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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEID EN DE 

ORGANISATIE OF VERENIGING/INITIATIEF VAN DE) GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAAR,  

HULPVERLENER OF ERVARINGSDESKUNDIGE BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN 

OPDRACHTEN IN HET KADER VAN GROEPSSESSIES VAN PSYCHOLOGISCHE ZORG IN DE 

EERSTELIJN DIE WORDEN GEORGANISEERD VIA NETWERKEN EN LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE 

SAMENWERKINGSVERBANDEN. 

Gelet op artikel 22, § 6bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, 

Gelet op de overeenkomst tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het netwerk geestelijke gezondheid XXX 
betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, goedgekeurd op 26 juli 2021, 

wordt overeengekomen tussen, 

enerzijds, 

- het netwerk geestelijke gezondheid volwassenen SaRA, hierna in de tekst “het netwerk” genoemd, 
vertegenwoordigd door het ziekenhuis Multiversum met RIZIV-nummer 7-20902-02 en KBO-
nummer 0406.633.304, dat met de minister van Volksgezondheid een overeenkomst heeft gesloten 
“betreffende de deelname aan het project artikel 107 voor de financiering van een 
netwerkcoördinator en een zorgnetwerk GG binnen een specifiek werkingsgebied” in uitvoering van 
artikel 63, § 2, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de 
vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, 

hier vertegenwoordigd door de algemeen directeur Els VANHEUSDEN 

- het ziekenhuis Multiversum met RIZIV-nummer 7-20902-02 en KBO-nummer 0406.633.304, 
vertegenwoordigd door de algemeen directeur Els VANHEUSDEN, 

hierna in de tekst “het ziekenhuis” genoemd. 

en anderzijds, 

- de gezondheidszorgbeoefenaar1, hulpverlener of ervaringsdeskundige (schrappen wat niet past) 

Naam en voornaam:  
Adres:  
Rijksregisternummer:  
Riziv-nummer (indien beschikbaar):  
E-mail adres:  
Telefoon/GSM-nummer:  
Bankrekeningnummer: 
KBO-nummer:  

 
1 Onder gezondheidszorgbeoefenaar wordt verstaan: de beroepsbeoefenaar, bedoeld in de gecoördineerde wet 
van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, alsmede de beoefenaar van een 
niet-conventionele praktijk, als bedoeld in de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken 
inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische 
beroepen. Van klinisch psychologen/orthopedagogen die minstens 8 uur per week groepssessies kunnen 
aanbieden binnen het kader van de overeenkomst wordt verwacht dat zij toetreden tot de specifieke 
overeenkomst die is voorzien tussen het netwerk geestelijke gezondheid en deze beroepsgroep 
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hierna genoemd “de gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige” 

- De organisatie of vereniging/initiatief van de gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of 

ervaringsdeskundige2 (schrappen wat niet past) 

Naam van de organisatie: 
Adres: 
Bankrekeningnummer: 
E-mail adres: 
Telefoon/GSM-nummer: 
Riziv-nummer (indien beschikbaar):  
KBO-nummer (indien beschikbaar):  
vertegenwoordigd door (naam en voornaam) : 

hierna genoemd “de organisatie of vereniging/initiatief van de gezondheidszorgbeoefenaar,  
hulpverlener of ervaringsdeskundige” 

Inleiding 

Op 2 december 2020 werd een Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de Gewesten 
en Gemeenschappen over een gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch 
zorgaanbod, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen die het zwaarst zijn getroffen door de COVID-
19-pandemie. 

In overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken actoren en  met de deelstaten heeft het 
Verzekeringscomité op 26 juli 2021 een overeenkomst goedgekeurd dat gericht is op de verdere 
ontwikkeling van de eerstelijnspsychologische zorgfunctie en van de gespecialiseerde ambulante 
geestelijke gezondheidszorg in samenwerking en complementariteit met het bestaande aanbod. In deze 
overeenkomst wordt ook de nadruk gelegd op een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak van de 
zorg. Het is in dit kader dat de huidige overeenkomst is bedoeld.  

A. Onderwerp van de overeenkomst 

Artikel 1 

Deze overeenkomst bepaalt de relatie, de verwachtingen en de opdrachten van de samenwerking 
tussen het netwerk voor geestelijke gezondheid (netwerk GG) en de (organisatie of vereniging/initiatief 
van de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige die deze samenwerking 
wenst aan te gaan. 

