
Welkom!



1. Project ELP
(2019-december 2021)

• In overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO om op structurele 
wijze middelen over te hevelen van de residentiële zorg naar de 
gemeenschapsgerichte zorg enerzijds, en met de filosofie van de 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen 
anderzijds, werd het project rond de terugbetaling van eerstelijns 
psychologische zorg begin 2019 opgezet om het aanbod en de 
toegankelijkheid van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg verder uit 
te bouwen. 

• Laagdrempelige zorg 

• Oog op preventie

• Vroegtijdige detectie en interventie 

• Voorkomen dat lichte of matige psychologische problemen evolueren tot 
complexe en chronische psychiatrische stoornissen



2. Nieuwe conventie: Terugbetaling 
Ambulante Psychologische Zorg 

(december 2021- december 2023)



3. Context:

A) Vanuit Public Health Perspectief, 
vertrekken vanuit populatieperspectief: 

Een zorgaanbod in overeenstemming met de prevalentie van  zorgnoden 
in de bevolking (een afgestemd aanbod inzake geïndiceerde preventie, 
vroeginterventie en- detectie voor burgers met lichte psychische 
klachten naast een aanbod voor personen met ernstige en complexe 
psychische problemen. Gericht op de gehele bevolking

1. Focus op selectieve preventie en vroegdetectie/interventie zodat escalatie van 
problematiek kan vermeden worden

2. Inzetten op het verlagen van drempels voor mensen die de reguliere weg naar 
zorg niet vinden of hiervan geen gebruik maken . Outreaching werkt hierbij 
drempelverlagend en iet- stigmatiserend. Outreaching kan er tevens voor zorgen 
dat mensen die zorg (ver) mijden bereikt worden.

3. Het aanbod van KO/KP is complementair, versterkend en afgestemd op het 
bestaande aanbod.



B)Quadruple aim + 5de pijler

Aanvullend  (netwerk) 5de pijler vanuit Vivel: 
proportioneel universalisme



C) WHO: optimalisatie van zorg



D) Geïntegreerde zorg

Matched care

Afgestemd op lokaal 
aanbod

Zorgcontinuït
eit

Het door de burger 
ervaren vloeiend proces 

van hulp, zorg en 
dienstverlening verleend 

door verschillende 
disciplines



4. De Zorgfuncties
• Wat?

Zorgfunctie 1: EerstelijnsPsychologische Zorg

Ondersteuning van personen met psychische klachten via groepsgewijze interventies die de mentale gezondheid versterken en psychische problemen voorkomen, de 
mogelijkheden tot zelfzorg versterken en/of mantelzorg versterken.

Zorgfunctie 2: Gespecialiseerde Psychologische zorg

Interventies gericht op psychodiagnostiek en behandeling aangepast aan de onderliggende aandoening en waarvoor specifieke technieken worden gebruikt.

• Voor wie?

Leeftijd 15+

Aangesloten bij een ziekenfonds

Per 12 maanden rechten 

Specifieke aandacht voor kwetsbare groep

Zorgfunctie 1: EerstelijnsPsychologische Zorg

Burgers met een verhoogd risico op  of een beginnende psychische klacht: kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot 
hetbehoud of herwinnen van een algemeen psychisch welbevinden. Ze zijn voornamelijk aangewezen wanneer u een kwetsbaarheid of moeilijkheid ervaart, die een 
impact heeft op uw psychisch welbevinden.

Zorgfunctie 2: Gespecialiseerde Psychologische zorg

Burgers met ernstigere psychische problemen of aandoeningen



• Hoe?
Individueel of in groep/ outreachend en videoconsultatie (voorwaarden)  mogelijk

Zorgfunctie 1: EerstelijnsPsychologische Zorg

Maximum 8 individuele sessies OF Maximum 5 groepssessies

Hoe toegang krijgen tot deze zorg? Eerstelijnspsychologische zorg is direct toegankelijk (geen voorschrift nodig). 

Zorgfunctie 2: Gespecialiseerde Psychologische zorg

Een gemiddelde van 8 individuele sessies (maximum 20) OF Maximum 12 groepssessies

Hoe toegang krijgen tot deze zorg? Nadat een functioneel bilan is opgesteld tijdens (en na) de eerste sessie en in overleg tussen een arts en een 
psycholoog.

 Binnen week tot 1 maand na hulpvraag

 Website publicatie, individueel contact( voorlopig: provinciale afstemming volgt)

• Prijs cliënt
Voor individuele sessies: 11 euro per sessie. Als de patiënt recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt die 4 euro.

