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PROGRAMMA

• Krijtlijnen RIZIV-conventie (30’) netwerk SARA – PANG 0-18

• Debat (30’)

• Resultaten bevraging (30’) psychologenkring ZORA

• Debat (30’)



Conventie ‘financiering 
psychologische functies 
in de eerste lijn’

Oktober 2021

GGZ Netwerk SaRA & PANGG0-18



Hervorming GGZ 
in België

• Oprichting van zorgnetwerken in België ter

optimalisatie van de GGZ  

• FOD Volksgezondheid

• Meer info : www.psy107.be en www.psy0-18.be

http://www.psy107.be/
http://www.psy0-18.be/


GGZ-Netwerken provincie Antwerpen

➔ Volwassenen : 

“Samenwerkingsverband 

gemeenschapsgerichte GGZ 

Regio Antwerpen”
www.netwerksara.be

➔ Minderjarigen :
“Provincie Antwerpen
Netwerk Geestelijke 
Gezondheid voor 
kinderen en jongeren”
https://pangg0-18.be/

http://www.netwerksara.be/
http://www.netwerksara.be/
https://pangg0-18.be/
https://pangg0-18.be/


GGZ-Netwerken GGZ-partners nemen gezamenlijk zorg en verantwoordelijkheid op 
voor de (complexe) zorgnoden van kinderen, jongeren en
volwassenen met een psychische kwetsbaarheid

Vermaatschappelijking van zorg
• Connect
• Mobiele teams
• Kruispuntwerking
• Initiatieven rond vrije tijd, ontmoeting en wonen
• …



Project ELP 
2019 - 2021

• Terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg bij
zelfstandig psychologen/orthopedagogen

• Beperkingen in budget, leeftijden, klachten en
modaliteiten

• Inzet en versterking tijdens coronacrisis

• 32 eerstelijnspsychologen in SaRA

• 19 eerstelijnspsychologen in PANGG0-18



Conventie
Psychologische
functies in de 
eerste lijn
2021 -2023

Uitbreiding financiële middelen voor terugbetaling
van psychologische zorg

Meer mogelijkheden en flexibiliteit

• Eerstelijnspsychologische - gespecialiseerde
psychologische zorg

• Lichte tot ernstige problematieken

• Individuele sessies - groepssessies

• Outreachende werking

• Zowel psychologen/orthopedagogen in 
loondienst als zelfstandigen



Terugbetalingsaanbod

20

Accent op 
groepsaanbod en 
vindplaatsgericht

Accent op 
individueel en in 

de praktijk

• Per 12 maanden
• Eerste sessie ELP gratis
• Binnen 1 functie zijn 

individuele en 
groepssessies niet 
combineerbaar

• Per 12 maanden kan 
persoon slechts bij K&J 
of volwassenenwerking 
terecht

• 1 psy/ortho kan twee 
functies uitoefenen



Zorgverstrekkers terugbetaalde psychologische zorg

Individuele en groepssessies Groepssessies (in 
samenwerking met psy/ortho)

Klinisch psycholoog of orthopedagoog

ELP en/of gespecialiseerde functie

Te bepalen op basis van portfolio

Zelfstandig of loondienst

Minimum engagement 8u/week

Andere zorgverleners

Huisarts

Ervaringsdeskundigen



Financiering
terugbetaalde
psychologische
zorg

Per prestatie = gesprekstijd, admin, overleg, verplaatsing,…

Zelfstandige/medewerker:

• Individuele sessie: 75 euro (45-60 min)

• Groepssessie: 400 euro (2 x psy/ortho) of 326 euro (1x 
psy/ortho, 1x andere) (90 – 120 min)

• Multidisciplinair overleg: 225 euro/overleg, max. 
1x/jaar/cliënt

• Praktijkpremie voor zelfstandigen: nog te bepalen

• Functioneel bilan: 60 euro, max 1x/jaar/client 
(trajectvergoeding, 30 euro?)

Cliënt:

• Groep: 2,5 euro/sessie

• Individueel: 4 of 11 euro/sessie, 1ste sessie ELP gratis

Facturatie via webapplicatie FOD Volksgezondheid/RIZIV

Overeenkomsten en uitbetaling via ZG Multiversum



Conventie psychologische zorg in de eerste lijn (sept 2021 – dec 2023)

1. Installeren van 2 psychologische
functies

2. Creëren van multidisciplinaire en
geïntegreerde samenwerkingsverbanden 

Optimale GGZ met adequate aansluiting en verwijzing tussen zorgvormen
- Op basis van wetenschappelijke inzichten
- Volgens economische kosten/baten analyses
- Vraaggestuurd
- Gericht op de gehele gemeenschap 

