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Infoavond klinisch 
psychologen/orthopedagogen 

Dinsdag 15 januari 2019 

Toreke, Gent 

Sprekers 
 

• Ilse De Neef, netwerkcoördinator Het PAKT 

• Marc Tack, functieverantwoordelijke functie 

1 Het PAKT 

• Anna-Katharina Simon, projectmedewerker 

ELP Het PAKT 

• Linde Tilley, huisarts groepspraktijk Heirnis 

 

 

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Situering Het PAKT: ontstaan 

• Artikel 107 van de federale ziekenhuiswet 
Ziekenhuizen  deel beschikbare bedgebonden middelen 
flexibel aanwenden voor alternatieve zorgvormen 

Ziekenhuizen  behouden erkenning 

 

• 2010: Gids: naar een betere geestelijke 
gezondheidszorg door de realisatie van 
zorgcircuits en zorgnetwerken 

 

 
 

 

Situering Het PAKT: ontstaan 
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Situering Het PAKT: ontstaan 

• Gids 
het projectkader waarin wordt bepaald binnen welke   
    grenzen met artikel 107 kan geëxperimenteerd worden 

doelgroep jongvolwassenen en volwassenen (16-65 jaar) 

alle actoren binnen een bepaald werkingsgebied 

het uitwerken van strategieën die een oplossing bieden  
    voor alle GGZ-noden die bij de bevolking in deze regio  
    leven 

5 sleutelfuncties bij uitwerken strategieën 

• Projectoproep Federale Overheid 
 

 

 

 

Situering Het PAKT: ontstaan 

• Geslaagd in 2de zittijd (IMC 6/6/2011) 

• Netwerk volwassenen GGZ regio Gent-Eeklo 

• Operationeel sinds 2012 
 

 

 

 

Situering Het PAKT: werkingsgebied 

 
 

 

 

 

Situering Het PAKT: doelgroep 

• Volwassenen 18 – 65 jaar 

• Binnen werkingsgebied: 526 .870 inwoners 
18 tot 65 

• Netwerk kinderen en jongeren: 0 – 18 jaar 
met aandacht voor scharnierleeftijd 
(provinciaal) 

• Doelgroep ouderen: ? 
 

 

 

 

Situering Het PAKT: partners 
• Familie- en patiëntenverenigingen (3) 
• CAW 
• Eerstelijnspartners via SEL 
• CGG (5) 
• PZT (5) 
• IBW (8) 
• PVT (5) 
• AZ met PAAZ (5) 
• UZ 
• PZ (7) 
• RIZIV-conventies verslaving (2) 
• Netwerk internering 
• PopovGGZ 

 
 

 

 
 

Situering Het PAKT: missie 

 

• De netwerkpartners worden gebonden door 
het gezamenlijke streven om de zorg op een 
zodanige manier te (her)organiseren dat elke 
inwoner van het werkingsgebied, met een 
vraag of nood, toegang heeft tot de meest 
passende zorgvorm. 
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Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

ELP binnen Het PAKT: project ELP 
• 2013 - 2016: 1 FTE 

• Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort 

• Op doorverwijzing van de huisartsen gevestigd in 
beide wijken 

• Satelliet vanuit wijkgezondheidscentrum De Sleep 

• Bij voorkeur in de praktijk van de betrokken 
huisarts 

• In samenwerking met HVG, CGG Eclips en RCGG  

ELP binnen Het PAKT: project ELP 

• Laagdrempelige psychische hulpverlening, 
kortdurende interventies 

• Ondersteuning van huisartsen 

- adviesverstrekking in vroegdetectie en 
vroeginterventie 

- intervisie met betrekking tot patiënt (bv. omgang 
met patiënt, psychisch beeld kaderen,…) 

• Brugfunctie tussen de verschillende lijnen  
 

 

ELP binnen het PAKT: project ELP 

• Volwassen patiënten met een 
vermoeden van licht tot matig ernstige 
psychische klachten: 

 - korte duur en matige intensiteit van de 
symptomen 

 - beperkte gevolgen voor dagelijks leven en 
sociaal functioneren 

 - invloed op beperkt aantal levensgebieden 

 

ELP binnen Het PAKT: project ELP 2 

Doelstellingen: 
• Inventarisatie ELP aanbod in de regio van Het 

PAKT 
– Duidelijk dat er al een aantal psychologen als eerstelijnspsychologen 

aan het werk zijn. 

