologische Ondersteuning in de 1ste lijn 
- De projectgroep

Samenstelling projectgroep Eerstelijnspsychologische functie - Kwadraat

Sector /groep naam aantal max

Stgr vroegdetectie, laagdrempelige toegang, toeleiding Pieter Vierstraete 1 1

Hannelore Sanders 1 1

dr. Piet Snoeck 1 1

Stefanie Compernolle 1 1

ELZ RITS Charlotte Dewitte 1 1

ELZ Midden WVl Jo Craeymeersch 1 1

ELZ Westhoek Heleen Debaene 1 1

Empact chronic care Annelies Morent 1 1

Huisartsenkring Westhoek dr. Pol Sansen 1 1

Huisartsenvereniging TRIHAK vzw Sarah Defreyne 1 1

Psychologenkring PsyWest Leen Ballieu 1 1

Psychologenkring Roeselare-Tielt Regine Claeys 1 1

Stgr deskundigheidsbevordering en kennisdeling (Surplus²) Thomas Dhondt 1 1

Coördindator ELP / Surplus² Hanna De Baecke 1 1

Stuurgroep langdurige behandeling en begeleiding dr. Hanne Vermeersch 1 1

Netwerkcoördinator Koen Demuynck 1 1

totaal 16 16



Psychologische Ondersteuning in de 1ste lijn
- medewerkers

• Opdracht Projectgroep

• Netwerkcoördinator: Koen Demuynck

• Lokale Coördinator: Hanna De Baecke

• Zorginhoudelijke Coördinator: Hanne Heyndrickx

• Administratie: Féline Vanderbeke

• Facturerend Ziekenhuis: Heilig Hart Ieper Ziekenhuis -Davy Andries



Stand van zaken

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 op zelfstandige 
basis en binnen organisaties . Beslissing over aanvragen zorgfunctie 
eerstelijnspsychologische functie en  gespecialiseerde zorg tegen 1 mei  2022

Fase 3: opstarten klinische psychologen en orthopedagogen en inhoudelijke en 
operationele aansturing. Vanaf mei 2022

bekendmaken  zorgfunctie “en andere opdrachten Uitwerking voorjaar 2022



Voor wie? Iedereen
- met prioritaire aandacht voor kwetsbare
doelgroepen
• Kwetsbare gezinnen

• Jongvolwassenen

• Mensen met multimorbiditeit

• Mensen met reeds bestaande geestelijke gezondheidsproblemen inclusief personen met een mentale 
handicap

• Medewerkers in gezondheidszorg en welzijn (= covid) 

• Sociaal uitgesloten groepen,

• Zelfstandigen en loontrekkenden met risico tot arbeidsongeschiktheid

• Mensen met langdurige klachten na een COVID-19 infectie

• Mensen die een dierbare hebben verloren

• Financieel kwetsbare groepen



Prioritaire aandacht voor kwetsbare doelgroep: 
aanvullingen Kwadraat

• Ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen

• Zwangere vrouwen met hoge prevalentie inzake depressieve klachten  
en angststoornissen 

• Mantelzorgers 

• Land- en tuinbouwers voornamelijk binnen regio ELZ Westhoek

• Mensen met een migratie-achtergrond 



3. Eerstelijnszones



Introductie: De eerstelijnszones: 
Link: https://youtu.be/-L7a5oDbVSU

Een eerstelijnszone is een:

• geografisch afgebakend gebied;

• gevormd door 1 of meerdere gemeenten;

• aangestuurd door een zorgraad.

• In Vlaanderen zijn 60 eerstelijnszones goedgekeurd.

