


Situering aanbod ELPZ en 
overheidskader 



 Nieuw complementair aanbod

 1ste lijns psychologische zorg

 Volw 18-64 jaar

Waarover gaat het?



Hervorming GGZ volwassenen sinds 2011 
 Vermaatschappelijking van zorg 

 Aanbod ELP ter realisatie functie 1 

 Duidelijke positionering op 1ste lijn

 Zorg dichtbij de mensen: Laagdrempelig, vlot toegankelijk, 

lokaal beschikbaar aanbod

Waarover gaat het ?

http://www.ggzkempen.be/over-ons/werking/functie-overleg/functie-1.html
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Voor volwassen (18-64) 

met vaak voorkomende milde psychische problemen 
op vlak van depressie, angst en alcoholgebruik 

die voldoende kunnen verholpen worden in enkele 
sessie 1stelijns psychologische zorg

die verwezen zijn door hun huisarts (of psychiater)

Problemen ≠ stoornis > toegankelijkheid
Geen EPA, geen crisiszorg

Voor wie ?



• Gesloten budget jaarlijks (tem 2022) toegewezen aan 

Netwerk GGZ Kempen ifv inwonersaantal, geschatte 

prevalentie en sociaal-economische status

• Proportioneel in te zetten over het volledig 

kalenderjaar

• Modaliteiten vastgelegd in een overeenkomst tussen 

Riziv en netwerk

Financiering



Ggzhhdfqz
• gztztzgbthrhrhgf
- Hdfhh

- jkjjlkmllm

Inhoud overeenkomst netwerk

file://bach/data/drukkerij/Marina/GGZ/briefpapier copy.jpg
http://www.psy107.be/images/2018-12-18_RIZIV_kickoff_FOD.pdf


• ELPZ= kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande 

doelstellingen

 Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen

 Algemene psychologische zorg

 Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie

 Bevorderen van zelfredzaamheid

 (Doorverwijzing bij complexe problematiek)

! Milde psychische problemen die afdoende kunnen behandeld worden binnen 

het bestek van een artsenconsultatie of zelfhulpmogelijkheden of ernstige 

problemen die een langdurige, gespecialiseerde hulpverlening vereisen, 

geven geen recht op ELPZ

ELPZ



• De klinisch psycholoog/orthopedagoog voldoet aan volgende voorwaarden:

 heeft een overeenkomst gesloten met het netwerk

 Volgt de lokaal door het netwerk georganiseerde infosessies en intervisie

 Voert de sessies uit in een praktijkruimte die gesitueerd is binnen het 

werkingsgebied van het netwerk (kan ook gelegen zijn in een 

huisartsenpraktijk, wijkgezondheidscentrum of welzijnsvoorziening waar de 

normering dit niet verbiedt, kan niet in lokalen van een ziekenhuis of dienst 

waar psychologische of orthopedagogische zorg opgenomen is in de 

erkennings- en/of financieringsnorm)

 Verricht de sessies buiten de uren waaronder men als loontrekkende of 

statutaire medewerker is verbonden aan een instelling of dienst

! Starten als zelfstandige, informeer u: 

https://www.compsy.be/nl/informatie-voor-zelfstandig-psychologen

Voorwaarden verstrekkers

https://www.compsy.be/nl/informatie-voor-zelfstandig-psychologen


• Realiseert de vergoedbare psychologische sessies zoals bepaald in de overeenkomst

• Wijst de patiënt op het quotum van terugbetalingen per patiënt/netwerk/kalenderjaar

• Houdt zich aan de vergoedingsvoorwaarden van de sessies: 
– inhoud, duur, aard, doelgroep, praktijkadres, statuut, toeslagverbod

– Verifieert binnen zijn/haar controlemogelijkheden of de patiënt voor terugbetaling in aanmerking komt: 

verwijsvoorschrift, diagnosestelling, door hem/haar gerealiseerde sessies, inlichtingen patiënt, zodra mogelijk via 

MyCareNet

• Houdt het patiëntendossier  bij (incl verwijsvoorschrift)

• Rapporteert/overlegt met verwijzer/GMD -houdende huisarts (indien bekend), mits 

akkoord en in belang van patiënt 

Voorwaarden verstrekkers



• Tarifieert het remgeld aan de patiënt en bezorgt daarvan een bewijsstuk aan de 

patiënt (11€/4€)

• Raadpleegt verzekeringsstatuut: op basis van verwijsvoorschrift, zodra mogelijk 

rechtstreeks via MyCareNet

• Engageert zich om per maand 1/12 van zijn capaciteit te realiseren (Doel = aanbod 

gedurende het ganse jaar)