• Intervisie-aanbod creëren 
– In samenwerking met de eerstelijnspsychologen op basis van hun 

noden/wensen 

 

ELP binnen Het PAKT: project ELP 2 
Doelstellingen: 
• Opleidingsmodule ontwikkelen om de toegang 

tot het netwerk te garanderen 
– De vaktechnische opleiding is niet onderdeel van Het PAKT. De 

opleiding zal inzicht geven over de missie en visie van Het PAKT en 
ondersteunen bij de verbinding met andere zorgpartners uit het 
netwerk. 

• Continuïteit van zorg garanderen door verbinding 
met het zorgnetwerk  
– Handvatten ontwikkelen en aanreiken ter optimalisering van 

zorgafstemming/doorverwijzing op cliëntniveau tussen ELP en andere 
GGZ-partners van Het PAKT 
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ELP binnen Het PAKT: project ELP 2 

Reeds ondernomen stappen/knelpunten: 

• Oriëntatiewerk rond noden/wensen van 
eerstelijnspsychologen 
– Wens naar intervisies 

– Nood aan goede doorverwijzing naar andere zorgpartners 

– Kwaliteit van kortdurende hulp promoten  

ELP binnen Het PAKT: project ELP 2 

Reeds ondernomen stappen/knelpunten: 

• Contact met VVKP/psychologenkringen 
– Er werd vastgesteld dat de kringen en Het PAKT elkaar onvoldoende 

kennen 

• Overleg met CCG’s/CAW’s over “korte lijntjes naar 
reguliere GGZ” 
– Vanuit vertrouwen zoeken naar praktische samenwerkings-

modaliteiten “win win” 

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Ervaring huisarts: Linde Tilley 

• Verhaal 

• Terugbetaling 

• Verwijzing 

• Huisarts “in the loop” 

• Netwerk 

 

VERHAAL VERHAAL 

ELP 

Vroegtijdige, vaak preventieve aanpak 

Snel en kortdurend 

Op maat van de patiënt Minder drempels, ook bij vervolgtraject 

Intense samenwerking,  
ook met andere eerstelijnsactoren 
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TERUGBETALING 

➤1/2 klachten bij de huisarts 
➤nood ondersteuning en samenwerking 
➤ELP aanvullend op bestaande curatieve aanbod 
➤kwetsbare groepen: EQUITY 
➤expertise binnenhalen in de eerste lijn 

TERUGBETALING 

➤Meer dan een massage van de ziel 
➤Keurslijf 
➤Wanneer ontvoogding van de eerstelijnszorg ? 
➤To little too late 

VERWIJZING 

Wij zijn geen fan! 

Verwijzing verlaagt de drempel  
Uitnodiging tot samenwerking 

Verantwoordelijkheid om te beheren. 

 
Huisarts “in the 

loop” 
 
 

➤ Start / stop van traject 
 
Meerwaarde bij traject 
➤ Kennis/ondersteuning 

context 
➤ Crisis 
➤ Structuur/overbrugging 

trajecten 
➤ Medicatie 
➤ Uitbreiding netwerk 

 
Huisarts “ONDER DE 

LOEP” 
 
 

➤ 357 Groot Gent 
➤ 200 Meetjesland 
➤ 289 Vlaamse 

Ardennen 
 
➤ Variatie in stijl/ 

kennis/ aanpak/ 
samenwerking 

➤ Voelsprieten  

NETWERK 
SLIM   

➤ géén SOLO SLIM 
 

➤ kennis aanbod 
van de partners 

➤ korte lijntjes 
➤ intervisietafels 
… 

Dat PAKT 
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Terugbetaling:   

opstap naar? 
  

