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Deel I. Project ELP in coronacontext 

 

1. capaciteit ELP: 

Er is een sterke toename van het aantal psychologen in coronacontext: momenteel 32 psychologen, 

waarvan 7 een tijdelijke overeenkomst zijn aangegaan tot eind september 2020. Drie tot vier van 

hen zullen deze tijdelijke overeenkomst verlengen.  In alle eerstelijnszones is momenteel 

beschikbaarheid van ELP.  

 

2. kwartaalcijfers: 

Mario licht de globale trends toe: 

• totalen t.e.m. juli 2020: 2806 sessies  

• aantal maandelijkse sessies is tijdens lockdown teruggelopen, maar herstelt zich inmiddels 

opnieuw tot ca. 500 sessies/maand 

• videoconsulten hebben een deel van deze terugval kunnen opvangen. 

• slechts 43 sessies voor 65+,  

• Het zou interessant zijn om een zicht te krijgen op het profiel van verwijzers (artsen, 

psychiaters, geriaters en arbeidsgeneesheren). Hanne bevraagt de mogelijkheden bij René 

Van Mieghem. 

 

3. verlenging versoepeling in het kader van Covid-19: 

Videoconsulten, versoepeling in verwijsmodaliteiten, verwijzing door bedrijfsarts blijven mogelijk tot 

30/09. Nog niet geweten of dit verder verlengd zal worden.  

 

Uitbreiding doelgroep 65+ geldt tot 31/12, eveneens nog niet geweten of dit verder verlengd zal 

worden. De uitbouw van duurzame verbindingen wordt bemoeilijkt door deze voorwaardelijke 

omstandigheden. 

 

 

 



4. uitbreiding 65+ 

 

• Doelgroepspecifieke werking: 

Kwartaalcijfers tonen aan dat senioren een moeilijk te bereiken doelgroep zijn. Taboesfeer van GGZ 

en beperkte mobiliteit senioren spelen hierin wellicht een rol.  

ELP-sessies worden enkel door RIZIV vergoed als ze plaatsvinden in de praktijk van de psycholoog. Er 

kan binnen het huidige ELP-kader bijgevolg geen inreachend aanbod gedaan worden. 

Ouderen worden best mobiel benaderd. bv. ouderenwerking van CGG Andante zal in toekomst ook 

meer inzetten op fysieke aanwezigheid in o.m. WZC.  

Hoe staat het met de Vlaamse pilootprojecten ELP voor ouderen?  

 

• Budgettering extra middelen: 

     – loonkosten coördinator ELP  

     – vorming + procesbegeleiding intervisie door The Human Link 

     – communicatie en drukwerk voor uitrol ELP in de eerstelijnszones 

           

4. ELP PANGG 0-18 

• ELP -18 is in juli effectief van start gegaan. De lijst met 10 psychologen werden op de website van 

PANGG0-18 gepubliceerd, 8 hiervan zijn reeds als ELP verbonden aan netwerk SaRA. PANGG0-18 

signaleert dat het moeilijk is om het selectiecriterium ‘3 jaar aantoonbare ervaring met de 

doelgroep’ te controleren. 

  

• De ELP-coördinatoren van provincie Antwerpen (Emergo, Kempen, SaRA, Pangg0-18) hebben 

afgestemd rond communicatie, intervisie, selectie, vorming, etc… Er bestaat veel verschil tussen de 

netwerken qua visie en aanpak, en het blijkt zinvol om hier samen over na te denken. Er werd 

overeengekomen om ELP-communicatie naar partners zo veel als mogelijk te bundelen voor – 18 en 

+18.   

 

• Cruciaal om tot een gemeenschappelijk verhaal te komen, en hiervoor is een 

netwerkoverschrijdend overlegorgaan ELP nodig. Als er duidelijkheid komt over de toekomst van het 

project voor kinderen en jongeren dient dit opgenomen te worden.  

 

• Opmerkingen: 

– Wat is de link tussen ELP k&j en 1 gezin1 plan, het is noodzakelijk om verbinding tussen deze 

werkingen te leggen. Dit mandaat ligt bij Pangg0-18.  

