
Maatregelen omwille van Covid-19 voor de organisatie en terugbetaling van eerstelijnspsycho- 
logische zorg bij klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen. 

 
Op 24 maart 2020 heeft de overeenkomstencommissie met de psychiatrische ziekenhuizen en – diensten 
de hierna volgende beslissing genomen. Deze zal ofwel worden uitgevoerd via een wijzigingsclausule bij 
de overeenkomst, en/of via een andere regelgeving indien hiervoor een wettelijke basis wordt voorzien in 
een koninklijk besluit in uitvoering van de bijzondere machtenwet. 

 
De maatregelen betreffen de tijdelijke aanpassing van een aantal bepalingen van de overeenkomst tussen 
het Verzekeringscomité en de netwerken geestelijke gezondheid volwassenen aangaande eerstelijns 
psychologische zorg. 

 

 
1. Duur van de maatregelen 

 

De maatregelen zijn retroactief van toepassing vanaf 14 maart 2020 en blijven geldig tot en met 30 juni 
2020. In functie van het verloop van de COVID-19-pandemie kan deze periode verlengd worden. 

 
2. Verwijzing 

 

Volgens de overeenkomst moet de patiënt beschikken over een gedateerd verwijsvoorschrift ondertekend 
door een huisarts ofwel door een psychiater volgens het model dat door het Verzekeringscomité is 
vastgesteld. Met een verwijsvoorschrift komt een patiënt in aanmerking voor een reeks van 4 
psychologische sessies. 

 
Tijdelijke aanpassingen omwille van Covid-19, voor de reeksen waarvan de eerste sessie plaatsvindt 
tijdens de duur van de maatregelen: 

 
- Er zijn afwijkingen van de normale verwijsprocedure toegestaan mits de klinisch 

psycholoog/orthopedagoog voorafgaandelijk aan de sessies een traceerbare verwijzing van de 
arts ontvangt omwille van matig ernstige psychische problemen op vlak van angst, depressie of 
alcoholgebruik. 

- Patiënten kunnen verwezen worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij hun 
werkgever is aangesloten, ongeacht hun beroep of de sector waarin ze tewerkgesteld zijn. Dit 
dient te gebeuren met het volgende getrapte systeem: 

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

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

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

De verwijsmodaliteiten gelden ook voor de arbeidsarts. Zijn verwijsvoorschrift wordt bezorgd aan 
de huisarts van de patiënt. 

 
3. Omstandigheden sessies 

 

Volgens de overeenkomst zijn de vergoedbare sessies de “psychologische sessie van 60 minuten” en de 
“psychologische sessie van 45 minuten”, waarbij de klinisch psycholoog/orthopedagoog en de 
rechthebbende gedurende respectievelijk 60 minuten en 45 minuten samen fysiek in dezelfde ruimte 
aanwezig zijn om de eerstelijns psychologische zorg te realiseren. 



 

Als tijdelijke aanpassing mogen de sessies die gerealiseerd worden tijdens de duur van de maatregelen, 
door middel van videocommunicatie1 plaatsvinden. Aan de volgende voorwaarden dient hierbij voldaan te 
worden: 

 
- Registratie van het contact en de duur ervan in het patiëntendossier. 

- De duur van 60/45 minuten moet gerespecteerd blijven. De tarieven kunnen onder die 
voorwaarden verder toegepast worden. 

- Het remgeld blijft verschuldigd. 

- Voor de sessies via videocommunicatie zijn twee afzonderlijke pseudocodes gecreëerd: 789950 
voor de sessie van 60 minuten en 789972 voor de sessie van 45 minuten (zonder onderscheid 
naar type probleem). 

- Klinisch psychologen/orthopedagogen die met méér dan één netwerk een overeenkomst hebben 

(wat mogelijk is als de behandelaar meerdere praktijkruimtes heeft die gelegen zijn in de regio’s 
van verschillende netwerken) geven een sessie die via videocommunicatie gerealiseerd is ter 
facturatie door aan het ziekenhuis van het netwerk in wiens regio de sessie normaliter face-to-face 
zou hebben plaatsgevonden. 

 

 
4. Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen 

 

Volgens de overeenkomst is in de individuele overeenkomsten tussen elke klinisch psycholoog/ortho- 
pedagoog en hun netwerk per kalenderjaar een maximum capaciteit van aantal vergoedbare sessies 
vastgesteld. De psycholoog engageert zich om per maand 1/12 van die capaciteit te realiseren. 

 
Als tijdelijke aanpassing mogen de klinisch psychologen/orthopedagogen tijdens de duur van de maat- 
regelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrij- 
den. 

 
 

5. Uitbreiding van de conventie voor de doelgroep kinderen/ adolescenten en oudere personen 
 

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 wordt hierover vanzelfsprekend gecommuniceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 voor communicatie over het internet moet de toepassing “end-to-end” geëncrypteerd zijn. 


