
EERSTELIJNS

PSYCHOLOGISCHE

ZORG



« Wij versterken geleidelijk het psychologische

zorgaanbod in het hele land. Wij willen voor elke

situatie nog betere kwalitatieve zorg aanbieden

en de consultaties toegankelijk maken, zowel

betreffende de toeleiding als de prijs ».

EEN NIEUWE CONVENTIE

Op 2 december 2020 werd, tussen de Federale regering en de Gemeenschappen en

Gewesten, een protocolakkoord afgesloten inzake de versterking van het aanbod

psychologische zorg. Hierin staat dat er moet worden gestreefd naar heel toegankelijke,

ambulante, meer gemeenschapsgerichte zorg en dat de zorg zich ook richt tot de

persoon met een zorgnood, in samenwerking met & aanvullend op het bestaande

aanbod & in lijn met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg.

Een nieuwe conventie, rekening houdend met de aanbevelingen uit het

terrein, werd daarom op 26/07/2021 goedgekeurd door het

Verzekeringscomité van het RIZIV en definieert twee functies: de functie van

eerstelijnspsychologische zorg en de functie van gespecialiseerde
psychologische zorg in de eerste lijn.

DE FUNCTIE 

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE 

ZORG

biedt korte en/of niet-intensieve 

interventies die bijdragen tot het behoud 

of herstel van het  psychisch welzijn. .

DE FUNCTIE 

GESPECIALISEERDE ZORG IN DE 

1E LIJN

is voor mensen met meer specifieke 

behoeften of die intensievere zorg nodig 

hebben omwille van ernstigere 

psychologische problemen.

+

Deze twee functies kunnen worden vervuld

door groeps-, individuele, face-to-face- of op

afstand uitgevoerde interventies, zo dicht

mogelijk bij de leefomgeving en naar gelang

van de behoeften van de zorgvrager en zijn of

haar omgeving.

NB: Voor noodsituaties (bv. groot risico voor de fysieke integriteit van de zorgvrager) of zeer 
complexe situaties zijn andere vormen van ondersteuning en zorg meer aangewezen.
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Het aanbod is gericht op kinderen, 

adolescenten en 

volwassenen, ongeacht de 

leeftijd. Speciale aandacht gaat ook 

uit naar degenen die het zwaarst 

getroffen zijn door de COVID-19-

pandemie.

VROEGDETECTIE & INTERVENTIE, 

GEÏNTEGREERDE ZORG EN EXPERTISEDELING, 

ESSENTIËLE PIJLERS.

De ziektekostenverzekering dekt het grootste deel van de kosten van de sessie, via de

derdebetalersregeling. Hierdoor kan de zorgvrager genieten van een verlaagd tarief.

Om de stap naar zorg aan te moedigen, is de eerste sessie gratis. Deze sessie wordt

gebruikt om de behoeften van de zorgvrager in kaart te brengen, om te bepalen of het

aanbod geschikt is of om de zorgvrager te oriënteren. Voor de andere sessies betaalt

men:

• 11 € per individuele sessie

• 4 € als hij/zij geniet van verhoogde tegemoetkoming (VT)

• 2,5 € per groepssessie.

Omdat het werk van de professional zich niet beperkt tot het consult, werd de

vergoeding van de geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog aangepast:

• 75 euro per individuele sessie.

• 200 euro per groepssessie

• + andere vergoedingen ter bevordering van de multidisciplinaire samenwerking, het

delen van expertise en rekening houdend met de administratieve taken.
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GRAAG MEER WETEN ?

Raadpleeg de website van het RIZIV en 

de veelgestelde vragen (FAQ)

83.230 1107 32 netwerken
Interventies sinds de 

1ste januari 2022

Geconventioneerde 

psychologen en 

orthopedagogen

Geestelijke 

gezondheidszorg

https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/klinisch-psycholoog/Paginas/eerstelijns-specialistische-psychologische-zorg-netwerken-geestelijke-gezondheidszorg.aspx


Heeft u zin om zich als professional te engageren en 

deel uit te maken van een cultuurverandering? 

Om deel te nemen dient u:

• Te beschikken over een, door uw Gemeenschap, afgeleverde erkenning en een, door de

FOD Volksgezondheid, afgeleverd Visum.

• Te beschikken over voldoende klinische ervaring op het vlak van eerstelijnspsychologische

zorg of gespecialiseerde psychologische zorg, aangetoond met een portfolio.

• Akkoord zijn met de Public Health visie en filosofie zoals omschreven in de overenkomst

• Uw interesse kenbaar maken inzake (i) de eerstelijns en/of gespecialiseerde psychologische

functie, (ii) de doelgroep (kinderen en adolescenten en/of volwassenen en senioren) alsook

(iii) het statuut waarbinnen u deze overeenkomst wenst uit te oefenen (als zelfstandige of in

loondienst). Het is ook mogelijk om enkel een overeenkomst te sluiten voor

groepssessies.

Uw dossier zal dan worden voorgelegd aan het netwerk geestelijke gezondheidszorg van uw

werkingsgebied.
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Als klinisch psycholoog of orthopedagoog kunt u zich aansluiten bij één of meerdere

netwerken om uw cliënten van deze tegemoetkoming te laten genieten. Geconfronteerd

met de urgentie vanuit het terrein – vooral inzake kinderen en jongeren - en om het

aansluitingsproces te versnellen, nodigen we u uit.

Om het online formulier in 

te vullen

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_versterkt_psychologisch_zorgaanbod_voor_iedereen.pdf
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/modelovereenkomst_andere_gezondheidszorgbeoefenaars.pdf
https://appsm.health.belgium.be/ords/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,DD8DA0070C2F72CEE053651012AC2E28