Verwijzing: kans tot 
gezamenlijke zorg 
 

Huisarts “in the 
loop” 
 

Netwerk slim  

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Kader terugbetaling: budget 

• 22.5 miljoen euro vrij gemaakt door federale 
regering 

• Terugbetaling psychologische zorg 

• Budget ontoereikend  slechts beperkt deel 
van de reële psychologische nood 

• Tegemoetkoming voor eerstelijns 
psychologische sessies 

 

 
 

 

Kader terugbetaling: budget 

• Budget verdeeld over de netwerken GGZ 
volwassenen 

• Budget per netwerk bepaald op basis van aantal 
indicatoren: 
 Inwonersaantal 

 Prevalentie van psychische aandoeningen 

 Sociaal-economische status  

• Evenredige spreiding beschikbare capaciteit 
binnen netwerk 
 

 

Kader terugbetaling: budget 

• Facturatie verloopt via ziekenhuis van het 
netwerk  puur operationeel; niet het 
ideale scenario 

• Voor Het PAKT: contingent van 40.161 
sessies van 45 minuten 
 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Wat is ELP? 

• Kortdurende interventies gericht op 2 of 
meer van onderstaande doelstellingen: 
 Diagnostische inschatting 

 Algemene psychologische zorg 

  Oplossingsgerichte behandeling, begeleide    
    zelfhulp, psycho-educatie 

  Bevorderen zelfredzaamheid 

  Doorverwijzen bij complexe problematiek 
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Kader terugbetaling: ELP 

Voor wie? 

• Cliënten tussen 18 en 65 jaar 

• Psychisch probleem op vlak van angst, 
depressie of alcoholgebruik (haalbaarheid 
binnen beperkt aantal sessies) 

( afbakening leeftijd en klachten omwille van 
beperktheid budget) 

• Verwijsvoorschrift door arts of psychiater 
 

 
 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Door wie? 

• Klinisch psychologen of orthopedagogen 

• Op lijst netwerk doorgegeven aan RIZIV 

• Overeenkomst met netwerk 

• Opleiding over werking van het netwerk 

• Intervisie over ELP 

 

 

 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Door wie? 

• Zelfstandig statuut 

• 3 jaar professionele ervaring als klinisch 
psycholoog/orthopedagoog 

• Wekelijks een quotum van minimum 4 
psychologische sessies 

• Samenwerkingsafspraken netwerk 

 

 

 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Waar? 
• Praktijkruimte gesitueerd binnen het werkingsgebied 

van het netwerk 
• Kan: huisartsenpraktijk, wijkgezondheidscentrum, 

voorzieningen waar welzijnswerk wordt verricht 
indien OK voor normering 

• Niet: lokalen ziekenhuis, voorziening waar 
psychologische zorg opgenomen is in erkennings- of 
financieringsnorm 

• Indien als loontrekkende verbonden  buiten die 
uren 
 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Aantal sessies 

• Per rechthebbende en per kalenderjaar: 
maximum 4 sessies, eenmaal verlengbaar met 
nog 4 sessies 

• Verlenging: opnieuw een voorschrift 

• 1ste sessie: diagnosestelling  beantwoordt 
rechthebbende aan criteria? Indien niet, enkel 
1ste sessie vergoedbaar 

• 1ste sessie: worden andere sessies gevolgd? 
 

