Conventie psychologische zorg in de eerstelijn
Groepsaanbod
GROEPSAANBOD WIE EN HOE?
-

Groepsinterventies gebeuren in sessies van 120 minuten waarvan minstens 90 minuten
rechtstreeks cliëntencontact.

-

Elke groepsinterventie bestaat uit minimum 4 en maximum 15 deelnemers.

-

Een groepsinterventie vindt plaats onder begeleiding van 2 zorg- of hulpverleners of
ervaringsdeskundige onder wie minstens 1 geconventioneerde klinisch
psycholoog/orthopedagoog.

-

Met elke deelnemer aan een groepsreeks wordt er voor en na de start van zo’n reeks een
individuele sessie voorzien waarbij de eerste sessie voor de cliënt gratis is. Deze individuele
sessies kunnen enkel worden aangeboden door een psycholoog/orthopedagoog die
geconventioneerd is.

-

Er is een aparte overeenkomst voorzien tussen het netwerk en de tweede verstrekkers die
geen geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog zijn in het kader van de
groepssessies. Aanbieders die deze overeenkomst kunnen ondertekenen zijn;
o

Zelfstandige gezondheidszorgbeoefenaars

o

Patiënten of familievereniging/organisatie van ervaringsdeskundigen

o

Ervaringsdeskundigen voorgesteld door het netwerk, als werknemers in loondienst
of als vrijwilliger

o

Erkende organisatie met in loondienst een gezondheidszorgbeoefenaar, een andere
hulpverlener en/of een ervaringsdeskundige

-

De vergoeding bedraagt:
o

205 euro per verstrekker per sessie van 120 minuten indien het gaat om een klinisch
psycholoog/orthopedagoog of arts.

o

129 euro indien de tweede aanbieder een gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener
of ervaringsdeskundige is

AANBOD
Per doelgroep en zorgfunctie die wordt aangeboden is het maximaal aantal sessies per reeks
vastgelegd:
Aanbod voor (jong)volwassenen (15+)
Eerstelijnspsychologische zorg
Maximum 5 sessies met ongeveer 8 deelnemers
Gespecialiseerde zorg
Maximum 12 sessies met ongeveer 8 deelnemers
Aanbod voor kinderen en jongeren
Eerstelijnspsychologische zorg
Maximum 8 sessies met ongeveer 8 deelnemers
Gespecialiseerde zorg
Maximum 15 sessies met ongeveer 8 deelnemers

THEMA’S
Geïnteresseerde zorgverstrekkers die een groepsaanbod willen voorzien vanuit de conventie kunnen
zich kandidaat stellen via dit aanvraagformulier.
Hierin kan je alvast meegeven rond welke thema’s je zelf aan de slag wil gaan. We nemen met jou
contact op om de mogelijkheden verder te bekijken.

