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1. Kader 



Inhoudelijk KADER – nieuwe RIZIV-conventie

WAT?

“Terugbetaling psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en 

lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”

 Psychologische functies:

= Eerstelijnspsychologische hulp (ELP) en gespecialiseerde 

psychologische hulp (GPZ)

= Individueel aanbod en groepsaanbod

 In de eerstelijn

 Via netwerken

= De netwerken GG (RADAR, Het PAKT en GG ADS)

 Via lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden

= Eerstelijnszones



Tarieven voor cliënt – vergoeding voor 

KP/KO

 11 euro voor een individuele sessie, 4 euro indien verhoogde tegemoetkoming

 2,50 euro voor een groepssessie 

 +/- 77 euro vergoeding voor KP/KO voor een individuele sessie

 200 euro vergoeding voor KP/KO voor een groepssessie (2u) + vergoeding voor 

2de zorgverstrekker



ELP / GPZ

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

 Maximum 8 sessies bij volwassenen, maximum 10 sessies bij 
kinderen en jongeren

 Is kortdurend en oplossingsgericht.

 Voor mensen die hulp nodig hebben bij de opstart van een traject 
(hulp zoeken om de vraag of het probleem te verduidelijken, de 
motivatie voor behandeling versterken of zoeken naar de beste 
doorverwijzing)

 Voor mensen die inzicht willen krijgen in hun probleem of dat van een 
verwante (psycho-educatie) en nood hebben aan concrete handvaten

 Voor mensen met een gerichte en behapbare hulpvraag die aan te 
pakken lijkt in een kort traject

 Voor mensen die vaardigheden willen versterken



ELP / GPZ

Gespecialiseerde zorg (GPZ)

 Maximum 20 sessies

 Met focus op psychodiagnostiek en behandeling

 Voor mensen die bepaalde zaken willen verwerken, aanvaarden of 
aanpakken

 Voor mensen die verdiepend inzicht willen krijgen in hun eigen 
problemen/functioneren of hoe ze in elkaar zitten

 Voor mensen op zoek naar een psycholoog die gespecialiseerd is in 
een bepaalde problematiek (vb. trauma, ADHD of autisme)

 Voor mensen die veranderingsprocessen op gang willen zetten

 Voor mensen die vaardigheden willen aanleren



Public Mental Health 
benadering is 
richtinggevend
 Aanbod afstemmen op de 

epidemiologie van de bevolking

 Focus op vroeginterventie, kinderen 
en jongeren en verlagen unmet
need/onbehandelde stoornissen (57 
– 69%). Ambitie = daling unmet need
+ verkorting tijd tussen ontstaan PP 
en behandeling ervan

 Vindplaatsgericht

 Geïntegreerd: 80 % van de personen 
met psychische problemen krijgen 
aangepaste en geïntegreerde zorg 
die lokaal en in samenwerking met 
alle betrokken actoren wordt 
aangeboden op de eerste lijn. 



KADER – nieuwe RIZIV-conventie

Voor wie?

Algemeen

Burgers met milde tot matig ernstige psychische klachten

Specifiek

Unmet need – zie lijst met doelgroepen







Organisatorisch kader

1 provinciale procesgroep in Oost-Vlaanderen met 

vertegenwoordiging vanuit:

 Eerstelijnszones

 Patiënten vertegenwoordiging

 Psychologenkringen/orthopedagogen

 UGent – PSYNC

 3 netwerken geestelijke gezondheid in O-VL

Het PAKT (Gent, Eeklo, Vlaamse Ardennen)

GG ADS (Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas)

RADAR (netwerk K&J - Oost-Vlaanderen)



Stand van zaken



Algemeen
 Matchingsprocedure individueel aanbod is gestart sinds 26/04

 Beperkte opstart - aanbod najaar 2022

Stavaza Oost-Vlaanderen – Over de 3 netwerken GG heen

 > 300 geconventioneerde KP/KO

 Voor kinderen en jongeren (provinciaal) nog ruimte: 

 ELP Kinderen en jongeren: 531 van de 613 sessies ingevuld

 GPZ kinderen & jongeren: 389 van de 504 sessies ingevuld.

 Voor volwassenen in netwerk GG ADS nog ruimte: 

 ELP volwassenen: 428 van de 480 sessies ingevuld

 GPZ volwassenen: 313 van de 399 ingevuld



Invulling contingent - Algemeen

 De cijfers die gepresenteerd zijn ontbreken nog diverse te includeren 

partners/zaken:

 De erkende organisaties (EO) die een portfolio ingediend hebben en nog een KP/KO 

in loondienst dienen aan te werven

 Het groepsaanbod 

 Spreiding en aanbod terug te vinden op www.psy-ovl.be

http://www.psy-ovl.be/


www.psy-ovl.be



www.psy-ovl.be



Stavaza ELZ Dender-Zuid

 14 geconventioneerde KP/KO



ELP Kinderen & Jongeren – ELZ Dender-Zuid

 Capaciteit: 35 individuele sessies per week

 Reeds ingevuld: 16 individuele sessies per week

 Gerealiseerd door:

 3 KP/KO

 Op 3 locaties



GPZ Kinderen & Jongeren – ELZ Dender-Zuid

 Capaciteit: 28 individuele sessies per week

 Reeds ingevuld: 12 individuele sessies per week

 Gerealiseerd door:

 3 KP/KO

 Op 3 locaties



ELP Volwassenen – ELZ Dender-Zuid

 Capaciteit: 59 individuele sessies per week

 Reeds ingevuld: 52 individuele sessies per week

 Gerealiseerd door:

 9 KP/KO

 Op 11 locaties



GPZ Volwassenen – ELZ Dender-Zuid

 Capaciteit: 49 individuele sessies per week

 Reeds ingevuld: 50 individuele sessies per week

 Gerealiseerd door:

 10 KP/KO

 Op 12 locaties



Vindplaatsgericht

werken



Vindplaatsen

Organisaties kunnen zich engageren als vindplaatsen. 

Vindplaatsen zijn de plekken bij uitstek waar psychologische zorg vanuit de visie 

van de conventie zal georganiseerd worden. Het zijn laagdrempelige en 

toegankelijke plekken waar het voor (kwetsbare) burgers logisch is om hulp te 

vinden. Ze spelen m.a.w. een cruciale rol in de tijdige toeleiding naar gepaste 

hulp. Het zijn natuurlijke en niet-stigmatiserende plaatsen, waar de burger 

regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid. 

Bijv. Huisartsenpraktijk, JAC, CAW-Huis, buurtcentrum, sociaal dienstencentrum, 

Huis van het Kind… 



Vindplaatsen

Fungeren als vindplaats kan op 2 manieren:

 Sleutelfiguur, die samen met lokale partners en de netwerken geestelijke gezondheid 
actief inzetten op vroegdetectie van mentale problemen en het verhogen van de tijdige 
toegang/toeleiding tot gepaste hulp. 

 Bijv.: een WZC dat graag in nauwe verbinding staat met een geconventioneerd KP/KO die zich tot 
ouderen richt, een apotheker die nood heeft aan gerichte informatie over het aanbod vanuit 
deze conventie i.f.v. gepaste toeleiding, een organisatie die nood heeft aan gerichte expertise 
over de detectie van psychische zorgnoden…

 Werkplaats, die ondersteuning op het vlak van mentaal welbevinden wenst aan te 
bieden: Werkplaatsen van waaruit een zelfstandig klinisch psycholoog of orthopedagoog 
(al dan niet vanuit een erkende organisatie) individueel hulpverleningsaanbod of 
groepsaanbod (binnen deze conventie) organiseert.

 Bijv.: een buurthuis stelt een locatie beschikbaar, van waaruit een geconventioneerd klinisch 
psycholoog of orthopedagoog gratis kan werken.

 Bijv.: een huis van het kind stelt een locatie beschikbaar voor een groepsaanbod sociale 
vaardigheidstraining



Warme oproep aan organisaties in de 

eerstelijnszone om zich te engageren als 

vindplaats!

 Extra aanbod (breed toegankelijk!)

 Snelle en vlotte doorverwijzing naar psychologische zorg

 Een ‘gekend gezicht’ 



Hoe actie ondernemen? 

 Portfolio engagement van organisatie als vindplaats: 
https://forms.gle/xFzwhaUHT7FmBBrn7

 Portfolio zelfstandige KP/KO: https://forms.gle/VggMg9ZT496Z5v9E9

 Portfolio (erkende) organisatie: https://forms.gle/2xNXqcWgox4w2TgF6

Meer info?

 Websites: RADAR, GG ADS en Het PAKT

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FxFzwhaUHT7FmBBrn7&data=05%7C01%7Cmarion.boriau%40olvz-aalst.be%7C507d8dba0fb84de7233608da8c1001c1%7Cc4d03ee3d8a5446bbf4a62e7cc63eda0%7C0%7C0%7C637976298572848845%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eZsQnBfTSHjymZjFCEYRMCrGYI%2Bfj%2F6FxzMDzahR11A%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVggMg9ZT496Z5v9E9&data=05%7C01%7Cmarion.boriau%40olvz-aalst.be%7C507d8dba0fb84de7233608da8c1001c1%7Cc4d03ee3d8a5446bbf4a62e7cc63eda0%7C0%7C0%7C637976298572848845%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5YzRHlr6e6edNO7LHfaoBAGYmO2RNEe6tu3H%2Fl2JW4o%3D&reserved=0
https://forms.gle/2xNXqcWgox4w2TgF6
https://www.radar.be/elp/algemeen/
https://www.ggzads.be/inleidingachtergrond
http://www.pakt.be/node/294


Vragen?

Anneleen Baetens

Lokaal coördinator conventie 

psychologische functies in de eerstelijn

ELZ Dender-Zuid en ELZ regio Aalst

anneleen.baetens@psy-ovl.be

0490 11 57 50

mailto:anneleen.baetens@psy-ovl.be

