
Meerwaarde en 

noodzaak van ELP

Prof. Ronny Bruffaerts

Center for Public Health Psychiatry, KULeuven

Universitair Psychiatrisch Centrum



Zorg dichterbij brengen bij 
diegenen die het nodig hebben 

Implicaties op het vlak van uitvoering van de zorg
én organisatie van de zorg



Demyttenaere, Bruffaerts, Possada-Villa, et al. JAMA, 2004

12-14% laatste jaar; 1/3 ooit een stoornis;
50-70% van de stoornissen zijn mild



Psychische problemen in de maatschappij

• 12-maand prevalentie van psychische problemen
• Internationaal ~13% (18+)

• België (psychosociale problemen) ~11% (18+)

• België (niet-ernstige psychische st.) ~14.5% (18-64)

• Meest prevalente psychische problemen
• Depressieve problemen ~8%

• Problematisch alcoholgebruik ~6%

• Angstproblemen ~6% 

Bruffaerts et al., 2015; 2009; Van der Heyden et al., 2010



Wat weten we?

• Psychische stoornissen in de algemene populatie 
• 18+ : ~15% op jaarbasis (vnl. angst, depressie, alcohol) 
• 18- : ~19% op jaarbasis (vnl. angst en impulscontrolestoornissen)
• Pathologie ontstaat zeer vroeg

• Behandelaspecten 
• 18+ : ~50% niet in behandeling; ½ stelt lang uit (10-15 jaar)
• 18- : 60-70% niet in behandeling
• Lage Minimal Adequate Treatment (MAT)

• The right treatment for the right people
• “Wat is goed voor de patiënt?” én “Wat is goed voor de maatschappij?”
• Laagdrempelige, niet-gespecialiseerde zorg (is ingangspoort)

Treatment gap: 
veel pathologie, 

weinig hulpzoeken



Bruffaerts et al., 2011

Ontstaansleeftijden van psychische 

stoornissen



The fast lane to highly specialized treatment

• Snelweg naar hooggespecialiseerde ambulante zorg
• Psychiater, medicatie, psychotherapie 

• Weinig gecoördineerd 

• Snelweg naar residentiële zorg
• (Langdurige) hospitalisatie  

OVERMET NEED

Vele lichte psychische stoornissen in opnames 
Vele lichte stoornissen bij de psychiater
Vele ‘psychosociale problemen’ (niet-stoornissen) bij psychiater



# admissions / 100,000 Mental disorders among admitted patients
2010 (N=151,000)

• Skewed financing figure for mental health provision
• ~5% of all health costs goes to mental health 

• Within the mental health budget, 95% allocated to inpatient care



Behandeling psychische 
stoornissen in België

Unmet need
Onbehandelde stoornissen

~6.2% van de algemene bevolking,
~60% van de personen met stoornissen,

Lange uitsteltijd tot behandeling 

Overmet need
Te gespecialiseerde ambulante behandeling voor

~11% van psychiatrische behandelingen,
(Te) snel naar (te) lange gespecialiseerde psychiatrische zorg

Met need
Behandelde stoornissen

~40% van de personen met stoornissen,
Maar lage accuraatheid van behandeling (11-30%) 



18 december 2018…



Behandeling psychische 

stoornissen in België

Unmet need
Onbehandelde stoornissen

~60% van de personen met stoornissen,

Lange uitsteltijd tot behandeling 

Overmet need
Te gespecialiseerde ambulante behandeling voor

~11% van psychiatrische behandelingen,

(Te) snel naar (te) lange psychiatrische opname

eerstelijnspsychologie

Δ in de organisatie van de zorg : dichtbij de eerstelijnszorg
Δ in de uitvoering van de zorg : meer solution-focused dan psychotherapeutisch 



• Mesoniveau
• Adaptief tav veranderingen in het beleid 
• Community care
• Preventie, vroeginterventie, pragmatisme 
• Lerend netwerk 

• Microniveau
• Vroege ontstaansleeftijden van psychische 

stoornissen 
• Vroeginterventie werkt & geeft meeste 

gezondheidswinst
• Ptn zijn makkelijk te bereiken
• Geen drempel naar GGZ
• Continuïteit van zorg (7-dagen regel)





Uitdagingen

• Op het niveau van de zorg 
• Welke klinische modellen werken in de ELP (en vnl binnen het bredere geheel van de 

epidemiologische uitdagingen 2020-2030)? 
• Hoe de band met de eerstelijn effectief en duurzaam borgen ?

• Binnen het maatschappelijke bestek : evaluatie!
• Werkt die ELP wel? En voor hoeveel patiënten?
• Werkt die ELP wel filterend en drempelverlagend? 
• Is de ELP geïntegreerd in de eerste lijn? 
• Hoe is de 22.5M€/jaar gespendeerd? 
• …



Evaluatieproject ELP

• Plaats evaluatieprojecten in vernieuwde zorg

• RIZIV - nauwe samenwerking RIZIV, Kabinet, 
FOD

• 01/01/2020 – 31/12/2022, oplevering 
rapport 31/03/2022

• KULeuven coördinator, ULG onderaannemer



Klinische profielen?

Indicaties?

Effectiviteit?

Voor welke ptn optimaal?

Behandel- en zorgpaden? 

Drempelverlagend?

COT / COI? 

Integratie in netwerk? 

Effect op doorstroom naar 

hospitalisatie? 

• WP1: epidemiological mapping

• WP2: plaats & functie ELP in netwerken

• WP3: gezondheidseconomische analyse 

• WP4: integratie & voorstellen

Onderzoeksvragen Work Packages
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