ELP

Multidisciplinaire
teams

Op buurt-
en wijkniveau

Gespecialiseerde
functie

Netwerken
gespecialiseerde
ambulante GGZ

Op ELZ niveau

TWEE PIJLERS



Lokale en multidisciplinaire samenwerking in ELZ



Definiëring ELP 
en
gespecialiseerde
functie

Eerstelijnspsychologische functie:

• Kortdurend

• Gericht op preventie en promotie van gezondheid

• Veerkrachtversterkend

• Vroegdetectie en oriëntatie

Gespecialiseerde functie:

• Gericht op behandeling van een ‘onderliggende
aandoening’

• Gespecialiseerde methodiek

• Psychodiagnostiek

• Oriëntatie



Stand van zaken implementatie in de netwerken

• Eind augustus: voorstelling conventie en
toelichting opdracht netwerken door FOD 
Volksgezondheid

• Opzetten overlegstructuren met 
vertegenwoordiging van netwerken en
ELZ (incl. vertegenwoordiging van 
psychologenkringen)

• Provinciale afstemming

• Ontwikkeling van statuten voor beslis-
singskader en juridische structuur

• Uitwerking projectplanning

• Opzetten van "werven"

• Ontbrekende elementen om tot effectieve

uitrol over te gaan



Samenstelling van de stuurgroep ‘conventie’ SaRA

SaRA PARTNERS ORGANISATIE NAAM

Voorzitter Functie 1 Andante Anne Grimon

Voorzitter Gedeelde zorg Wijkpraktijk Bram Spinnewijn

Voorzitter Functie 1 Stad Antwerpen Eva Pockelé

Centra Geestelijke Gezondheid Andante Frieke Van Zundert

Centra Geestelijke 

Gezondheid VAGGA Mario Deprijcker

Centra Geestelijke 

Gezondheid VAGGA Dirk Meeus

Welzijn CAW An-Rose Vandewinckele

Ziekenhuizen Bethanië Maarten De Simpel

Ziekenhuizen Multiversum Els Vanheusden

Ziekenhuizen Multiversum Joris Housen

Ziekenhuizen ZNA Mario Barremaecker

Budgethoudend ziekenhuis Multiversum Rene Van Mieghem

Netwerk K&J PANGG 018 Sara Keymolen

(Familie-) 
ervaringsdeskundigen Similes Ludo Verdyck

(Familie-) 
ervaringsdeskundigen Similes Johan Vijgen

Ervaringsdeskundigen
Vlaams 
Patiëntenplatform Els Draeck

ELZ ORGANISATIE NAAM

Antwerpen Centrum Huisarts Wijkpraktijk Bram Spinnewijn

Antwerpen Centrum Psykring Centrum Yannic Van Gils

Antwerpen Oost ELZ Antwerpen Oost Kathleen De Bruyne

Antwerpen Oost WGC T Spoor Famke Van Meerbergen

Antwerpen Zuid Psykring Centrum Anne Dubois

Antwerpen Zuid Geneeskunde voor het volk Rody Verhage

Noord Antwerpen I-mens Ann Dingemans

Noord Antwerpen Psykring Noord Antwerpen Johan Engelen

Noorderkempen Psykring 29XX Lieven D’Hauwers

Noorderkempen ELZ Noorderkempen Hanne Aernouts

Voorkempen Bethanë Chris Anthonis

Voorkempen Psykring Voorkempen Paul Bosiers

Zora Huisarts/voorzitter ELZZORA Jan De Lepeleire

Zora Psykring ZORA Kris Van Den Broeck

SaRA COÖRDINATOREN NAAM

Netwerkcoördinator SaRA Hanne Aerts

Netwerkcoördinator SaRA Helga Peeters

Coördinator ELP SaRA Arne Wouters

Netwerkcoördinator Pangg Sara Keymolen



Naar een
geïntegreerde
uitrol voor
kinderen & 
jongeren en
volwassenen? 

• Verhogen toegankelijkheid voor cliënten

• Voorkomen van drempels en breuklijnen voor
transitieleeftijd en cliëntsystemen

• Geïntegreerde implementatie voor alle 
leeftijdscategorieën in provincie Antwerpen wordt
verkend

• Gezamenlijke governance, beleid en coördinatie



Conventie Psychologische Zorg

Governance

Provinciaal niveau

SaRA

niveau

Verdeling middelen

Sociodemografisch

Populatiemanagement

Visie

ELP Zorg

Gespecialiseerde zorg

Multidisciplinaire 

samenwerking

Administratie en facturatie

Overeenkomsten

Facturatie en 
uitbetaling

Kwaliteitsstructuur

Vorming

Intervisie 

Outcome en 
monitoring

Communicatie

Partners / vindplaatsen

Verwijzers

Psychologen / 
othopegagogen

Cliënten

Aanzet Projectplan



CGG’s?

Kruispunten?

Poliklinieken?

Zelfstandige psychologen?