Prioritaire taken:

Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, 
diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met 
een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;

Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders 
binnen de eerstelijnszones;

Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen 
die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;

Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat betreft de afstemming en 
samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en 
voorzieningen;

Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart 

https://youtu.be/-L7a5oDbVSU




Samenwerking Eerstelijnszones

• Gesloten financiering (lees: beperkt budget) en dit betekent:

- Precariteitstool

• Inzet op lokale zorgafstemming via samenwerkingsverbanden op 
buurt/ wij niveau en eerstelijnszone niveau met ondersteuning van 
een liaisonfunctie. Dit kadert binnen algehele hervormingen GGZ en 
cultuurverandering=> ambassadeurschap  ‘nieuwe visie’ (public 
health)

• In kaart brengen van zorgnoden en (eerstelijns) aanbod 

• Vind- en tewerkstellingsplaatsen in functie van ‘kwetsbare 
doelgroepen’ (individueel en groepsaanbod)

• Afspraken omtrent communicatie in kader van ‘toeleiding’



Opstart Zelfstandig Klinisch
Psycholoog/Orthopedagoog

Detail goedkeuring 

Klinisch psychologen (KP) / orthopedagogen (KO) op zelfstandige basis

ELZ Westhoek ELZ Mid WVL ELZ RITS

aantal KP / OP 26 10 8 8

#uren/week totaal percentage

Eerstelijnspsychologische zorg 145 45% 50 58 37

Gespecialiseerde psychologische zorg 60 42% 20 22 18

totaal 205 44% 70 80 55

per ELZ



Opstart Organisaties

Organisaties

ELZ Westhoek ELZ Mid WVL ELZ RITS

aantal organisaties 22 8 6 8

aantal ≠ organisaties 12

#uren/week totaal percentage

Eerstelijnspsychologische zorg 124 38% 52 35 37

Gespecialiseerde psychologische zorg 79 55% 25 28 26

totaal 203 43% 77 63 63

per ELZ

Kompas; Solentra; Familiezorg; Familiehulp; De Vestingen (groepspraktijk psychologen); 
P.Z. H. Hart Ieper; CAW; Jan Yperman Ziekenhuis Ieper; AZ Delta Roeselare; Sociaal Huis 
Poperinge; CGG Mandel en Leie; Kliniek Sint-Jozef Pittem.



Kick- Off!
1 mei 2022



Kick- Off
Voorziene start op 1 mei!

• Samenwerkingsovereenkomst (zie model: link)

- Digitaal te ondertekenen

- Geldig tot eind 2023

- Timing midden mei (ten laatste!)

• Vorming en intervisie nog in ontwerp

• Overleg omtrent samenwerking WINGG (transitieleeftijd) nog in 
ontwerp



Groepsaanbod

Groepsaanbod mogelijk:

- Kan op vraag van zelfstandige/organisatie (in overleg)

- Kan ook op vraag van het netwerk ( groeipad: voorziene start 
najaar 2022)

- De Co- begeleider dient ook een afzonderlijke overeenkomst te 
tekenen (structureel/ ad hoc)





Functioneel Bilan

- communicatiemiddel voor de partners binnen het zorgnetwerk

- opgemaakt door een geconventioneerde klinisch  psycholoog / orthopedagoog vanaf het 
eerste contact

- geschiktheid / bruikbaarheid van psychologische zorg
- beschrijft de functionele toestand van de gerechtigde in zijn context, inclusief de problemen en de 

mogelijkheden van de persoon en zijn omgeving ( medisch, psychologisch, sociaal, huidige 
behandeling, antecedenten, …. )

- het verantwoorden van het beroep doen op gespecialiseerde psychologische 
ondersteuning

- opgemaakt door een klinisch psycholoog / orthopedagoog EN een arts ( huisarts, psychiater, arts die 
een connectie heeft met de patiënt )

- maakt het mogelijk om de patiënt aan te melden aan het netwerk van gespecialiseerde ambulante 
zorg

- herevaluatie tijdens en op het einde van het traject

Komende webinar! Uitnodiging volgt
- mits akkoord van de patiënt ( ouders/voogd )

- rekening houdend met beroepsgeheim en patiëntenrechten



Elektronisch 
patiëntendossier

Suggestie Mediris (Link) 

Kostprijs: 200€ excl BTW/ jaar

https://www.mediportal.be/nl/onze-oplossingen/mediris-multi/




Vernieuwde werkwijze

• Outreachend

• Vindplaatsgericht werken

• Online (video consult) aanbod



Communicatie

1) Overheid (communicatiebureau)

2) Netwerk: 

- Website: Oproep om zo spoedig mogelijk fiche in te vullen in 
kader van ‘affichering’. 