Zowel het netwerk als het ziekenhuis respecteren de professionele autonomie van de (organisatie of 
vereniging/initiatief van de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige.  

 
2 Ervaringsdeskundigheid betreft de kennis en expertise die voortkomt uit de blootstelling aan een psychische 
ziekte en de ervaring met individugerichte zorg, opgedaan als gebruiker of context, en die voor zichzelf en voor 
anderen herstelbevorderend kan worden ingezet. Die ervaring kan alleen tot kennis en expertise met betrekking 
tot individugerichte zorg leiden als ze via lotgenotencontact wordt verwerkt en verruimd en als via 
opleiding/training of vrijwilligerswerk kennis, houdingen, vaardigheden en methoden zijn aangereikt om de 
verruimde ervaring met individugerichte zorg deskundig aan te wenden. Voor een uitgebreidere beschrijving van 
ervaringsdeskundigheid verwijzen we naar het Globaal Plan Ervaringsdeskundigheid – Aanbevelingen (Steunpunt 
Geestelijke Gezondheid, 2019, zie www.herstelplatform.be). 
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Het netwerk kan evenwel de gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige de 
nodige instructies geven voor de goede uitvoering van de in deze overeenkomst beschreven 
opdrachten. 

B. Functies psychische zorg 

Artikel 2 

Binnen deze overeenkomst worden twee zorgfuncties voorzien die geïntegreerd aangeboden worden: 
de functie eerstelijnspsychologische zorg en de functie gespecialiseerde psychologische zorg. Binnen 
deze twee functies wordt beroep gedaan op de gezondheidszorgbeoefenaar, de hulpverlener, of 
ervaringsdeskundige in het kader van groepsgewijze interventies. 

De klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog is verantwoordelijk voor het verloop en de kwaliteit 
(evidence-based) van de interventies: de voorbereiding, het beantwoorden van elk van de deelnemers 
aan de voorwaarden voor respectievelijk eerstelijns versus gespecialiseerde groepssessies, de opvolging 
van de dossiers van de patiënten, ... De gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of 
ervaringsdeskundige en de klinisch psycholoog/orthopedagoog zijn elk vanuit hun eigen expertise 
verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de groepsinterventies. Tijdens de sessies stelt de 
gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige zijn expertise ter beschikking voor de 
uitvoering van de sessies. 

C. Functie eerstelijnspsychologische zorg 

Artikel 3 

§ 1. In het kader van deze functie is de ondersteuning voorzien van personen met psychische klachten 
via groepsgewijze interventies die de mentale gezondheid versterken en psychische problemen 
voorkomen, de mogelijkheden tot zelfzorg versterken en/of de mantelzorg ondersteunen. Deze 
interventies worden uitgevoerd door een geconventioneerd klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog 
in samenwerking met een gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige. 

§ 2. De groepsinterventies gebeuren tijdens sessies van 120 minuten, waarvan minstens 90 minuten met 
rechtstreeks patiëntencontact. Een groepsinterventie bestaat uit minimum 4 en maximum 15 
deelnemers. Voor elke rechthebbende van de doelgroep ‘volwassenen/ouderen’ zijn per periode van 12 
maanden maximaal 5 groepsinterventies vergoedbaar. Voor elke rechthebbende van de doelgroep 
‘kinderen en jongeren’ zijn per periode van 12 maanden maximaal 8 groepsinterventies vergoedbaar. 

D. Functie gespecialiseerde psychologische zorg 

Artikel 4 

§ 1. Deze functie is gericht op personen die naar aanleiding van hun onderliggende psychische 
aandoening gespecialiseerde zorg nodig hebben. Deze psychologische interventies zijn gericht op 
psychodiagnostiek en behandeling. 

In het kader van deze functie kunnen de groepsinterventies worden uitgevoerd door een 
geconventioneerd klinisch psycholoog/klinisch orthopedagoog in samenwerking met een 
gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige. 

§ 2. De groepsinterventies gebeuren tijdens sessies van gemiddeld 120 minuten (waarvan minstens 90 
minuten patiëntencontact). Een groepsinterventie bestaat uit minimum 4 en maximum 15 deelnemers. 
Voor elke rechthebbende van de doelgroep ‘volwassenen/ouderen’ zijn per periode van 12 maanden 
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maximum 12 groepssessies vergoedbaar. Voor elke rechthebbende van de doelgroep ‘kinderen en 
jongeren’ zijn per periode van 12 maanden maximum 15 groepssessies vergoedbaar. 

