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Inleiding 

Onderhavige addendum bij basisovereenkomst:  

- breidt de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische sessies uit tot ouderen 
van 65 jaar en ouder tot en met 31 december 2022. 

- maakt het mogelijk om tijdens de crisisperiode van de Covid-19-pandemie sessies door 
videocommunicatie te realiseren en diverse versoepelingen. Deze maatregelen gelden tot de 
voorlopig nog onbepaalde einddatum. 
 
 

Leeftijdsuitbreiding tot 65+ 

Artikel 1 

De bepalingen van artikel 5, § 1 van de overeenkomst worden vervangen door de volgende bepalingen: 

“Om recht te hebben op een verzekeringstegemoetkoming van eerstelijnspsychologische sessies, 

moet een patiënt voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:  

1. 18 jaar of ouder zijn op de datum van de eerste sessie; 
2. lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van 

slaap- en kalmeermiddelen, dat matig ernstig is waardoor het voldoende verholpen kan 
worden middels een beperkt aantal sessies eerstelijns psychologische zorg;  

3. beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend door een huisarts, door een 
psychiater of - alleen voor patiënten van 65 jaar ouder - door een geriater, volgens het model 
dat door het Verzekeringscomité is vastgesteld;   

4. zich richten tot een klinisch psycholoog/orthopedagoog waarmee het netwerk een 
overeenkomst heeft gesloten cf. artikel 15.” 
 
 

Artikel 2 

In de artikels 3, 6, 8 en 10 worden de woorden “huisartsen en psychiaters” vervangen door “huisartsen, 

psychiaters en geriaters”. 
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Artikel 3 

De tabel in artikel 8, § 1 van de overeenkomst, wordt vervangen door de volgende tabel: 

Type psychologische sessie Pseudocode 

-voor rechthebbenden 18-64 jaar  

Psychologische sessie van 60 minuten 790031 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
angstprobleem 

790053 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
depressief probleem 

790075 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
probleem op vlak van alcoholgebruik 

790090 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
probleem op vlak van gebruik van slaap- en kalmeermiddelen 

790370 

-voor rechthebbenden > 64 jaar  

Psychologische sessie van 60 minuten 790392 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
angstprobleem 

790436 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
depressief probleem 

790451 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
probleem op vlak van alcoholgebruik 

790473 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met voornamelijk een 
probleem op vlak van gebruik van slaap- en kalmeermiddelen 

791173 

 

Artikel 4 

De bepalingen van artikel 14, § 4 van de overeenkomst worden vervangen door: 

§ 4.        Het ziekenhuis betaalt de klinisch psycholoog/orthopedagoog uit binnen een termijn van 

maximum 1 maand vanaf de datum dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog de gegevens van de 

sessie bezorgd heeft aan het ziekenhuis. 

Het ziekenhuis maakt aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog het volledige bedrag over voor de 

weerhouden sessies, zoals vastgesteld binnen de controlemogelijkheden van het ziekenhuis. Het 

ziekenhuis stort dit bedrag op het rekeningnummer van de klinisch psycholoog/orthopedagoog.    

Indien een prestatie geweigerd zou worden door de mutualiteit, wordt dit in mindering gebracht van 

de betaling van de volgende maand (of zal dit bedrag worden teruggeëist indien u geen prestaties zou 

gedaan hebben in die maand).  

 

Videoconsultaties en andere tijdelijke versoepelingen 

Artikel 5 

In afwijking van de bepalingen van de overeenkomst gelden tijdens de crisisperiode van de Covid-19-

pandemie, in het bijzonder omwille van de vereiste sociale distantie, de volgende afwijkingen : 

§ 1. Het in artikel 5, § 1, 3° van de overeenkomst bedoelde verwijsvoorschrift mag afgeleverd 

worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij de werkgever van de rechthebbende is 

aangesloten. 
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Voor de therapeutische indicatiestelling, hanteert de arbeidsarts het volgende getrapte systeem: 

- binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om 
probleemsituaties op te lossen. 

- indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden kan de 
arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg. 

- indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt 
verwezen naar gespecialiseerde zorg. 

De bepalingen van artikel 3, 6, 8 en 10 van de overeenkomst die van toepassing zijn op de 

artsendisciplines die de patiënten mogen verwijzen, zijn eveneens van toepassing op de bedrijfsarts. 

§ 2. Als een patiënt om een reden die verband houdt met de Covid-19-pandemie niet beschikt over 

het in artikel 5, § 1, 3° van de overeenkomst bedoelde gedateerd en ondertekend verwijsvoorschrift, 

dient de klinisch psycholoog/orthopedagoog die voor de patiënt een sessie realiseert minstens over 

een traceerbare verwijzing te beschikken van een arts van een discipline die volgens de overeenkomst 

gemachtigd is om het voorschrift op te stellen en waarin bepaald is dat de patiënt lijdt aan een type 

psychisch probleem op vlak van angst, depressie, alcoholgebruik of gebruik van slaap- en 

kalmeermiddelen. 

§ 3. De in artikel 7, § 1 van de overeenkomst gedefinieerde psychologische sessies kunnen 

gerealiseerd worden door videocommunicatie. 

De sessies door videocommunicatie dienen te beantwoorden aan de goede praktijken inzake 

platformen voor zorg op afstand, zoals vastgelegd door de Kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid 

van het Informatieveiligheidscomité.     

Met uitzondering van de bepaling dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog samen fysiek in dezelfde 

ruimte aanwezig dienen te zijn, zijn al de bepalingen en tarieven van de overeenkomst met betrekking 

tot de psychologische sessies, ook van toepassing op de psychologische sessies die door 

videocommunicatie gerealiseerd worden. 

Voor de naleving van bepaalde maxima en capaciteiten telt een psychologische sessie door 

videocommunicatie mee als een gewone psychologische sessie. 

§ 4. De pseudocodes van de psychologische sessies door videocommunicatie zijn vermeld in de 

volgende tabel: 

Type psychologische sessie Pseudocode 

-voor rechthebbenden 18-64 jaar  

Psychologische sessie van 60 minuten 789950 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een angstprobleem 

791291 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een depressief probleem 

791313 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een probleem op vlak van alcoholgebruik 

791335 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een probleem op vlak van gebruik van slaap- en 
kalmeermiddelen (vergoedbaar vanaf 2-4-2020) 

791350 

-voor rechthebbenden > 64 jaar (vergoedbaar vanaf 2-4-2020)  

Psychologische sessie van 60 minuten 791372 
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Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een angstprobleem 

791394 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een depressief probleem 

791416 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een probleem op vlak van alcoholgebruik 

791431 

Psychologische sessie van 45 minuten voor een rechthebbende met 
voornamelijk een probleem op vlak van gebruik van slaap- en 
kalmeermiddelen 

791453 

 

§ 5. De klinisch psycholoog/orthopedagoog die een psychologische sessie door videocommunicatie 

realiseert, dient ze - conform de modaliteiten die in de overeenkomst zijn vastgesteld - ter facturatie 

in bij het ziekenhuis van het netwerk waar de sessie normaal fysiek in de praktijkruimte zou hebben 

plaatsgevonden. 

§ 6. De bepaling van artikel 15, § 4 van de overeenkomst dat de klinisch 

psycholoog/orthopedagoog ernaar streeft om per maand 1/12 van zijn capaciteit per kalenderjaar te 

realiseren is niet van toepassing, ook niet als de klinisch psycholoog/orthopedagoog daardoor zijn 

capaciteit per kalenderjaar overschrijdt. 

 

De bepalingen van artikel 1 tot en met 4 gelden tot en met 31 december 2022. 

De bepalingen van artikel 5 gelden tot de voorlopig nog onbepaalde einddatum. 

 

 

 