Voor groepssessies: 2,5 euro per sessie.

Voor Zorgfunctie 1 is de eerste individuele sessie gratis.

• Vergoeding KO/KP
Per individuele sessie: 75 euro

Per groepssessie: (min 4. max 15 dn.)

Voor klinische psychologen/orthopedagogen: 200 euro

Voor de andere zorg- en hulpverleners: 126 euro

Lijst van pseudocodes (trajectvergoeding, multidisc. Overleg, andere opdrachten)



5. Werkingsgebied

• 3 eerstelijnszones



6. Overgangsfase- projectgroep
• Samenstelling

• Opdrachten

Zorgaanbod:

- Breed toegankelijk vanaf 15 jaar (afstemming WINGG)

- 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. 

- Het netwerk heeft een globaal budget van financiële middelen, omschreven in artikel 13 van de Overeenkomst. Het betreft 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.

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



7. Samenwerkingsovereenkomst

- Concrete opdrachten: art. 9, pagina 13 Overeenkomst

- Concrete verwachtingen zijn geformuleerd in de Samenwerkingsovereenkomst af te 
sluiten met klinisch psycholoog / orthopedagoog.

• Artikel 21, pag. 20: “Aanvullende netwerkmodaliteiten”

• Functioneel Bilan

• Portfolio

• Facturatieplatform



Netwerkmodaliteiten

U biedt zorg aan vanuit  het leidend principe ‘de netwerkgedachte’, dit in functie 
van  zorgcoördinatie en -continuïteit. Dialoog, interdisciplinaire samenwerking en 
buurtgerichte (samen)werking staan hierbij centraal.

U benadert de cliënt vanuit een herstelgerichte visie. Binnen Kwadraat begrijpen 
we dit als volgt: u plaatst de persoon centraal, niet de diagnose. Zonder de klachten 
uit het oog te verliezen exploreert u met de cliënt talenten en krachten waarop 
(opnieuw) beroep kan gedaan worden. Hoop en groeipotentie staan hierbij 
centraal. U betrekt de cliënt persoonlijk en actief bij het plannen en uitvoeren van 
de zorg.  

Kennis

U heeft, bij voorkeur, minimaal drie jaar professionele ervaring als klinisch 
psycholoog of orthopedagoog, aangetoond via de portfolio. Uitzondering kan 
gemaakt worden indien u bezig bent met een leertraject onder leiding van een 
supervisor.

Persoonsgebonden competenties

• U bent bereid om zich flexibel aan te passen, dit in functie van noden. 

• U bent een netwerker, kan relaties ontwikkelen en bestendigen, aangaan van 
samenwerking binnen en buiten de eigen werkomgeving, zowel informeel als 
formeel. Met de intentie deze te benutten voor het verkrijgen van informatie, 
steun en medewerking.

• U gaat uit van gelijkwaardigheid en neemt groepsaanbod op, in co-creatie met 
een klinisch psycholoog/orthopedagoog; zorgverlener en/of 
ervaringsdeskundige.



Intervisie en vorming 

• Er is bereidheid om deel te nemen aan intervisie op casusniveau. Indien u 
reeds een intervisiegroep volgt, wordt dit besproken op basis van de 
portfolio.

• U neemt deel aan de aangeboden vorming aangaande 
vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg en het (zorg)aanbod. 
Het huidig zorglandschap en zorgpaden worden bijgevolg verwacht gekend 
en aangewend te worden in de zorgtrajecten. Indien u reeds vorming volgt 
(heeft gevolgd), wordt dit besproken op basis van de portfolio.

Engagement groepsaanbod

In het geval dat u zich expliciet engageert om groepssessies aan te bieden: er 
wordt verwacht dat  u kennis heeft van groepsdynamica en/of bereid bent om 
zich hierin verder te vormen om het groepsaanbod op een interactieve en 
kwaliteitsvolle wijze te kunnen aanbieden.



