NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEID MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
Oproep
Samenwerking m.b.t. het realiseren van vergoedbare eerstelijnspsychologische
sessies binnen Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
In kader van hervorming geestelijke gezondheidszorg heeft de Federale Regering beslist om terugbetaling van
psychologische zorg te voorzien. De tegemoetkoming geldt voor volwassenen met vaak voorkomende
psychische problemen, op verwijzing van een huisarts of psychiater, met een maximum van 8 sessies per jaar.
De netwerken geestelijke gezondheidszorg krijgen de opdracht om binnen hun werkingsgebied de
implementatie en coördinatie op te nemen.

Het Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen doet hierbij een warme
oproep aan

KLINISCH PSYCHOLOGEN
ORTHOPEDAGOGEN
om, op zelfstandige basis, mee in dit nieuwe zorgtraject te stappen.
De klinische psycholoog / orthopedagoog biedt eerstelijns psychologische zorg. Het gaat hierbij om (een
reeks van) kortdurende interventies waarbij twee of meer van volgende opdrachten worden uitgevoerd:
 diagnostische inschatting van de aanwezige problemen;
 algemene psychologische zorg;
 oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie;
 bevorderen van de zelfredzaamheid;
 doorverwijzing bij complexe problematiek.
Deze psychologische zorg wordt geboden aan volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak
van angst, depressie of alcoholgebruik. Het probleem is matig ernstig waardoor het voldoende verholpen
kan worden op basis van een beperkt aantal sessies. De verwijzing gebeurt door de huisarts of psychiater.
Om een laagdrempelige en gedifferentieerde toegang voor de beoogde doelgroep te realiseren, streeft het
Netwerk ernaar om minstens de helft van de sessies te laten doorgaan bij verschillende actoren binnen de
eerste lijn die al partners zijn in het netwerk zoals Sociaal Huis, Huisartsenpraktijk, Huisartsenwachtpost en
CAW. Sessies kunnen ook doorgaan in de eigen praktijk van de zelfstandige psycholoog, resp. orthopedagoog.
VOORWAARDEN en VERWACHTINGEN
 Minimaal drie jaar professionele ervaring als klinisch psycholoog of orthopedagoog.
 Ervaring in het werken met de hierboven beschreven doelgroep (resp. psychische problemen).
 Ervaring, zowel theoretisch als praktisch, in de eerstelijns psychologische zorg.
 Beschikken over een inzetbaarheid op weekbasis: bij voorkeur 8 uur of meer.
 Deelname aan intervisie georganiseerd door het Netwerk geestelijke gezondheid.
 Deelname aan vorming aangaande vermaatschappelijking geestelijke gezondheid, met hierbij de werking
van het Netwerk geestelijke gezondheid.
Naast deze voorwaarden bent u bereid:
 om te werken met “evidence-based methodieken” passend binnen eerstelijnspsychologische zorg, zoals
KOP-model (klachten; omstandigheden; persoonlijke stijl).
 om elke cliënt uit het Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen op te nemen, op voorschrift
van huisarts of psychiater.
 om samen te werken met diverse actoren uit het netwerk i.f.v. naadloze en gedeelde zorgtrajecten.
 om te werken op basis van een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Netwerk. Hierin wordt
onder meer aangegeven dat het aanbod bestaat uit een beperkt aantal eerstelijns psychologische sessies
ter behandeling van een matig ernstig, vaak voorkomend probleem (zie doelgroep boven). We verwachten
dan ook dat de klinisch psycholoog / orthopedagoog inschat dat de persoon kan worden geholpen op basis
een beperkt aantal sessies.
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WAT HEEFT HET NETWERK TE BIEDEN?
 Het Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen is aangewezen op de financiering voorzien
door de Federale Regering:
één sessie van 60 minuten, voor indicatiestelling, aan € 60,-. Daarna € 45,- per sessie van 45 minuten.
Per cliënt gaat om een reeks van maximum vier sessies. In overleg met en op voorschrift van de huisarts of
psychiater is een tweede reeks van vier sessies mogelijk.
 We bieden gratis kwaliteitsvolle vorming en, professioneel begeleide, intervisie.
 We engageren ons om locaties gesitueerd bij eerstelijnsactoren ter beschikking te stellen, en dit gespreid
over het werkingsgebied.
 We bieden de klinisch psycholoog / orthopedagoog de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het
zorgvernieuwingsproces. Deze functie is een essentiële schakel tussen eerstelijnsactoren, zoals huisartsen,
en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. U geeft mee vorm aan een geïntegreerde aanpak.
NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEID MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
PRIT Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen en Accolade | netwerk geestelijke gezondheid
regio Ieper-Diksmuide zetten momenteel volop in op het fusieproces voor één netwerk, onder de werknaam:
“Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen”.
De nieuwe regio van het Netwerk valt samen met drie eerstelijnszones, m.n.: Eerstelijnszone Midden WVl (regio
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Roeselare); Eerstelijnszone RITS (regio Izegem-Tielt); Eerstelijnszone Westhoek (regio Ieper-Poperinge).
Actoren uit het netwerk staan in voor het aanduiden van de klinisch psychologen / orthopedagogen. Hierbij
kiezen we voor een optimale spreiding over de netwerkregio. De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten
met het Netwerk.
De Federale Regering heeft beslist om de facturatie van de psychologische sessies via een ziekenhuis van het
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Netwerk te laten verlopen. Voor onze regio wordt dit opgenomen door Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Ieper.
HOE VERDER?
Hebt u, als klinisch psycholoog / orthopedagoog, interesse, laat dit weten aan:
Koen Demuynck, netwerkcoördinator
Koen.demuynck@netwerkaccolade.be
Ofwel koen.demuynck@prit.be
0498 10 00 25
In bijlage: fiche met noodzakelijke gegevens
Indieningsdatum: tot en met donderdag 14 februari 2019.