E. Engagementen binnen een multidisciplinaire samenwerking  

Artikel 5 

De gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige participeert, vanuit zijn/haar 
competenties met de klinisch psycholoog/orthopedagoog bij de groepsinterventies. Deze worden 
uitgevoerd in functie van de noden van de patiënt en binnen de context van geïntegreerde 
multidisciplinaire samenwerking.  

Op niveau van de zorg en binnen de eerstelijnspsychologische functie, engageert hij/zij zich om samen 
met de andere eerstelijnspartners binnen een multidisciplinair team gedeelde verantwoordelijkheid te 
dragen voor het geïntegreerd zorgaanbod voor personen op buurt- of wijkniveau.  

Sleutelpartners zijn hier de actoren uit de eerste lijn zoals onder meer de klinisch 
psychologen/orthopedagogen, de huisarts, het OCMW (geïntegreerd breed onthaal), verpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, apothekers, vroedvrouwen, ergotherapeuten…, maar ook scholen en werkgevers, of 
families en patiënten vereniging/initiatief waarmee interdisciplinair kan worden samengewerkt3.  

Voor de gespecialiseerde psychologische functie participeert de gezondheidszorgbeoefenaar, 
hulpverlener of ervaringsdeskundige aan het geïntegreerd GGZ-zorgaanbod samen met, naast de 
bovenvermelde sleutelpartners, andere belangrijke partners zoals psychiaters, Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg, centra met een revalidatieovereenkomst, de klinisch psychologen/orthopedagogen 
binnen de gespecialiseerde functie, …. .  

In de functie waarin het werkzaam is, maakt de (organisatie of vereniging/initiatief van de) 
gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige in samenwerking met de netwerken 
GG en de lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, zijn/haar zorgaanbod kenbaar aan andere 
professionals en aan de bevolking, en schrijft zich in in de visie uitgewerkt in samenspraak met de lokale 
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en alle netwerkpartners van het netwerk GG. In dit verband 
is er ook een rol weggelegd voor de vereniging/het initiatief van ervaringsdeskundigen, die een pool van 
ervaringsdeskundigen moet vormen om hun specifieke deskundigheid in te brengen naar gelang van de 
behoeften van het netwerk. 

F. Opdrachten t.a.v. het netwerk GG binnen de looptijd van deze overeenkomst 

Artikel 6 

Het netwerk GG engageert zich naar de gezondheidszorgbeoefenaar of hulpverlener of 
ervaringsdeskundige toe om:  

1. de behoeften die opgemaakt worden uit het populatiemanagement en die betrekking hebben 
op groepsinterventies kenbaar te maken aan de gezondheidszorgbeoefenaar of hulpverlener, 
ervaringsdeskundige of organisatie. 

2. via het ziekenhuis in te staan voor de vergoeding van de groepsinterventies.  
3. de administratieve organisatie en coördinatie op zich te nemen van federaal ondersteunde 

vormingsprogramma’s binnen het netwerk GG en het faciliteren van intervisie/supervisie dat 

 
3 Deze samenwerking zorgt ervoor dat een professional steeds beroep doet op de partners in het netwerk. Uit 
deze partnerschappen kunnen dynamische tijdelijke samenwerkingsrelaties ontstaan om zorg rond een specifieke 
zorggebruiker en zijn/haar naasten te verlenen. 
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lokaal wordt georganiseerd door de actoren van het netwerk en betrekking heeft op thema’s die 
in relatie staan met de opdrachten uit deze overeenkomst4.   

4. geen vergoedingen uit te keren voor de sessies/interventies die al via een andere overheid of 
een andere regelgeving vergoed worden5.  

5. terugbetalingen kunnen enkel worden uitgekeerd:  
a) voor de opdrachten die zijn beschreven in deze overeenkomst, en 
b) als deze vergoedingen onder een afzonderlijke rubriek worden vermeld in de boekhouding 

van de gezondheidszorgbeoefenaar, de erkende organisatie of de vereniging.  
6. een vorming te realiseren over de werking van het netwerk geestelijke gezondheid. 

