
Terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorg 

1. Het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen kadert binnen de brede hervormingen in 

de geestelijke gezondheidszorg, en is van start gegaan in 2019 om een ontbrekende schakel in ons 

Belgische zorgaanbod – dat historisch gezien voornamelijk gestoeld is op gespecialiseerde intensieve 

geestelijke gezondheidszorg – te stimuleren, namelijk laagdrempelige, toegankelijke 

eerstelijnspsychologische zorg. Het doel van deze zorg is preventie, vroegdetectie en -interventie voor 

personen met een tijdelijk psychologisch onwelzijn, om zo te voorkomen dat lichte of matige 

problematiek evolueert naar chronische en complexe pathologie. Tijdens deze coronacrisis worden 

artsen overspoeld door vragen gelinkt aan deze problematiek. Dit kan gezien worden als  een normale 

reactie op een uitzonderlijke situatie van dreigende besmetting, financiële onzekerheid en sociale 

isolatie. Dit kan leiden tot verhoogde angstklachten, ervaren van een depressieve stemming of 

overmatig alcoholgebruik in een poging om met de situatie om te gaan. Ook mag de impact van deze 

crisis bij hulpverleners niet onderschat worden. 

 

2. Via dit project is oplossingsgerichte en kortdurende eerstelijnspsychologische zorg onmiddellijk 

toegankelijk voor elke volwassene (18-64 jaar) met depressieve stemming, angstige gevoelens of 

problematisch alcoholgebruik door middel van 4 terugbetaalde sessies (eenmalig vernieuwbaar; tarief 

€ 61.17 / 60 min en €45.88/45 min met  €11.20 per sessie ten koste van de cliënt of €4 bij verhoogde 

tegemoetkoming) na verwijzing van een huisarts, psychiater of een arbeidsarts verbonden aan een 

Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze laatste werd betrokken om de 

toegankelijkheid van zorg te vergroten. Deze eerstelijnspsychologische zorg kan via video-consultaties 

plaatsvinden en wordt verleend door zelfstandige ervaren klinisch psychologen of orthopedagogen 

(ELP) die een opleiding genoten over het beschikbare psycho-sociale zorgaanbod in hun regio en 

worden ondersteund door intervisie en vorming. Dit aanbod vindt plaats binnen een erkende RIZIV-

conventie, in nauwe samenwerking met de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg,  en wordt 

ondersteund en gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid het RIZIV.  

 

3. Zelfstandige  (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die, in deze tijden van 

crisis, hun expertise binnen een veilig en officieel kader ter beschikking willen stellen, kunnen zich 

kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk (zie bijlage voor contactgegevens). Indien ze voldoen aan 

volgende criteria kunnen ze vrijwel onmiddellijk aan de slag gaan, namelijk  

(i) in het bezit zijn van een visum klinische psycholoog of klinische orthopedagoog,  

(ii) minimum 3 jaar ervaring te hebben,  

(iii) zich vrij kunnen maken voor tenminste 4 uur/week. 

 

4. Om ook de psychische noden in andere leeftijdsgroepen op te vangen, onderzoekt de federale 

regering de mogelijkheid om de conventie open te stellen voor kinderen en jongeren en voor 64-

plussers. Bij een beslissing daarover worden jullie meteen ingelicht. 

Wij danken alvast alle eerstelijnspsychologen en orthopedagogen die zich reeds engageerden. Voor 

meer informatie kan u de bijgevoegde informatie-fiches raadplegen of uw vraag richten naar info-

psy@health.fgov.be.  
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Nuttige links: 

- Interactieve map met alle geconventioneerde klinische eerstelijnspsychologen/orthopedagogen: 

http://bit.ly/eenelpzoeken of http://bit.ly/trouverunppl  

- Meer informatie: http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg of 

http://bit.ly/soinspsychologiquespremiereligne  

Bijlage 

- Nederlandstalige Netwerken geestelijke gezondheidszorg 

 

Netwerk Regio Site 

PAKT Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen http://www.pakt.be/node/294 
Of contacteer: Ilsedeneef@pakt.be 

Kwadraat 
 

Midden-West-Vlaanderen https://www.netwerkkwadraat.be/ 
Of contacteer: 
Hanna.debacke@netwerkkwadraat.be 

Kempen 
 

Kempen https://www.ggzkempen.be/conferen
tie-psychologische-eerstelijns-zorg-
een-eerste-stap-naar-toegankelijke-
zorg/ 
Of contacteer: elpz@ggzkempen.be 

Emergo Mechelen https://www.netwerkemergo.be/tools
-voor-hulpverleners/ 
Of contacteer: 
knooppunt@netwerkemergo.be 

ADS Aalst-Dendermonde- Sint Niklaas https://www.ggzads.be/eerstelijnspsy
chologische-elp-sessies-het-netwerk-
gg-ads 
Of contacteer: elp@ggzads.be 

NWVL Noord-West-Vlaanderen https://eerstelijnspsycholoognwvl.be/  

Noolim 
 

Oost-Limburg https://noolim.net/eerstelijnspsychol
ogen.html 
Of contacteer: 
caroline.praet@vggz.be  

Reling West-Limburg http://www.reling.be/reling-als-
zorgverstrekker/eerstelijnspsychologe
n  
Of contacteer: 
caroline.praet@vggz.be  

SaRA 
 

Antwerpen, Noorder- en 
Voorkempen 

https://www.netwerksara.be/eerstelij
nspsycholoog/ 
Of contacteer: elp@netwerksara.be 

Diletti Leuven-Tervuren http://www.diletti.be/ 

SaVHA 
 

Vilvoorde- Halle- Asse http://www.eerstelijnspsychologen-
hallevilvoorde.be/  
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Of contacteer: 
wim.van.campenhout@cawhallevilvoo
rde.be  

ZWVL Zuid-West-Vlaanderen https://www.psyzuid.be/  
Of contacteer: info@psy107zwvl.be 

Brussel 
 

Brussel http://www.107bru.be/nl-be/node/26 

Of contacteer: youri.caels@107bru.be 

 

- Franstalige netwerken Geestelijke Gezondheidszorg 

Réseau 107- site web Zone/territoire Contact 

Brabant Wallon 

http://reseau107bw.be 
 

Brabant Wallon 

Mme Geneviève LOOTS  

coordinateur@reseau107bw.be 

 

et en copie : Mme Morgane Steffen 

morgane.stefffen@health.fgov.be 
 

Bruxelles 

http://www.107bru.be/projet_inami 
Bruxelles 

Mr Christophe HERMAN christophe.herman@p107bxl-est.be 

 

Mr Youri CAELS youri.caels@107bru.be 
 

Fusion Liège 

http://www.psy107liege.be 
Liège 

Mr KAMPFL Didier  

coordination@psy107liege.be 
 

Mosaïque 

https://www.reseaumosaique.be/  
 

Charleroi, région 

Centre et botte du 

Hainaut 
Mme COSTA Janaina janaina.costa@fracarita.org 
 

Réseau Partenaires 107 

www.reseaupartenaires107.be  

Mons, Tournai, Ath 

et Leuze 

Mr LEBORGNE Dominique 
coordination@reseaupartenaires107.be 
 

ProxiRéLux 

 

www.reseau-proxirelux.be  
 

Luxembourg 
Mme HENRI Claudine coordination@reseau-

proxirelux.be 
 

Réseau Santé Namur 

www.psynam.be  
Namur 

Mr DE RIEMAECKER Didier 

info@psynam.be 
 

RéSME 

http://resme.be/   
 

Verviers 
Mme HAAS Martine 

psy107verviers@gmail.com 
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