
 

 

In de presentatie werd er gesproken over het 'ingevuld contingent'. Wilt dat zeggen het aantal 

uren dat Elp ter beschikking zijn of effectief mensen zien? 

Het ingevuld contingent verwijst naar dat deel van het totale contingent voorzien door de FOD, 

waarvoor eerstelijnspsychologen een overeenkomst getekend hebben. Het verwijst naar het aantal 

uren dat ELP ter beschikking zijn.  

De geconventioneerde eerstelijnspsycholoog gaat een overeenkomst aan met de federale overheid 

waarin het aantal sessies beschreven wordt. Hierin geldt een minimum van 4 sessies/week. De 

meeste eerstelijnspsychologen werken als zelfstandigen in bijberoep en combineren het 

terugbetaalde generalistische eerstelijnsaanbod met een meer gespecialiseerd aanbod. Men maakt 

zelf een keuze hoeveel sessies per week men wil voorbehouden voor het eerstelijnsaanbod.  

Bijvoorbeeld: voor ELP kinderen en jongeren in Limburg (Ligant) voorziet de federale overheid  een 

maximum contingent van 21108 sessies per jaar. In januari 2021 waren er 11 eerstelijnspsychologen 

die samen 77/sessies per week kunnen aanbieden. Dit betekent dat er momenteel 19% van de 

maximum capaciteit ter beschikking is.  

 

Werken de eerstelijnspsychologen voor kinderen en jongeren uitsluitend met de kinderen of ook 

met het netwerk? Bv zijn ouders bij een eerste gesprek aanwezig of niet? 

De eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren kan zowel met het kind/de jongere en/of de 

ouders werken.  

De overeenkomst van de federale overheid voorziet naast terugbetaling voor individuele gesprekken, 

ook terugbetaling voor ouder- of gezinsgesprekken. Deze gesprekken zijn echter inbegrepen in de 4 

sessies die mogelijk zijn per verwijsvoorschrift. 

Contacten met andere partners in het netwerk, bijvoorbeeld school en CLB kunnen aangewezen zijn, 

maar hiervoor is vooralsnog geen terugbetaling voorzien.  

 

Is het niet bijzonder om als zelfstandige eerstelijnspsychoog gevestigd te zijn in Huis van het Kind of 

een scholencampus? 



De kerntaak van een eerstelijnspsycholoog is het aanbieden van toegankelijke zorg met focus op 

vroegdetectie en vroeginterventie voor kinderen en jongeren met milde tot matige klachten op 

sociaal, emotioneel en gedragsniveau.  

We zijn ervan overtuigd dat we dit aanbod toegankelijker maken als we dit kunnen aanbieden op 

plaatsen waar kinderen, jongeren en gezinnen zich bewegen, bijvoorbeeld in het Huis van het Kind of 

een scholencampus. Bovendien bieden Huizen van het Kind een meerwaarde in het bereiken van 

lokale partners en verwijzers. 

In de presentatie wordt verwezen naar de problematieken, waarin onder andere sprake is van 

depressie. Verwijst depressie ook niet vaak naar andere onderliggende problematieken zoals 

bijvoorbeeld trauma, dat toch een andere behandeling vraagt? 

De problematiek waarnaar verwezen word in de presentatie is gebaseerd op de categorie die 

aangeduid wordt op het verwijsvoorschrift. De overeenkomst voorziet een terugbetaling voor 4 

sessies, éénmalig verlengbaar met 4 sessies per kalenderjaar, mits een verwijsvoorschrift van een 

arts. Dit verwijsvoorschrift omvat een sjabloon waarop de arts de reden van verwijzing aanduidt. 

Hiervoor zijn enkele categorieën voorzien, onder andere depressie. 

In de praktijk zal de eerstelijnspsycholoog steeds een klinische inschatting maken en samen met de 

zorgvrager een beeld vormen van onderliggende dynamieken of oorzaken van het huidige 

klachtenpatroon. Op basis van die beeldvorming zal er indien nodig verwezen worden naar meer 

gespecialiseerde hulp. 

 

Hoe gebeurt de verwijzing naar meer gespecialiseerde hulp? Is er zicht op het ambulante aanbod 

voor bijvoorbeeld traumabehandeling, specialisaties rond bv autisme, zelfverwonding, 

ouderverstoting, …? Missen we niet gewoon ook een goede sociale kaart waar deze ELP mee kan 

werken? 

Op dit moment verwijzen de eerstelijnspsychologen op basis van hun kennis van het aanbod en de 

sociale kaart in hun regio. 

In de toekomst staan we voor de gezamenlijke uitdaging om op niveau van de eerstelijnszones een 

goede inventarisatie te maken van zowel het generalistische als het gespecialiseerde aanbod. Onder 

andere de zorgraden en de gg-netwerken zullen hierin een rol opnemen. 

 

 

 

 