Google Docs

Gelieve in afwachting al een foto te bezorgen in grijswaarden!

- Samenwerking Eerstelijnszones en lokale actoren.



Voorstelling Facturatietool 
voor de zorgverstrekker



Facturatietool (Link: Handleiding)

1) De beheerder voegt u toe aan het netwerk. 

2) Ga naar: Link www.saviscio.be/mycarenet/mhc

3) Klik op ‘zorgverstrekker’

4) Log in via itsme of ID-kaart

https://drive.google.com/file/d/1VPCOrp1Vah_yc5-RMTylFjTlQN6N4gIa/view
http://www.saviscio.be/mycarenet/mhc


Home pagina
1) Patiënt toevoegen aan 

het netwerk

2) Individuele prestatie

3) Groepsessie ID 1
3

2



Eerste stap = 
toevoegen patiënt 
aan netwerk
Alvorens je sessies kan registreren, 
moet je jouw patiënt toevoegen aan 
het netwerk.

Stappenplan:

1) Vul het INSZ-nummer in van de 
patiënt.

2) Klik op het vergrootglas. 

3) Klik op toevoegen

4) Vul de startdatum in

5) Klik op toevoegen

1
2

3

5

4



Individuele 
prestatie

Na de toevoeging van de patiënt aan het netwerk, 
kun je individuele prestaties toevoegen.

Stappenplan:

1) Vul het INSZ-nummer in van de patiënt.

2) Klik op het vergrootglas. 

3) Kies de prestatie (pseudocode) die u wenst in 
te geven. 

4) Selecteer de datum van de prestatie. 

5) Indien een extra zorgverstrekker betrokken 
was, vul het RIZIV-nummer in.

6) Indien nodig, klik ‘geen remgeld’ aan. 

7) Klik op toevoegen.

8) Kies ‘bewijsstuk’ genereren en geef dit 
document mee met de patiënt. 

1
2

3
4 5 6

7

3



Individuele 
prestatie 
annuleren? 
Wenst u een individuele prestatie te 
annuleren, klik op het vuilnisbakje. 

De tegenboeking wordt in een rode 
balk weergeven in de lijst van 
prestaties. 

De foutief aangemaakte prestatie 
blijft staan, maar is opgeheven. 



Groepssessie 
registreren
Na de toevoeging van de patiënt aan 
het netwerk, kun je groepssessies 
toevoegen.

Stappenplan groep aanmaken:

1) Klik op ‘nieuwe sessie’. 

2) U ziet de groeps-ID in het 
blauwe kader. Hou dit nummer 
bij!

3) Vul de INSZ-nummers in van de 
patiënten en klik op patiënt 
toevoegen.

1

2

3



Groepssessie 
registreren
Stappenplan groepssessie registeren:

1) Vul het ID-nummer in van de 
groepssessie.

2) Klik op het vergrootglas. 

3) Kies de prestatie (pseudocode) die u 
wenst in te geven. 

4) Selecteer de datum van de prestatie. 

5) Vul het RIZIV-nummer in van de 
betrokken zorgverstrekker

6) Vul de INSZ-nummer van de patiënt in.

7) Indien nodig, klik ‘geen remgeld’ aan. 

8) Klik op toevoegen.

9) Kies ‘bewijsstuk’ genereren en geef dit 
document mee met de patiënt. 

1
2

3
4 5

6
7

8



Afronding van 
traject
Bij de afronding van een traject, beëindig je 
de toevoeging van de cliënt met het netwerk. 

Stappenplan:

1) Vul het INSZ-nummer in van de patiënt.

2) Klik op het vergrootglas. 

3) Druk op pijltje bij ‘acties’ 

4) Kruis ‘toevoeging aan het netwerken 
beëindigen aan’.

5) Vul een einddatum en reden in.

6) Klik op bevestigen.  

1
2

3

6

4

5





1. Functie eerstelijnspsychologische zorg (zorgfunctie 1)

2. Functie gespecialiseerde psychologische zorg (zorgfunctie 2)

Bijlage: Overzicht

Financiering van de psychologische functies in de eerste lijn 
via netwerken en lokale multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden



De functie eerstelijnspsychologische zorg
Individuele interventies

Voor wie?

