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RIZIV-tussenkomst voor zorgen geleverd door klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen 

 

 

Beste collega, 

 

Deze week organiseerde de FOD Volksgezondheid een infosessie over de financiering van sessies bij 

klinisch psychologen en orthopedagogen. Alle informatie staat ter beschikking op de website 

www.psy107.be, en je kan ook meer info bekomen bij info-psy@health.fgov.be. 

 

Het doel van deze financiering is de toegankelijkheid van psychologische zorg te verhogen. Mits 

verwezen door een huisarts of psychiater, betalen cliënten hun psycholoog/orthopedagoog slechts 4 

of 11 euro. Als psycholoog /orthopedagoog ontvang je in totaal 45 euro voor 45 minuten (60 euro 

voor de eerste sessie van 60 minuten). De doelgroep bestaat uit volwassenen (18-64 jaar) met 

depressie, angstklachten of alcoholverslaving, maar het formeel vaststellen van een diagnose is niet 

noodzakelijk. De financiering geldt voor maximaal 4 sessies, eenmalig te verlengen tot 8 sessies. 

 

Sinds 2011 werd België opgedeeld in 20 netwerken geestelijke gezondheidszorg (beter bekend als de 

netwerken 107). Deze netwerken GGZ zijn nu verantwoordelijk voor het werven/selecteren van 

psychologen en orthopedagogen die in aanmerking komen. De administratie van een GGZ-netwerk 

verloopt steeds via één lokaal ziekenhuis. Met dit ziekenhuis zullen de psychologen en 

orthopedagogen een contract afsluiten. Echter, psychologische zorgen aangeboden binnen 

psychiatrische ziekenhuizen, CGG's, of andere instellingen die reeds gefinancierd worden voor GGZ, 

komen niet in aanmerking voor deze regeling. Het aangewezen ziekenhuis zal dus wel de contracten 

afsluiten, maar niet zelf consultaties inrichten.  

 

Omdat de erkenning en het visum van de klinisch psycholoog / orthopedagoog nog niet geregeld is, 

volstaat je diploma voorlopig als bewijs. Wie deelneemt krijgt een RIZIV nummer toegekend. Deze 

regeling is van toepassing tot eind 2022 (of 3 jaar nadat het project start). 

 

De netwerken kregen volgende criteria mee voor werving/selectie: 

- master in de klinische psychologie of orthopedagogie 

- minstens 3 jaar relevante beroepservaring 

- bij voorkeur ervaring met het werken in de eerstelijn 

- minstens 4 sessies per week aanbieden binnen deze regeling 

 

Verder staat het de netwerken vrij om in overleg met het lokale werkveld bijkomende criteria te  
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bepalen. Een eerste groep geïnteresseerden dient zich in het voorjaar aan te bieden (er is sprake van 

11 februari, maar mogelijk zal die datum nog opschuiven). Het staat de netwerken vrij om later de 

groep nog uit te breiden. 

 

Verdere communicatie dient dus te gebeuren via je lokale netwerk. In bijlage vind je een lijst met 

netwerkcoördinatoren bij wie kandidaten hun naam voorlopig al bekend kunnen maken. Elk netwerk 

zal hierover meer informatie verschaffen in de komende weken. 

 

Als BWP blijven wij voor jou onze standpunten communiceren aan de netwerken en de overheid. Wij 

vragen garanties dat de psychologen/orthopedagogen die meewerken voldoende gespecialiseerd zijn 

in indicatiestelling én behandeling. Een volwaardige psychotherapie-opleiding is een voorwaarde 

voor goede zorg op de eerstelijn. 

 

Verder pleiten wij dat 45 euro niet de norm wordt voor de kost van een sessie psychotherapie. Ook 

blijven we vragen de autonomie van de klinisch psychologen en orthopedagogen te respecteren. Wij 

bepleiten daarom dat de netwerken met ons overleggen en we zullen hen daartoe uitnodigen. 

Deze financiering betreft uitsluitend klinisch psychologen en orthopedagogen. Daarnaast blijven wij 

onverminderd ijveren voor een goede regeling van de beoefening van de psychotherapie, ook voor 

psychotherapeuten zonder WUG beroep. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

Els Brunfaut Prof. Dr. Greet Vanaerschot 

Klinisch psycholoog Klinisch psycholoog 

Voorzitter Ondervoorzitter 
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