
   
 

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 klinisch psycholoog/orthopedagoog 

- Er is een aparte overeenkomst voorzien tussen het netwerk en de tweede verstrekkers 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 is als volgt geregeld: 

o 200 euro per verstrekker per sessie van 120 minuten indien het gaat om een klinisch 

psycholoog/orthopedagoog of arts. 

o 126 euro indien de tweede aanbieder een gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener 

of ervaringsdeskundige is 

- Elke psycholoog/orthopedagoog die een opdracht opneemt binnen de conventie is verplicht 

om een overeenkomst af te sluiten voor minimum 8u per week. Dit impliceert dat het 

groepsaanbod enkel kan worden opgenomen door verstrekkers die ook een individueel 

engagement aangaan. 

- 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. 

BESCHIKBARE REEKSEN 
 

Het groepsaanbod wordt beschikbaar gesteld per reeks waaronder een bepaald aantal groepsessies 
vallen. Zowel voor de doelgroep kinderen en jongeren als voor de leeftijdsdoelgroep volwassenen is 
er een specifiek aanbod beschikbaar waar je als zorgverlener op kan intekenen. 
 

Aanbod voor (jong)volwassenen (15+) 



   
 

 
Eerstelijnspsychologische zorg 
 
Maximum 5 sessies met ongeveer 8 deelnemers  
 
Algemeen oplossingsgericht, herstelgericht en krachtgericht werken. We maken onderscheid tussen 
volgende reeksen; 

o Interventies gericht op het verbeteren van het algemeen psychisch welzijn 
o Specifiek gericht op anderstaligen, nieuwkomers én aangeboden vanuit een 

welzijnssetting 
o Specifiek gericht op naasten en mantelzorgers 
o Specifiek gericht op jongvolwassenen in de transitieleeftijd 15 tot 23 jarigen 

 
Gespecialiseerde zorg 
 
Maximum 12 sessies met ongeveer 8 deelnemers  
 
We maken onderscheid tussen volgende reeksen; 
 

o Specifiek gericht op milde tot matige persoonlijkheidsproblematiek. De 
interventies zijn gericht op emotieregulatie, sociale vaardigheden en duurzame 
sociale relaties, impulscontrole, zelfbeeld en zelfvertrouwen 
 

o Specifieke gericht op milde tot matige ASS problematiek. Interventies gericht op 
het behouden/terugvinden van een gezonde levensstijl/levenskwaliteit. Een reeks 
bestaat uit maximum 12 sessies met ongeveer 8 deelnemers 

 

Aanbod voor kinderen en jongeren 

Eerstelijnspsychologische zorg 

Maximum 8 sessies met ongeveer 8 deelnemers  

We maken onderscheid tussen volgende reeksen; 

o Outreachend aanbod in lagere scholen waarbij de nadruk ligt op het verhogen van 
veerkrachtige vaardigheden bij lagere schoolkinderen.  
 

o Aanbod vanuit een ambulante GGZ praktijk, de nadruk ligt op het vroeg bereiken 
van jongeren bij eerste zorgen/twijfels, behouden van een gezonde levenskwaliteit, 
specifiek voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.  

 



   
 

Gespecialiseerde zorg 

Maximum 15 sessies met ongeveer 8 deelnemers 

o Aanbod voor kinderen en ouders rond KOPP/KOAP/verslaving, 
gedragsproblemen, vechtscheidingssituaties.  

 
o Specifiek aanbod voor OKAN leerlingen (12+). Hier wordt een generiek aanbod 

voorzien rond rouw, verlies, trauma, relaxatie, gezinsdynamieken. 
 

KANDIDAATSTELLING 
 

Geïnteresseerde zorgverstrekkers die een groepsaanbod willen voorzien vanuit de conventie kunnen 
zich kandidaat stellen via dit aanvraagformulier.  
 

 
 

 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqKMDJHmN5wLqwMHlCIw0zb1J5MnZXhuQzqJIrn4jnp6bYXw/viewform?fbzx=8239572477683135596