- voor mensen met een psychische klacht die geholpen kunnen worden met 
een beperkt aantal interventies
- behouden/ terugvinden van gezonde levensstijl L levenskwaliteit

Opdrachten

- inschatting / vraagverheldering
- begeleide zelfhulp en psycho)educatie
- bevorderen zelfredzaamheid en veerkracht, inclusief context
- ondersteuning eerstelijnsactoren rond de patiënt
- doorverwijzing en brede liaison

bij voorkeur outreachend, daar waar de mensen zijn, vindplaatsgericht



- 60 minuten

- enkel ouders / voogd of context zien is 
mogelijk bij kinderen en jongeren

- eerste sessie tussen 1 week en maximum 4 
weken na aanmelding

- online mogelijk na sessie 1 die fysiek moet 
doorgaan

volwassenen

maximum 8 sessies / 12 

maanden

kinderen en jongeren

maximum 10 sessies / 12 

maanden

De functie eerstelijnspsychologische zorg
Individuele interventies



De functie eerstelijnspsychologische zorg
Groepsinterventies

Voor wie?
- voor mensen met een psychische klacht
- versterken van de mentale gezondheid

Opdrachten

- voorkomen evolutie van klacht naar een psychisch probleem
- versterken van zelfzorg
- ondersteunen van mantelzorgers door KP/KO aangevuld met:

- andere zorgverstrekker

- ervaringsdeskundige

- collega kp/ko

- Arts

Bij voorkeur outreachend, daar waar de mensen zijn, vindplaatsgericht



- 120 minuten 

- Minimum 4 tot 15 rechthebbende 
deelnemers

- Individueel gesprek voor en na is mogelijk
- 2 begeleiders waarvan minimum 1 kp/kp

volwassenen: 

max 5 sessies / 12 maanden

individueel gesprek voor en 

na mogelijk

kinderen en jongeren

max 8 sessies / 12 maanden

individueel gesprek voor en 

na mogelijk

De functie eerstelijnspsychologische zorg
Groepsinterventies



De functie gespecialiseerde psychologische zorg

Voor de behandeling van onderliggende psychische aandoening 
m.a.w. psychodiagnostiek en behandeling

=> kan pas opstarten na het opstellen van een functioneel bilan



De functie gespecialiseerde psychologische zorg

Groepssessies

- 120 minuten ( 90 minuten 
klinische tijd )

- 4 - 15 rechthebbende 
deelnemers

- individueel gesprek voor en na 
mogelijk

- 2 begeleiders waarvan 1 kp/ko

Individuele sessies:

- 60 minuten ( 45 minuten klinische tijd )
- enkel ouder/voogd of omgeving is 

mogelijk bij kinderen en jongeren
- eerste sessie 1 week tot maximum 4 

weken na aanmelding
- online mogelijk, eerste sessie fysiek

volwassenen: 

gemiddeld 8, maximum 20 sessies / 12 maanden

kinderen en jongeren

gemiddeld 10, maximum 20 sessies / 12 

maanden

volwassenen:

maximum 12 groepssessies / 12 maanden

kinderen en jongeren:

maximum 15 groepssessies / 12 maanden



De functie gespecialiseerde psychologische zorg

Evaluatie (a.d.h.v. functioneel bilan): minstens halfweg en op het einde (verwijzing/afronding)

Indien vraag niet beantwoord kan worden binnen de beperking van 20 sessies, dan moet er doorverwezen worden naar

meer intensieve gespecialiseerde zorg binnen het netwerk



Nog vragen? Bedankt om erbij te zijn!
Hanne Heyndrickx 

Zorginhoudelijke coördinator – implementatie (eerstelijns)psychologische zorg 

 

Contact 

+32 475 75 46 38 

Hanne.heyndrickx@netwerkkwadraat.be 

Huis in de stad/ Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22/ 8800 Roeselare 

http://www.surpluskwadraat.be         http://www.elpkwadraat.be    

                                                            

    

 

 

 


