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Betreft: Overeenkomst betreffende de financiering van de psychologische functies in de
eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden:
vermindering van minimum aantal uur/week dat een klinisch psycholoog/orthopedagoog
zich dient te engageren.

De overeenkomst tussen het Verzekeringscomité en de netwerken geestelijke gezondheid alsook
de overeenkomst tussen de netwerken en de klinisch psychologen/orthopedagogen voorziet dat
de geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog ‘zich engageert om voor minstens
8u/week opdrachten te verrichten die aanleiding geven tot facturatie van de opdrachten bepaald in
de functie eerstelijns psychologische zorg en/of de functie gespecialiseerde zorg. Indien de klinisch
psycholoog/orthopedagoog werkzaam is in meerdere netwerken dient het te gaan om minstens 8
uur/week in de verschillende netwerken samen; in dat geval engageert hij/zij zich voor minstens 4
uur/netwerk’.
Het begeleidingscomité stelt vast dat het aantal uur/week dat via een overeenkomst toegekend
werd aan klinisch psychologen/orthopedagogen in bijna alle netwerken kinderen en jongeren
stelselmatig laag blijft en dit te maken heeft met het minimum aantal van 8 uren.
Het begeleidingscomité stemde er daarom mee in deze bepaling te versoepelen voor de klinisch
psychologen/orthopedagogen die een overeenkomst sluiten met een netwerk kinderen en
jongeren. Een klinisch psycholoog/orthopedagoog kan zich vanaf 1 juli 2022 engageren van zodra
deze zich voor minstens 4 uur/week engageert voor het netwerk kinderen en jongeren.
Voor de netwerken voor volwassenen blijft deze bepaling ongewijzigd.
De overeenkomst tussen het Verzekeringscomité en de netwerken geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren wordt bij een volgende wijzigingsclausule aangepast overeenkomstig
de beslissing meegedeeld in deze omzendbrief met datum van inwerkingtreding 1 juli 2022 Het
artikel 11, 16° zal als volgt worden aangepast :

“°16 engageert zich om voor minstens 4u/week opdrachten te verrichten die aanleiding geven tot
facturatie van de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3 en 5.” Dit betekent concreet dat wanneer

een klinisch psycholoog/orthopedagoog een overeenkomst heeft voor 4 uur, deze 4 uur moet
ingezet worden in het kader van de twee functies en bijgevolg niet voor de andere opdrachten
zoals voorzien in artikel 6/1.
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