We voorzien een gesprek op vrijdagnamiddag 22 februari in Roeselare
Op basis hiervan beslissen we over samenwerking.
Opmaak samenwerkingsovereenkomst in de loop van maart.
Start, met eerste sessies, is voorzien vanaf 1 april 2019.

Meer informatie?
 Over deze oproep en implementatie binnen het Netwerk geestelijke gezondheid:
Zie boven, contactgegevens netwerkcoördinator
 Toelichting bij “beleidsbeslissingen inzake terugbetaling psychologische zorg”
Zie www.psy107.be of rechtstreeks
http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag
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Het gaat om volgende gemeenten: Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Izegem, LangemarkPoelkapelle, Lendelede, Ledegem, Lichtervelde, Lo-Reninge, Meulebeke, Mesen, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare,
Ruiselede, Staden, Tielt, Vleteren, Wingene, Zonnebeke
2
Deze beslissing is genomen gezien federale overheid reeds “B4-overeenkomsten” heeft lopen met een ziekenhuis.
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BIJLAGE:
Kandidatuurstelling voor klinisch psycholoog / orthopedagoog binnen
Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen
Als u interesse hebt, gelieve ons dan een C.V. te bezorgen en een kort gemotiveerd schrijven,
aangevuld met
 kopie van diploma
 onderstaande informatie:
Dit alles, digitaal, bezorgen aan:
koen.demuynck@netwerkaccolade.be
Ofwel: koen.demuynck@prit.be
Indieningsdatum tot en met donderdag 14 februari 2019
Met dank!

Voornaam en naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Ervaring, zowel praktisch als theoretisch
de doelgroep
eerstelijnspsychologische zorg
Ter informatie: bij de selectie wordt rekening gehouden met de kandidaat die beschikt over de grootste
theoretische-en praktijkervaring in de eerstelijns psychologische zorg.
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Beschikbaarheid:
We nemen als uitgangspunt: “beschikken over een inzetbaarheid op weekbasis: bij voorkeur 8 uur of meer.”
Welke beschikbaarheid hebt u?
Vanaf wanneer kan dit ingaan?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Locatie waar de sessies doorgaan
Beschikt u over een locatie waar de sessies kunnen doorgaan?
Adres:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Bent u bereid om sessies te laten doorgaan in een locatie gelinkt aan eerstelijnsactor bij u in de omgeving?
Hebt u hierbij een voorstel van locatie?
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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