
   

Eerstelijnspsychologische zorg 
COVID-19 uitzonderlijke maatregelen   

26/03/2020 

Na de door de Nationale Veiligheidsraad op dinsdag 17 maart 2020 aangekondigde gezondheidsmaatregelen 

ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 en  in overeenstemming met de aanbevelingen van de 

Belgische Commissie van Psychologen, de federaties van psychologen (VVKP en UPPCF) en EFPA, worden 

er specifieke tijdelijke richtlijnen opgesteld voor de conventie van eerstelijnspsychologische zorg. 

Zorgverleners bewijzen momenteel hoe belangrijk solidariteit tussen alle zorgdomeinen is. Onze burgers 

hebben vandaag meer dan ooit zorgverleners nodig die de handen in elkaar slaan.  

De epidemie brengt een significante verhoging van het aantal lichte tot matige psychologische 

problematieken met zich mee. Huisartsen worden momenteel overspoeld door vragen van personen met 

paniek- en angstklachten. We zijn ervan overtuigd dat eerstelijnspsychologen - en orthopedagogen ook 

een belangrijke rol spelen bij het noodzakelijke engagement binnen de zorg. 

Om  hen daarbij te helpen is de conventie rond eerstelijnspsychologische zorg aangepast: geconventioneerde 

klinisch psychologen en orthopedagogen kunnen hun cliënten nu ook via videoconsultaties behandelen. Het 

Riziv en de overeenkomstencommissie tussen psychiatrische ziekenhuizen en de Verzekeringsinstellingen 

hebben die aanpassing op 25 maart 2020 goedgekeurd (zie bijgevoegde nota). Deze psychologen en 

orthopedagogen kunnen die videoconsultaties aanrekenen aan de gezondheidszorgverzekering via specifieke 

pseudonomenclatuurcodes. 

Zorgverleners die videoconsultaties houden, dienen in het patiëntendossier bij te houden welke 

eerstelijnspsychologische sessies via videoconsultatie verliepen, met vermelding van datum, uur en duur van 

de sessie. 

Door de fysieke afstand kan het moeilijker zijn om het persoonlijk aandeel van de cliënt (€11,2 of €4 voor 

mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming) te ontvangen. Een oplossing kan zijn om de betaling 

via mobiele overschrijving te laten verlopen, waarbij de cliënt een door de zorgverlener gegenereerde QR-

code scant.  

Samenwerking met de voorschrijvende arts blijft natuurlijk essentieel om mensen steeds naar de meest 

geschikte zorg te leiden. Omdat huisartsen momenteel overladen worden met werk, worden tijdelijk 

gerechtvaardigde aanpassingen toegelaten rond de afgifte van verwijsvoorschriften. Zo wordt een verwijzing 

of andere traceerbare manier aanvaard.  Daarbij komt dat tijdelijk ook bedrijfs- en preventieartsen mensen 

kunnen verwijzen naar een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog.   

Omdat de psychische noden mogelijk zullen toenemen als gevolg van de pandemie, mogen 

geconventioneerde zorgverleners maar ook nieuwe kandidaten hun maandelijkse capaciteit (quotum van het 

aantal sessies per maand) overschrijden, en dat zolang deze uitzonderlijke maatregel geldt.  

Ten slotte nodigen we u uit om de richtlijnen voor het gebruik van video-consultatie te lezen, opgesteld door 

de verschillende federaties van klinisch psychologen (te raadplegen op de website van de Belgische 

Psychologencommissie).  

Om ook de psychische noden in andere leeftijdsgroepen op te vangen, onderzoekt de federale regering de 

mogelijkheid om de conventie open te stellen voor kinderen en jongeren en voor 64-plussers. Bij een 

beslissing daarover worden jullie meteen ingelicht.  

 

Wie vragen heeft, kan zich richten tot zijn of haar netwerk geestelijke gezondheidszorg of tot info-

psy@health.fgov.be. 

We bedanken jullie voor jullie beschikbaarheid en engagement.  


