Nieuwe oproep voor kandidaat eerstelijnspsychologen Limburg
Tijdelijke uitbreiding naar ouderen (+65) en kinderen en jongeren (-18)
De huidige gezondheidscrisis heeft een impact op het welbevinden van de brede bevolking. Iedereen
van jong tot oud voelt de veranderingen en ervaart bezorgdheden. De nood aan eerstelijnspsychologische inschatting en zorg is meer dan ooit nodig en prangend!
Het eerstelijnspsychologisch-project, waarbij klinisch psychologen / orthopedagogen eerstelijnspsychologische zorg bieden aan volwassenen vanaf 18 en tot 65 jaar binnen een
terugbetalingsregeling voor cliënten, werd meer dan een jaar geleden opgestart. Op dit moment en
mede in het kader van de huidige corona-crisis is er door de FOD een uitbreiding van dit project naar
kinderen en jongeren en naar ouderen uitgewerkt.
De netwerken GGZ RELING, NOOLIM en LIGANT zetten vanuit Limburg volop mee in op het
aanbieden van professionele psychologische ondersteuning op de eerste lijn.
Wat? Door de uitbreiding van eerstelijnspsychologische zorg
 worden psychische problemen laagdrempelig opgevangen
 ontwikkelt het eerstelijnsaanbod zich verder
 geeft het een antwoord op de acute brede nood
Hoe? Door korte of langdurige engagementen aan te gaan
 voor ouderen/kinderen en jongeren tot eind 2020;
 voor volwassenwerking tot eind 2022;
 waarbij sessies via beeldbellen eveneens recht geven op terugbetaling tot eind juni 2020;
 waarbij face-to-face contacten mits strikte opvolging veiligheidsrichtlijnen mogelijk blijven;
Omwille van de dringendheid aan psychologische ondersteuning binnen de huidige crisis zal er door
de netwerken en de overheid naar gestreefd worden om een versneld instroombeleid voor de klinisch
psychologen/orthopedagogen te realiseren, uiteraard met behoud van alle geschiktheid- en
kwaliteitsvereisten.
Profiel en voorwaarden om te kunnen toetreden:
 U bent master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie.
 U beschikt over een visum afgeleverd door de FOD.
 U hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring.
 U bent bereid om minimum 4 sessies op wekelijkse basis te realiseren als ELP.
 U beschikt over brede kennis en vaardigheden m.b.t. intake, diagnostische inschatting,
indicatiestelling en kortdurende interventies bij psychische problemen.
 U bouwt binnen de eerstelijnszone mee aan een goede samenwerking met verwijzers en
andere hulpverleners binnen een netwerk op het niveau van zorgverlening.
 U draagt actief bij in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke
gezondheidszorg.
 U respecteert en bewaakt de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding,
rapportage, spreiding van aanbod van sessies,… zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 Wat betreft het aanbod voor volwassenen kan u een kortdurend traject aanbieden bij angsten depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. Naar de oudere bevolking kan u
ook interventies aanbieden gericht op misbruik van slaap-en kalmeermiddelen. Deze aanpak
omvat bv. het aanbieden van een oplossingsgerichte behandeling, psycho-educatie,
begeleide zelfhulp … .
 Wat betreft het aanbod naar kinderen en jongeren kan u een kortdurend traject aanbieden
bij angst- en depressieve klachten, sociale problemen en gedragsproblemen. De aansluiting
bij het programma Connect zien we als een versterking van vroege interventies bij geestelijke
gezondheidsproblemen. Alle informatie m.b.t. de hervorming geestelijke gezondheidsbeleid
kinderen en jongeren is terug te vinden op www.ligant.be.

Aanbod:
 Een boeiende gevarieerde opdracht waarbij je voor kortere en/of langere duur mee instaat
voor het realiseren van ELP-zorg aan terugbetalingsvoorwaarden en mee vorm geeft aan de
hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.
 Indien gewenst voorziet het netwerk een geschikte locatie als werkplek. Deze zijn bij voorkeur
e
ingebed in voorzieningen van partners binnen de 1 lijn.
 Vorming over de werking van het netwerk, over relevante thema’s en intervisie worden door
het netwerk georganiseerd.
 De netwerken voorzien tevens ondersteuning door een coördinator ELP.
 NOOLIM en RELING bieden een licentie aan van Mediris Multi om de communicatie met
verwijzende en met huisartsen te faciliteren.
Voor meer informatie: http://www.ggzlimburg.be/nl/nieuws/oproep-uitbreiding-eerstelijnspsycholoogversoepelende-maatregelen.
Met vragen of voor het indienen van uw kandidatuur, middels een motivatiebrief en cv kan u terecht
bij:
Voor ELP volwassenen en ouderen
 Caroline Praet, coördinator implementatie ELP Limburg
caroline.praet@zorggroepzin.be of 0489 57 17 67
 Ook de netwerkcoördinatoren zijn hiervoor bereikbaar:
NOOLIM Johan Sijm, netwerkcoordinator@noolim.net
RELING David Dol, david.dol@reling.be
Voor ELP kinderen en jongeren
 Administratieve vragen: Caroline Praet, coördinator implementatie ELP Limburg
caroline.praet@zorggroepzin.be of 0489 57 17 67
 Inhoudelijke vragen: Veerle Umans, netwerkcoördinator LIGANT
veerle.umans@ligant.be of 0472 61 47 32
 Voor indienen CV en motivatiebrief: vacatures@ligant.be