Mobiele teams?

…?

Sluit het aanbod aan bij de effectieve vraag 
van de zorgvragers?

Welke hiaten zijn er in de zorg?

Wat is populatiemanagement en welke 
data, indicatoren,… kunnen ons hierbij 

helpen?

Hoe kunnen we meer multidisciplinair 
samenwerken?

Toegankelijkheid van de zorg en 
zorgcontinuïteit: hoe wordt dit ervaren 

door zorggebruikers en familie en naasten? 
En verwijzers?

Naar een toegankelijke GGZ met een slagkrachtig ambulant en outreachend aanbod...

Nieuwe ontwikkelingen overheden:
Versterkende maatregelen mobiele teams
Conventie “psychologische zorg in de eerste lijn”



Perspectieven voor
de klinisch
psychologen en
orthopedagogen

Tegen 01/01/22 operationeel

Uitrol in 2 fases volgens groeipad

1. basale implementatie

2. visiegedreven implementatie

Instap- en selectieprocedure nog te
ontwikkelen op basis van
• Portfolio

• Voorwaarden conventie

• Beleidskeuzes



Op de hoogte
blijven? 

Psychologenkring

Websites

www.pangg0-18.be

www.netwerksara.be

Webformulier infosessies
Info voor psychologen/orthopedagogen (netwerksara.be)

http://www.pangg0-18.be/
http://www.netwerksara.be/
https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/info-voor-psychologen-orthopedagogen/


Bevraging
Psychologenkring ZORA
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• DOELGROEP POPULATIE

• DOELGROEP PSYCHOLOGEN

• BESTAAND AANBOD (& HIATEN)

• EIGEN INTENTIE



DOELGROEP POPULATIE





Wat is jullie mening mbt outreachend werken?

• Zeker zinvol, maar is dit praktisch haalbaar (hoge kostprijs en tijdrovend)

• Dicht bij cliënt betekent voor mij dat een cliënt een lage drempel ervaart 
om naar jou uit te reiken. Dit heeft veel meer met een gevoel te maken 
(taboes wegkrijgen) dan met een concrete locatie. 

• Belangrijk principe

• Goed idee, mits praktisch haalbaar



De conventie wil de 'unmet need' (onbehandelde 
problemen) in de bevolking verlagen. Welke zijn deze?

• Werkdruk !!

• Invloed sociale media !!

• Angsten !!

• Zelfbeeld

• Eenzaamheid !!

• Verslaving

• NAH

• Depressie !!



DOELGROEP PSYCHOLOGEN





Wil je nog iets kwijt?

• Groepspraktijk als 1 geheel beschouwen 

• Psycholoog laten intekenen in 1 netwerk

• Geeft jonge starters veel kans om te expertise te verwerven

• Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat psychologen ondersteund worden in 
hoe ze op 8 sessies hulp kunnen bieden. Ik ben niet opgeleid ben om op 8 
sessies therapie te geven. 

• Ik denk ook dat er vooral moet worden ingezet op mensen die baat kunnen 
hebben bij zo weinig sessies, zoals mensen waarvoor exposure de 
aangewezen behandelmethode is.

• Grondige selectie in opleiding, voldoende kwaliteit kunnen garanderen.



BESTAAND AANBOD





















Wil je nog iets kwijt over aanbod?

• We krijgen patiënten niet altijd gemotiveerd om extra muros psychologische 
begeleiding te starten, wachttijden, onvoldoende kennis medische psychologie

• Een globaal netwerk en kader. Te gefragmenteerd! Aanbod is ook onduidelijk 
voor de cliënt. 

• Nood aan overzicht ook voor artsen/collega's om meer gericht door te verwijzen. 
Nu: via, via. mensen krijgen niet steeds de juiste en gerichte expertise zorg 
waardoor behandeling te lang duurt. Grote nood aan structureel en 
doorgedreven overleg en installatie van structuur. Waarbij dit een aanzet is!



EIGEN INTENTIE







Wil je nog iets kwijt over de eigen intentie?

• Ik twijfel nog owv de deontologische vraagstukken, moet me daar verder 
over informeren, wat ik onder andere via deze infoavond hoop te doen.

• Met enige tegenzin maar voordelen lijken groter dan nadelen

• Op dit moment vind ik het nog erg moeilijk om de keuze te maken, 
aangezien er nog teveel openstaande vragen zijn voor mij.

• Een integratie in huisartsenpraktijken of directe samenwerking hiermee lijkt 
me organisatorisch het best werkbaar.

• Ik zou het zien als een steentje bijdragen, maar ik vind het zéér belangrijk 
dat de therapie die gericht is op structurele verandering 
(persoonlijkheidsverandering) het grootste aandeel van mijn aanbod zal 
blijven inhouden.



INTRERESSE IN BESTUUR
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