• Bezorgt per maand elektronische lijst van gerealiseerde sessies aan facturerende 

ziekenhuis

Voorwaarden verstrekkers



• 1 sessie van 60 minuten aan 60 euro

• Max 7 sessies van 45 min aan 45 euro

• Persoonlijk aandeel 4/11euro

 1 startsessie van 60 minuten +  max 3 sessies 45 min 

 Individuele sessie in fysieke aanwezigheid 

 Max 8 sessies per rechthebbende per kalenderjaar

 Verlengbaar met max 4 sessies van 45 min na nieuwe verwijzing

 Max 3 maanden tussen 2 sessies

Vergoeding





Proces implementatie Netwerk 
GGZ kempen



• Oproep kandidaatstelling in de regio

• Opstarten werkgroep

• Samenstelling vanuit F1: leden + voorzitter

• Opdracht: 

• Uitwerken selectieprocedure verstrekkers, wenselijkheid specifieke beoordelingscriteria nagaan,desgevallend

uitwerken

• Afspraken maken mbt inzet contingent (spreiding tijd, plaats, doelgroep, indicatiestelling, verwijzing)

• Voorbereiden technische en administratieve aspecten facturatie

• Wenselijkheid tools indicatiestelling en verwijzing nagaan en desgevallend ter beschikking stellen

• Advies formuleren mbt inhoud infosessies + methodiek intervisie verstrekkers

• Planning ifv opgelegde timing FOD

• Voorbereiding operationalisering

• Overeenkomsten afsluiten

• Aanstelling aanspreekpunt

• Infosessies + intervisie verstrekkers organiseren

• Tools indicatiestelling ter beschikking stellen

• Informeren verwijzers (huisartsen)

• Kader en werkwijze terugbetaling ELPZ

• Start prestaties

• Informeren partners

Proces Netwerk GGZ Kempen



Toelichting inhoud 
samenwerkingsovereenkomst 

verstrekkers 



Organisatie facturatie



• Aanleveren excel-bestand van maand x

• Actief opgevraagd door GGZ Kempen na afronding maand x

• Betaling op eerste dag maand x+2 (dus betaling 1 maand na afronding prestaties)

• In naam van GGZ Kempen, maar “achter de schermen” OPZ-administratie = enkel 

facturatie via de B4-contractant van het netwerk

 Rijksregisternummer

 We zoeken naar veilige manier van doormailen

 Belangrijk om administratie stipt door te sturen

 = betaling

 = bijhouden quotum

Organisatie facturatie



• Verhoogde tegemoetkoming (4 of 11 euro)

• => klever mutualiteiten

• door online MyCarenet de gegevens van de patiënt via zijn elektronische 

identiteitskaart te raadplegen

• aan de hand van het kleefbriefje waarop het laatste cijfer van de eerste code 

gerechtigde 1 is (=XX1/XXX)

• een specifiek attest afgeleverd door de ziekenfondsen

• GGZ Kempen doet geen debiteurenbeheer voor het persoonlijk aandeel.

Organisatie facturatie



Organisatie facturatie



Praktische afspraken



1. Ondertekenen overeenkomst bezorgen aan:

Netwerk GGZ Kempen

tav Tinne Vansant

Dr. Sanodreef 4

2440 Geel

Graag input:

 2 intervisiesessies per jaar: tijdens dag of avonduren? Georganiseerd per eerstelijnszone ?

 Infosessie: Werking van het netwerk? Specifieke verwachtingen? 

 Evalueren, leren, bijsturen…: Haalbare participatie? Via dialoog in aansluiting op infosessie/intervisie? 

Online-bevraging? Telefonisch? 

Praktische afspraken



Verdere planning



1. Visum + RIZIV-nummer in aanvraag

2. Overeenkomsten ondertekenen en eventueel per post bezorgen aan:

Netwerk GGZ Kempen

tav Tinne Vansant

Dr. Sanodreef 4

2440 Geel

3. Toevoeging aan publicatie lijst verstrekkers met contactgegevens door FOD en Netwerk GGZ Kempen

 Na bevestiging kan u via uw eigen kanalen aangeven dat u een overeenkomst heeft met Netwerk GGZ 

Kempen mbt het aanbieden van ELPZ voor inwoners (18-64 jaar) van het arrondissement Turnhout

Infosessie + intervisie: 

 2 intervisiesessies per jaar: tijdens dag- en avonduren? 

 Infosessie: Werking van het netwerk en uitleg aanmeldingsteam 

 Evalueren, leren, bijsturen…: Haalbare participatie? Via dialoog in aansluiting op infosessie/intervisie? 

Online-bevraging? Telefonisch? 

Planning



Informatie



Presentaties toelichting FOD Volksgezondheid:

http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag

Infopunt Fod voor algemene vragen: 

Info-psy@health.fgov.be

Vragen mbt realisatieproces Netwerk GGZ Kempen: 

Jasmien.heyns@ggzkempen.be

Info

http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag
mailto:Info-psy@health.fgov.be
mailto:Jasmien.heyns@ggzkempen.be


http://www.ggzkempen.be

aanbod – detectie en ambulante interventie –
eerstelijns psychologische zorg

Info

https://www.youtube.com/watch?v=CKh8wM3mnwY
http://www.ggzkempen.be/

