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Betreft: toelichting visie en proces inzake uitrol eerstelijnspsychologische zorg in de SaRA-regio  

 

 

De introductie van “terugbetaalde” eerstelijnspsychologische zorg is een belangrijke stap voorwaarts 

in de (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg (GGZ). We betreuren dat de overheid belangrijke 

beperkingen heeft ingebouwd in de nieuwe zorgregeling. Anderzijds, de terugbetaling van de 

eerstelijnspsychologische zorg schept, voor het eerst, mogelijkheden om dit potentieel aan erg 

zinvolle GGZ - ondersteuning, aan te boren. Een belangrijke groep zorgbehoevende cliënten zal hier 

baat bij hebben. Ook als secundaire preventie zal goede eerstelijnspsychologische zorg een 

belangrijke bijdrage leveren.  Als GGZ-netwerk willen we dan ook onze schouders zetten onder de 

uitrol van deze nieuwe zorgregeling.  

Voor deze uitrol vertrekken we van 3 principes: 

• Matched care1: dit principe houdt in dat de behandeling van de cliënt wordt afgestemd op de 

kenmerken, wensen en behoeftes van de patiënt. Een goede en snelle afstemming draagt bij 

tot voorkoming van onder- en overbehandeling. Aanvullend zorgt matched care er voor dat 

de hulpverlener haar2 competenties en mogelijkheden maximaal afgestemd zijn op de 

cliënten die ze onder haar hoede krijgt. 

• Geïntegreerde zorg: de eerstelijnspsychologische zorg moet deel uitmaken van het ruimere 

aanbod van ondersteuningsvormen op eerste en tweede lijn3. Verbindingen tussen de 

verschillende hulpverleners en de verschillende zorgvormen moeten de continuïteit van zorg 

aan de cliënt verzekeren. 

• Deskundige professionele zorg: alle  betrokkene bij deze zorgvorm hebben een eigen 

deskundigheid en professionaliteit. De themagroep zal inspanningen leveren om, vanuit de 

eerste 2 principes, de juiste verbindingen tussen deze professionals en de betrokken 

diensten te realiseren.  

Om bovenstaande principes in de praktijk om te zetten werd door SaRA de themagroep 

“eerstelijnspsychologische functie” in het leven geroepen. Deze themagroep valt onder het 

netwerkplatform functie 1. De themagroep is samengesteld uit psychologen(-vertegenwoordigers), 

huisartsen en vertegenwoordigers van de GGZ – voorzieningen uit de SaRA – regio.  

In de themagroep is gezocht naar een manier om de krappe opstartkalender van de FOD 

Volksgezondheid te verzoenen met een “gedragen” implementatie van de zorgregeling. Om dit te 

realiseren wordt geopteerd voor een opstart in 2 snelheden. De ambitie is om op 1 april 2019 “bij 

wijze van proef” te starten met het aanbieden van terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg door 

                                                             
1 http://www.de-eerstelijns.nl/2015/01/behandeling-van-psychische-problemen-huisartsenpraktijk-en-basis-
ggz/; geraadpleegd op 01/03/2019. 
2 Louter voor leestechnische redenen is gekozen voor de vrouwelijke vorm.  
3 Rapport 38; steunpunt: Welzijn, volksgezondheid en het gezin. 2015. 

http://www.de-eerstelijns.nl/2015/01/behandeling-van-psychische-problemen-huisartsenpraktijk-en-basis-ggz/
http://www.de-eerstelijns.nl/2015/01/behandeling-van-psychische-problemen-huisartsenpraktijk-en-basis-ggz/


een beperkte groep psychologen. Deze groep heeft zich naar aanleiding van een oproep door SaRA 

kandidaat gesteld. Het is de bedoeling om in de proefperiode lessen te leren omtrent deze 

zorgregeling in onze regio. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: hoe kan de indicatie correct 

gesteld worden, hoe kan de beschikbaarheid van psychologische sessies makkelijk opgevolgd 

worden, hoe kan een cliëntvriendelijke verwijzing gebeuren, lopen de administratieve processen 

correct, hoe gebeurt een correcte terugkoppeling van het verloop naar de verwijzend arts? 

Ondertussen start ook een proces-werkgroep om met alle partners tot een breed gedragen en 

afgestemde implementatie te komen omtrent de aangehaalde aandachtspunten, en volgens de 

hoger beschreven principes. De ervaringen uit de proef, lessen uit eerdere pilootprojecten en input 

van alle stakeholders zal daarbij gebruikt worden. De medewerkers van het Lokaal Multidisciplinair 

Netwerk zullen deze oefening begeleiden. Voor data verwijzen we graag naar www.netwerksara.be. 

De implementatie ten gronde wordt verwacht begin september. 

We begrijpen dat er bij verschillende partijen vragen, en bij enkele ook ergernissen, zijn omtrent de 

nieuwe regeling. Het blijft bijzonder jammer dat grote groepen nog steeds geen toegang zullen 

hebben tot terugbetaalde eerstelijnspsychologische zorg. De themagroep wil evenwel niet blijven 

roepen aan de zijlijn. Met de opzet van deze regeling willen we werken aan de fundamenten van een 

verhaal dat over de grenzen van deze eerste stap heen betekenisvol kan zijn voor de uitrol van 

eerstelijnspsychologische hulpverlening. 

 

De themagroep eerstelijnspsychologische functie van het SaRA-netwerk. 