G. Opdrachten en voorwaarden t.a.v. de gezondheidszorgbeoefenaars of hulpverleners of 
ervaringsdeskundigen 

Artikel 7 

Om toe te treden tot deze overeenkomst, legt de gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of 
ervaringsdeskundige een portfolio voor waaruit zijn/haar ervaring, vaardigheden, eventuele opleiding 
en interesses in preventie, vroege detectie, de begeleiding in het zorgtraject van personen met 
psychische problemen via groepsinterventies blijken, alsook zijn/haar beschikbaarheid. 

Artikel 8 

De gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige die de klinisch 
psycholoog/orthopedagoog ondersteunt bij de psychologische groepssessies zoals bedoeld in artikel 3 
en 4, dient te voldoen aan de onderstaande voorwaarden 1° tot 6°. Wie kiest voor een meer structurele6  
verbintenis met het netwerk, dient bijkomend te voldoen aan de voorwaarden 7° tot 9°.  

1. ondersteunt de visie en de uitgangspunten met betrekking tot de organisatie van de psychische 
zorg die onderliggend is aan deze overeenkomst, zoals bedoeld in de inleiding van deze 
overeenkomst en in artikel 5; 

2. deelt aan het netwerk de namen van de gemeenten mee waar hij/zij de verstrekkingen zal 
vervullen;  

3. ondersteunt de klinisch psycholoog/orthopedagoog bij de groepssessies psychologische zorg 
met in acht neming van de bepalingen van deze overeenkomst binnen het werkingsgebied van 
het netwerk GG waarmee hij/zij een overeenkomst heeft afgesloten;  

4. de gezondheidszorgbeoefenaar of hulpverlener of ervaringsdeskundige en de klinisch 
psycholoog/orthopedagoog zijn elk vanuit hun eigen expertise verantwoordelijk voor de inhoud 
en de vorm van de groepsinterventies. Tijdens de sessies stelt de gezondheidszorgbeoefenaar of 
hulpverlener of ervaringsdeskundige zijn expertise ter beschikking voor de uitvoering van de 
sessies.; 

5. geen vergoedingen vragen voor groepsinterventies die al via een andere overheid of een andere 
regelgeving vergoed worden7; 

 
4 Dit vormt geen belemmering voor andere intervisies/supervisies die buiten de toepassing van deze 
overeenkomst worden georganiseerd. 
5 Dit past in de afspraken die zijn gemaakt in het protocol van 2 december 2020 zoals bedoeld in de inleiding bij 
deze overeenkomst en waarbij de financiering van de opdrachten binnen deze overeenkomst complementair zijn 
aan wat er reeds bestaat op vlak van geestelijke gezondheid. 
6 “occasioneel” betekent ondersteunen van één of enkele groepsinterventies versus “structureel" betekent 
ondersteunen van meer dan één serie groepsinterventies in samenwerking met meerdere psychologen. 
7 Dit past in de afspraken die zijn gemaakt in het protocol van 2 december 2020 zoals bedoeld in de inleiding bij 
deze overeenkomst en waarbij de financiering van de opdrachten binnen deze overeenkomst complementair zijn 
aan wat er reeds bestaat op vlak van geestelijke gezondheid. 
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6. vergoedingen kunnen enkel worden gevraagd : 
a) voor de opdrachten die zijn beschreven in deze overeenkomst;   
b) als deze vergoedingen  onder een afzonderlijke rubriek worden vermeld in de boekhouding 

van de gezondheidszorgbeoefenaar, de vereniging of erkende organisatie. 
7. volgt de door het netwerk GG lokaal georganiseerde opleiding over de werking van het netwerk 

GG; 
8. neemt deel aan multidisciplinaire intervisies in het kader van het bewerkstelligen van 

uitwisselingen tussen gezondheidszorgbeoefenaren, hulpverleners of ervaringsdeskundigen en 
gecontracteerde psychologen/orthopedagogen. De gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener 
of ervaringsdeskundige kan ook deelnemen aan andere intervisies die voor hen bestemd zijn als 
het netwerk die organiseert; 

9. werkt samen met de onderzoekers van de wetenschappelijke studie ter evaluatie van de 
overeenkomst en sensibiliseert de rechthebbenden om aan deze studie deel te nemen. 

H. Vergoedingsproces 

Artikel 9 

De klinisch psycholoog/orthopedagoog attesteert de uitgevoerde verstrekkingen van de 
gezondheidszorgbeoefenaar of hulpverlener of de ervaringsdeskundige in de webtoepassing die door de 
verzekeringsinstellingen via de VZW IM ter beschikking is gesteld (in een beveiligde omgeving die door 
het Informatieveiligheidscomité is goedgekeurd). 