 

Kader terugbetaling: ELP 

Aantal sessies 

• 1ste sessie te realiseren binnen periode van in 
principe 1 week en maximum 1 maand na 
verwijzing 

• 1ste sessie = 60 minuten 

• Andere sessies = 45 minuten 
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Kader terugbetaling: ELP 

Tarieven 

• Sessie 60 minuten =  € 60 

• Sessie 45 minuten = € 45 

• Pseudocodes afhankelijk van duur sessie en 
aard probleem 

• Persoonlijk aandeel rechthebbende: € 11 of 
€ 4 
 

 

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Dialoog in groepen 

Hoe kan Het PAKT meewerken aan: 
• De verbinding met het zorgnetwerk (continuïteit van zorg) 

• De kwaliteit van ELP-zorg (deskundigheid) 

• De communicatie/beeldvorming van ELP 

en telkens: 
• Beleving/verbeteringen betreffende de RIZIV overeenkomst 

• Blijvende noden 

 

 

Agenda 
1. Situering Het PAKT 

2. ELP binnen Het PAKT 

3. Ervaring huisarts 

4. Kader terugbetaling 

5. Bespreking in groepjes 

6. Praktisch 

 

 

 

Praktisch 

Tijdspad overheid 
• 18 december: communicatiemoment voor 

netwerken in Brussel 
• Vanaf 18 december  communicatie naar 

klinisch psychologen/orthopedagogen, 
huisartsen, netwerken 

• Voor 21 januari: ondertekenen contracten PZ 
met RIZIV 

• Tot 11 februari: aanmelden klinisch 
psychologen/orthopedagogen bij netwerk 

Praktisch 

Tijdspad overheid 

• 11 februari - 28 februari: 

Samenstellen lijst binnen netwerk met behulp van  
  functie 1 

Finaliseren lijst met ondersteuning FOD 

Doorgeven lijst aan FOD – RIZIV 

Publicatie lijst op website netwerk 
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Praktisch 

Tijdspad overheid 

• Opmaak contracten met klinisch 
psychologen/ orthopedagogen 

Praktisch 

Tijdspad toegepast op Het PAKT 

• 18 december: communicatiemoment 

• Na  18 december 
 Infomoment 15 januari (VVKP, 

psychologenkringen, ELZ, projectgroepen F1, 
website Het PAKT, groep psychologen Facebook, 
LinkedIn, VVO, …) 

 Overleg met projectgroep F1 en werkgroep ELP 

 Duiding dagelijks bestuur en uitvoerend comité 

Praktisch 

Tijdspad toegepast op Het PAKT 
• Voor 21 januari: tekenen contract PC Sint-Jan 

Eeklo 
• Tot en met 11 februari: aanmelden 

geïnteresseerde kandidaten via online formulier 
(zie verder) 

• Selectie door vertegenwoordiging F1 
 op basis van ingevulde formulieren 
 op basis van kennismakingsgesprek (19 of 20 

februari) 

 

Praktisch 

Tijdspad toegepast op Het PAKT 

• 21 februari: finaliseren lijst met FOD  

• 28 februari: doorgeven lijst aan FOD – RIZIV 
en publicatie op website www.pakt.be 

• 1 maart – 1 april: afsluiten contracten tussen 
klinisch psychologen/orthopedagogen en PC 
Sint-Jan 

 

Praktisch 

Online aanmeldingsformulier 

• Aanmelden kan via deze link. 

Praktisch 

Overeenkomst tussen ziekenhuis en klinisch 
psycholoog/orthopedagoog 

• Ziekenhuis PC Sint-Jan Eeklo 

• Capaciteit van de klinisch 
psycholoog/orthopedagoog  streven 
realiseren 1/12 capaciteit per maand 

http://www.pakt.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ugSnyznplLNwdegMgM8qJ_zTBkvlXYmOFmTNLhoo7Ji0-g/viewform
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Vragen 

Algemeen 

• Info-psy@health.fgov.be 

 

Netwerkgebonden 

• ilsedeneef@pakt.be (netwerkcoördinator) 

• anna-katharina.simon@pakt.be 
(projectmedewerker ELP) 

 

 

 

Bedankt! 
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