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ERVARINGEN ALS 
ELP-PSYCHOLOOG

Sigrid Claes

Positieve ervaringen

• Betaalbare psychologische zorg kunnen bieden
• Zeker in deze financieel onzekere tijden!

• Dankbaarheid van de cliënt!

• Cliënten zetten (sneller) de stap naar ons (=vroeginterventie)

• Vaak kan je in enkele sessies goed werk leveren

Positieve ervaringen

Milde problematieken:

• Onderliggend onder angst/depressie/alcohol:

• Te weinig zelfzorg 

• Stress werk/gezin

• Subassertiviteit

• Perfectionisme

• …

• Toekomst ? Rond de onderliggende thema’s in groepjes infobundels uitwerken om 
mee te geven? Misschien in samenwerking met huisartsen rond slaapproblemen 
of het gebruik van anxiolytica ? 

• Misschien zo van vroeginterventie naar preventie ? 

Positieve ervaringen

• Deel uitmaken van een groep collega’s

• Coördinatie door een coördinatrice, die op verschillende 

manieren voor ons ‘zorgt’

• Intervisiemomenten

• Nuttige informatie doorspelen

• Mediris gratis ter beschikking stellen → enorm gebruiksgemak

Positieve ervaringen

Dichter bij de huisarts komen te staan, waardoor de zorg rond de 
cliënt beter wordt

• Huisarts is meer op de hoogte van wat we doen rond een cliënt (via Mediris)

• Motivatie ziekteverlof

Knelpunten

• Administratie neemt veel tijd in beslag

• Verwijsvoorschriften zijn vaak niet in orde
• Verkeerde attest (bijv. gewone verwijsbrief)

• Tweede attest wordt te laat ingeleverd → mogelijke oplossing : 1 attest/ max 8 

sessies

• Sommige artsen geven het aan iedereen mee
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Knelpunten

• Verloning is te laag
• Concurrentieel niet in orde in vergelijking met collega’s

• 60 euro voor een ‘gewone’ consultatie t.o.v. 46,34 euro → kloof wordt steeds 
groter

• 45 minuten direct patiëntencontact, maar daarnaast nog indirect werk

• Verslaggeving

• Telefonisch overleg

• Administratie ELP

Knelpunten

• Gewetensconflict: wie includeer je wel en wie niet?
• Omwille van de lage verloning kan je niet iedereen die er recht op heeft includeren

• Spanningsveld tussen ELP en langdurige psychotherapie (als je beide doet)

• Reacties cliënten die niet geïncludeerd zijn, zijn niet altijd prettig
• Bijv. iemand die na enkele sessies een verwijsbrief van de HA meekrijgt/via het 

ziekenfonds ontdekt dat je ook als ELP werkt → vertrouwensbreuk in de 

therapeutische relatie

Knelpunten

• Druk is erg hoog omdat de groep ELP-ers te klein is
• Jezelf continu afgrenzen

• Veel telefoons met aanvragen → extra werk

• Cliënten teleurstellen

Wens voor de toekomst

• Betere verloning naar prestatie/opleiding

• Masteropleiding met vaak meerdere extra opleidingen

• 45 minuten ≠ 45 minuten

• Betere verloning betekent:
• meerdere collega’s zullen instappen => werkdruk wordt verdeeld

• Eerlijker naar de cliënten toe (iedereen die er recht op heeft, kan geïncludeerd worden)

• Brede laag van de bevolking krijgt betaalbare psychologische zorg

Wens voor de toekomst

• Terugbetaling van psychotherapie in het algemeen, waarin het ELP-project 
een plaats krijgt 

• Nood is momenteel extra hoog o.w.v. coronacrisis !!!
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