De klinisch psycholoog/orthopedagoog attesteert per rechthebbende de verrichte verstrekkingen (via 
een systeem van pseudocodes) in de webtoepassing tegen uiterlijk de 5de  dag van de maand volgend 
op de maand waarop ze betrekking hebben. Registraties van verstrekkingen die na deze dag worden 
ingevoerd, worden meegenomen in de daaropvolgende maand.  

Op basis van de gegevens die in de webtoepassing zijn geattesteerd en rekening houdende met 
tegemoetkomingsvoorwaarden stort de VZW IM het overeenstemmende bedrag aan het innende 
ziekenhuis. Op basis daarvan betaalt het innende ziekenhuis de (organisatie of vereniging/initiatief van 
de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige ten laatste tegen het eind van de 
maand waarin deze attestering is gebeurd.   

De voor dit doel noodzakelijke gegevens worden door de gezondheidszorgbeoefenaren, de 
ervaringsdeskundigen of de organisaties/initiatief van ervaringsdeskundigen aan het innende ziekenhuis 
meegedeeld. 

I. Specifieke regels in verband met het aanrekenen van opdrachten vanuit de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging 

Artikel 10 

Voor een groepsinterventie zoals bedoeld in artikel 3 of in artikel 4 mag per sessie van twee uur, 200 
euro per verstrekker worden in rekening gebracht als deze wordt uitgevoerd door ofwel  een arts en een 
klinisch psycholoog/orthopedagoog of door twee klinisch psychologen/orthopedagogen. 

Indien deze groepsinterventie wordt aangeboden door een klinisch psycholoog/orthopedagoog en een 
andere gezondheidszorgbeoefenaar/hulpverlener/ervaringsdeskundige mag voor deze persoon per 
sessie van twee uur, 126 euro in rekening worden gebracht. In geval deze persoon wordt aangeduid 
door een erkende organisatie of door een vereniging van ervaringsdeskundigen of voorgesteld is door 
het netwerk  bedraagt de vergoeding voor deze persoon maximum 47 euro per uur (of 94 euro voor een 
sessie van twee uur). Het verschil tussen 126 euro en de vergoeding voor deze persoon wordt door deze 
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organisatie/vereniging/netwerk onder meer aangewend voor de vergoeding van de kost voor het 
ondersteunen en begeleiden van de persoon die wordt aangeduid of voorgesteld, voor het organiseren 
van opleidingen en intervisies die er mede toe leiden dat deze personen een kwaliteitsvolle bijdrage 
kunnen leveren in de groepsinterventies, en voor het afsluiten van verzekeringen (zoals 
aansprakelijkheidsverzekering, vrijwilligersverzekering,…) 

Het persoonlijk aandeel van 2.5 euro per sessie en per rechthebbende wordt geïnd door de 
verantwoordelijke klinisch psycholoog/orthopedagoog (deze die de rechthebbende meedeelt in de 
facturatietoepassing van de VZW IM).  

De bedragen worden vanaf 1 januari 2022 geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen in de 
basisovereenkomst tussen het netwerk en het Verzekeringscomité.  

J. Verzekering 

Artikel 11 

Voor de uitvoering van de groepsinterventies in het kader van deze overeenkomst dient elke 
gezondheidszorgbeoefenaar te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ditzelfde 
geldt voor de erkende organisatie die in het kader van deze overeenkomst loontrekkende personen 
aanduidt.  

Organisaties die vanuit deze overeenkomst niet-loontrekkende ervaringsdeskundigen aanduiden dienen 
voor deze personen een verzekering te voorzien die afdoende de respectievelijke 
verantwoordelijkheden dekt. Dit geldt ook voor de individuele zelfstandige ervaringsdeskundige die zelf 
verantwoordelijk is voor het afsluiten van een dergelijke verzekering. 

K. Geldigheidstermijn van de overeenkomst 

Artikel 12 

§1. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening.   

§2. Deze overeenkomst geldt tot en met 31 december 2023 en wordt niet stilzwijgend verlengd. 