Portfolio

• Visum

• Diploma

• Vorming

• Expertise/ervaring leeftijd en domein

• Geen tuchtprocedure lopende

• Ervaring/interesse in aanbieden groepsaanbod + 
specifiëren

• Minimum 8u/week engagement

-> dit ter bevordering van regiospreiding- afstemming-
antwoord lokale noden



Functioneel 
Bilan

• Beroepsgeheim (gedeeld beroepsgeheim)- via e -health

• Onderdeel van het patiëntendossier

• Kort en strikt noodzakelijke info

• ‘samen met  cliënt’ => begrijpelijk formuleren

• Inhoud moet overeenstemmen met het aangeleverde model

• Bij Zorgfunctie 1: tijdens de aanvang, communicatie bij 
afronding/verwijzing

• Bij Zorgfunctie 2 : een voorwaarde bij opstart en tussentijdse 
evaluatie (verwijzing/multidisc. overleg), communicatie bij 
afronding/verwijzing

• Het is de KO/KP die beslist over toegang tot Zorgfunctie 2

• Geen behandelend arts/toestemming-> te noteren in 
patiëntendossier

• Geïnformeerde toestemming



Facturatiewijze

• Facturatieplatform

• 5de van de maand-> ten laatste uitbetaling eind van 
de maand

• Toevoeging van beheerder

• KO/KP voegt rechthebbenden toe + verstrekkingen 
adhv pseudocode

• KO/KP verantwoordelijk controle 
‘verzekerbaarheid’ en aantal sessies

Handleiding:

https://drive.google.com/file/d/1VPCOrp1Vah_yc5-
RMTylFjTlQN6N4gIa/view

https://drive.google.com/file/d/1VPCOrp1Vah_yc5-RMTylFjTlQN6N4gIa/view






Vragen vanuit de 
Psychologenkring 
Roeselare Tielt 

- Op basis van het toegekende budget: hoeveel 
contacturen ELP individueel, ELP groepssessies, 
gespecialiseerd aanbod individueel, gespecialiseerd 
aanbod groepssessies is er per regio voorzien? 

- Kan er worden ingestapt enkel met individuele 
therapie of is groepsaanbod een voorwaarde? 

- Komen er richtlijnen/criteria over welke cliënt wel of 
niet geconventioneerd wordt in een privépraktijk? Of 
kiest de psycholoog zelf en kan dit op een brede 
manier? 

- Hoe kan de psycholoog die start en een gevulde 
agenda heeft, zijn bestaande cliënten inbrengen in de 
conventie? vb. cliënten die passen in de 
doelgroepomschrijving en gehoopt hadden dat er 
vanaf 1/9/2021 een betaling van 11€ zou mogelijk zijn 
en ondertussen de volle pot betalen. In kader van 
continuïteit voor huidige cliënten is het belangrijk dat 
ze bij hun vertrouwde psycholoog verder kunnen 
gaan. 



Vragen vanuit de 
Psychologenkring 
Roeselare Tielt 

- Kan een groepspraktijk instappen en 

1/ een lokaal verhuren aan een ELP?

2/ als groep 8 cliënten per week zien? 

- De psycholoog die instapt en op een 
vindplaats werkt, wordt er verwacht dat 
hij/zij huur betaalt? 

Collega’s met een eigen praktijk 
vragen dit omdat de meesten geïnvesteerd 

hebben in de inrichting van een 
eigen praktijkruimte en daar bovenop huur          

betalen klinkt niet aantrekkelijk. 

- Hoe ziet de verdere werving eruit? 

- Worden er werkingsmiddelen voorzien 
voor een samenwerking met de 
psychologenkringen? 



Vragen van de 
psychologenkring 
Psywest

• Op welke manier zullen KO/KP aansluiten 
bij de gespecialiseerde functie. Krijgen de 
reeds geconventioneerde KO/KP (zie vorig 
project) voorrang om hierbij aan te 
sluiten? Hoe zal de verdeling gebeuren?

• Hoe komen cliënten terecht bij de KO/KP? 
Rechtstreeks of via “een centrale”?

• Kan een groepspraktijk een overeenkomst 
sluiten en de uren verdelen over 
verschillende psychologen?

• Hoe zit het met de vorming en intervisie?

• Kan je geleidelijk aan opstarten?



Interesse?
Stuur een kort gemotiveerd schrijven uw cv, portfolio (al dan niet expliciet 
engagement groepsaanbod), visumnummer en een afschrift van het 
diploma op.

Indien in het verleden kandidatuur, gelieve deze te vernieuwen. In 
februari/maart zullen wij de eerste sollicitatiegesprekken verzorgen. 

Wens je op de hoogte te blijven? 
Communicatie verloopt (via vertegenwoordigers) via de psychologenkringen 
en de website ‘nieuwtjes’. 
Ook netwerk Kwadraat bezorg via de nieuwsbrief regelmatig een stand van 
zaken (www.netwerkkwadraat.be) 

www.elpkwadraat.be

Hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be

http://www.netwerkkwadraat.be/
http://www.elpkwadraat.be/
mailto:Hanna.debaecke@netwerkkwadraat.be