– Instap voor beide doelgroep (kinderen/jongeren én volwassenen) wordt bemoeilijkt doordat de 

overheid voor beiden een engagement van min. 4u gevraagd wordt. ELP dient generalistisch en 

flexibel inzetbaar te zijn.  

 

 

 

 

 

Deel II: ambities 2020 

 



5. nota ELP → FOD-visite 

De nota ELP werd goed ontvangen en voorgelegd aan de federale stuurgroep ELP. De nota’s van 

Emergo en SaRA circuleren bij de beroepsverenigingen. Er is overleg over de terugbetalingsregeling 

gaande tussen het kabinet en de beroepsverenigingen. Resolutie GGZ werd goedgekeurd.  

 

6. verankering ELP in ELZ 

• actieplan Antwerpen-Oost 

Sinds september is werd ‘de uitrol van ELP’ in ELZ Antwerpen-Oost opgestart.  

1) alle klinisch psychologen/orthopedagogen uit de regio worden aangeschreven met een 

uitnodiging voor een infomoment ELP, met als doel hen op de hoogte te houden over de 

ontwikkelingen en modaliteiten. 

2) alle artsen dienen geïnformeerd te worden over het project. Zij willen de eerstelijnspsychologen 

uit hun buurt graag beter leren kennen (bv. folder, flyer, filpmje,…). 

3) Tot slot dienen ook burgers over de terugbetalingsregeling geïnformeerd te worden (flyers,...). 

Informatierondes ten aanzien van artsen en burgers dienen afgestemd te worden op het aantal 

eerstelijnspsychologen. Vraag en aanbod dienen immers in balans te blijven. Er zal nog een overleg 

plaatsvinden met de vertegenwoordigers van GGZ in de zorgraad om de uitgestippelde acties af te 

toetsen en waar nodig bij te sturen.    

 

•  overleg ZORA 

Er vond een overleg met ELZ ZORA plaats, waarbij werd voorgesteld om ook in ELZ ZORA een 

actieplan op maat op te stellen voor de uitrol van ELP. De vraag dient voorgelegd te worden aan het 

dagelijks bestuur, en het antwoord is nog niet gekend.  

 

7. vorming en intervisie 

• Op 09/10 wordt in Multiversum een vormingsmoment rond ELP georganiseerd voor psychologen 

en artsen. De vorming wordt gegeven door Marieke Impens, psychologe bij The Human Link. 

Huisartsen kunnen zich momenteel hier moeilijk voor vrijmaken. Kan de vorming via webinar 

plaatsvinden? → Hanne bevraagt bij The Human Link   

 

• Na de vorming is er een ‘kick-off van de intervisiegroepen. Eerst wordt het intervisiekader 

geschetst, waarna de groepen hier al mee aan de slag kunnen gaan. Marieke Impens biedt hiervoor 

procesbegeleiding aan. 

 

 

Deel III: federale ontwikkelingen 

8. Publiciteit vanuit overheid 

Tijdens de zomer stuurde de overheid verschillende communicaties uit rond het project ELP. 

Er werd ook een FB-groep opgericht.  

 

9. opstart EPCAP onderzoek 

Onderzoeksproject o.l.v. Prof Bruffaerts ter evaluatie van het project ELP gaat van start in 

oktober. Dataverzameling verloopt via de eerstelijnspsychologen, en hun cliënten. 

Tijdsinvestering voor de psychologen dient in de gaten gehouden te worden. Het EPCAP-

project zal tijdens de vorming/intervisie van september voorgesteld worden aan de ELP’s.   



 

IV: diversen 

Opmerking van huisartsen: er dient een context gecreëerd worden voor interdisciplinaire 

samenwerking tussen arts en psycholoog. Deze doelstelling wordt nog te weinig 

gerealiseerd.  

  

datum volgende Themagroep ELP 

maandag 25 januari 2021 om 9u30, locatie nog te bepalen 

 

 

 


