
 

 

Stand van zaken psychologische functies in de eerste lijn 

Beste collega, beste netwerkpartner, 

Sinds de afsluiting van het akkoord rond de financiering van psychologische functies in de eerstelijnszorg via 

netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, zijn we in Limburg continu in de weer om 

dit plan tot uitvoering te brengen.  

De drie Limburgse netwerken GG - Noolim, Reling en Ligant - hebben gekozen voor een provinciale 

samenwerking. Deze samenwerking krijgt vorm via een coördinatiecel, verder CCel genoemd, waar ook de 

Limburgse psychologenkringen - miv de klinisch orthopedagogen -  samen met de andere netwerkpartners, 

hun schouders onder zetten.  

Ondanks het strakke tijdschema dat door de overheid werd opgelegd, trachten we, onder meer via de 

partners, zoveel mogelijk een bottom–up  aanpak te voorzien. Zo werd er een inhoudelijke denkdag 

georganiseerd op 23 oktober 2021. Tijdens deze denkdag hebben zelfstandig zorgverstrekkers en collega’s uit 

de voorzieningen waardevolle input en ideeën geleverd aangaande de uitrol van de conventie.  De CCel heeft 

deze input op hun beurt verwerkt en neemt dit zoveel als mogelijk mee in de verdere uitwerking van de 

conventie. 

Niettemin blijkt de ambitie van deze conventie erg groot en vergt ze heel wat baanbrekende processen. Ook 

de overheid zoekt met ons mee en stuurt gaandeweg bij of ontwikkelt ondersteuningsinstrumenten. Het 

overleg met de eerstelijnszones rond onder meer de nodenanalyse vraagt tijd. Dit alles maakt dat we ervoor 

kiezen om deze conventie en het voorziene contingent1, stapsgewijs uit te rollen.  

Met dit schrijven willen we ervoor zorgen dat alle netwerkpartners, de zelfstandig zorgverstrekkers en de 

verschillende voorzieningen, goed geïnformeerd zijn over de volgende stappen. Deze werden ondertussen ook 

voorgesteld en goedgekeurd door de verschillende netwerkcomités van Noolim, Reling en Ligant.  

In een eerste stap is het de bedoeling om binnen een graduele en gefaseerde opstart aan de huidige 

geconventioneerde eerstelijnspsychologen een overeenkomst van bepaalde duur aan te bieden. Het huidige 

ingevulde contingent kan verder gezet worden met een minimum van 8 sessies op wekelijkse basis. Deze 

overeenkomsten kunnen ingaan vanaf 1/1/2022 en eindigen op 28/02/2022. Dit aanbod beperkt zich tot 

eerstelijnspsychologische zorg. Deze regeling laat ons toe om de zorgcontinuïteit van de huidige ELP–

samenwerkingen te garanderen.  

Tegelijkertijd richten we een werkgroep op die een voorstel van selectieproces zal uitwerken voor de verdere 

invulling van het zorgcontingent. Deze procedure zal gelijk zijn voor alle zorgactoren (zelfstandige 

zorgverstrekkers en voorzieningen) die in de conventie willen instappen. Een streefdoel is om toe te werken 

naar de datum van 01 maart 2022 om een uitgebreider contingent eerstelijnspsychologische zorg te kunnen 

laten starten.  

Gezien de complexiteit van de invulling en vormgeving van de functie ‘gespecialiseerde psychologische zorg’ 

kiezen we ervoor om dit verder vorm te geven op basis van de nodenanalyse en de adviezen van de 

expertengroepen. Dit vraagt tijd en we streven ernaar om hierin een 1e oproep te kunnen doen vanaf 01 maart 

2022.  

Ondertussen werken we in de CCel verder rond de volgende stappen die we moeten nemen en zullen we niet 

nalaten jullie stelselmatig op de hoogte te brengen van het verdere verloop. 

Met collegiale groeten, 

 
1 Met contingent wordt bedoeld het maximaal te verdelen zorgaanbod binnen de conventie (miv individuele en groepsessies)  