§3. In geval de overeenkomst die is gesloten tussen het netwerk en het Riziv wordt aangepast en door 
het netwerk wordt aanvaard en indien deze wijziging een impact heeft op deze overeenkomst, dan zal 
deze wijziging worden doorgevoerd via een wijzigingsclausule bij deze overeenkomst. Indien een van de 
partijen in dat geval niet akkoord kan gaan met deze aanpassing, wordt deze overeenkomst van 
rechtswege beëindigd vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de verzending van de 
wijzigingsclausule.  

§4. Deze overeenkomst kan op elk moment door het netwerk worden opgezegd. Deze opzegging geldt 
vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de opzegging. In elk geval garandeert het netwerk 
de continuïteit van zorg onder dezelfde financiële voorwaarden voor de betrokken rechthebbenden 
binnen dezelfde tegemoetkomingsvoorwaarden. 

Deze overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd door de (organisatie of vereniging/initiatief 
van de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige. Deze opzegging geldt vanaf 
de eerste dag van de derde maand volgend op de opzegging. In dat geval garandeert de (organisatie of 
vereniging/initiatief van de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige de 
continuïteit van zorg voor de betrokken rechthebbenden en dat zij desgevallend na de einddatum 
binnen dezelfde tegemoetkomings- en financieringsvoorwaarden nog verder kunnen ten laste worden 
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genomen door een andere gezondheidszorgbeoefenaar of hulpverlener of ervaringsdeskundige die 
verbonden is aan het netwerk. 

§5. Indien de overeenkomst die is gesloten tussen het netwerk en het Riziv vroegtijdig wordt opgezegd 
eindigt deze overeenkomst met ingang vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op het 
beëindigen van de overeenkomst tussen het netwerk en het Verzekeringscomité. 

Opgemaakt te Boechout, op ……/……/…………, in twee exemplaren. 

A. Voor de (organisatie of vereniging/initiatief van de) gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of 
ervaringsdeskundige 

 ........................................................................................................................................................  

(naam, voornaam en handtekening) 

B. Voor het netwerk geestelijke gezondheid PANGG 0-18, 

 ........................................................................................................................................................  

(naam, voornaam en handtekening van de algemeen directeur van het ziekenhuis waarmee de FOD 
VG een B4 overeenkomst heeft afgesloten) 

C. Voor het ziekenhuis (naam en voornaam van de algemeen directeur van het ziekenhuis dat de 
facturatie-opdracht uitvoert): 

 ........................................................................................................................................................  

(naam, voornaam en handtekening) 
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BIJLAGE 1 - Keuzes en info van de (organisatie of vereniging/initiatief van de) 
gezondheidszorgbeoefenaar,  hulpverlener of ervaringsdeskundige. 

Naam + Voornaam: ....................................................................................................................................  

• Beroep/functie: ....................................................................................................................................  

• Riziv-nummer (indien van toepassing): ...............................................................................................  

• Rijksregisternummer: ..........................................................................................................................  

De gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of ervaringsdeskundige engageert zich/wordt aangeduid: 

• voor ………… uur per week voor het netwerk waarmee onderhavige overeenkomst werd gesloten.  

Het aantal uren is geen opeisbaar recht in hoofde van de psycholoog. Enkel gepresteerde 
sessies/opdrachten kunnen worden vergoed. De klinisch psycholoog/orthopedagoog streeft ernaar een 
eventuele afwijking van deze voorziene uren te compenseren op kwartaalbasis. Indien er een 
structurele afwijking is, kan de klinisch psycholoog/orthopedagoog of het netwerk een herziening 
vragen van de voorziene uren aan de hand van een vernieuwde bijlage. 

Gedurende dit aantal sessies kan de organisatie geen andere vergoeding ontvangen voor de binnen het 
kader van deze overeenkomst voorziene opdrachten dan de vergoedingen die zijn voorzien in deze 
overeenkomst. 

Praktijkadres(sen) : .....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

KBO-nummer: .............................................................................................................................................  

Gemeente(n) waar kan gewerkt worden: ..................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Thema’s :  ...................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Vaardigheden : ...........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Ervaring :.....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Opgemaakt te Boechout, op ……/……/…………, in twee exemplaren. 

De (organisatie of vereniging/initiatief van de) gezondheidszorgbeoefenaar, hulpverlener of 
ervaringsdeskundige (naam, voornaam en handtekening) 

 ..............................................................................................................................................................  

Deze bijlage vervangt alle voorgaande opgemaakte bijlagen. 


