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Inleidende opmerkingen  

In dit document worden elementen voorgesteld voor de analyse van het nieuwe aanbod ter 

terugbetaling, met het doel informatie te verschaffen en te verduidelijken waar het om gaat. Dit is 

bedoeld om het debat tussen de leden van de Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale en daarbuiten 

te stimuleren. 

Het eerste deel (blz. 3 tot 6) bevat een beschrijving van het aanbod ter terugbetaling van 

eerstelijnspsychologische zorg (organisatie van de terugbetaling, voorwaarden en basisbeginselen). 

Het tweede deel is gewijd aan een analyse van dit aanbod en wat het inhoudt aan mogelijkheden en 

beperkingen. Als u reeds de krijtlijnen van de terugbetaling kent, kunt u onmiddellijk gaan naar 

pagina 7. 

Dit werk is gebaseerd op de volgende elementen: 

 Protocol van overeenstemming tussen de federale regering en de autoriteiten bedoeld in de 

artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet betreffende de gecoördineerde aanpak van de 

versterking van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in het kader van de COVID 19-

pandemie. 

 RIZIV-overeenkomst van 26 juli 2021. 

 De conventie en haar wijzigingen van 25 oktober 2021. 

 Deelname van de Bruxelloise Ligue pour la Santé Mentale aan vergaderingen georganiseerd door 

BRUMENTA (de regionale coördinatie van de hervorming van het netwerk voor volwassenen). 
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Conclusie  

DEEL 1: Nieuwe federale terugbetalingsaanbod van eerstelijnspsychologische zorg 

1. Context 

In december 2020 hebben de federale overheid en de gefedereerde entiteiten een protocol van 

overeenstemming ondertekend voor de implementatie van een eerstelijns psychologisch 

zorgaanbod. 

De FOD Volksgezondheid heeft voor dit aanbod een nooit eerder gezien budget van 152 miljoen 

vrijgemaakt. 

In augustus 2021 heeft het RIZIV de voorwaarden van dit aanbod omgezet in een conventie. 

Vanaf september 2021 zullen de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg (107) verantwoordelijk 

zijn voor de uitvoering ervan, in samenwerking met regionale en lokale actoren. 

2. Voorwaarden van de 1e lijns psychologische functie. 

Toegang tot vergoeding : psychologen moeten een contract hebben met het netwerk om de patiënt 

te kunnen laten genieten van terugbetaling. 

Primair aanbod van eerstelijnspsychologische zorg : 

 Maximaal 8 individuele sessies of 5 groepssessies, 

 Doelstellingen: zelfzorg, tijdelijke weerbaarheid, psycho-educatie... 

 De vraag naar zorg kan worden gesteld door de betrokkene zelf en/of zijn omgeving en/of de 

tussenpersonen. 

Gespecialiseerd 1e lijns psychologisch zorgaanbod 

 Als het aanbod van de primaire eerstelijnszorg ontoereikend is, doorverwijzing naar 

gespecialiseerde zorg onder de volgende voorwaarden:  

Indien uit het functioneel bilan blijkt dat een behandeling van de onderliggende psychische aandoening 

nodig is wordt, na aanmelding binnen het netwerk gespecialiseerde ambulante GGZ, beroep gedaan op de 

functie gespecialiseerde psychologische zorg.  

 Maximaal 20 individuele sessies of 12 groepssessies (15 voor kinderen/jongeren). 

 Streefdoelen : vast te stellen bij de start van de begeleiding, in nauw overleg met de 

behandelend arts, een andere betrokken zorgverlener en de patiënt. 

 De vraag naar zorg kan worden gesteld door de persoon zelf en/of door de familie en/of 

verzorgers. 

 Het is de geconventioneerde psycholoog die op basis van het functioneel bilan beslist of de 

begunstigde gebruik kan maken van de gespecialiseerde zorg. 

 De gespecialiseerde psychologische functie wordt alleen vergoed na aanvraag bij het netwerk op 

basis van het functioneel bilan, waarvan het model door een begeleidingscomité is goedgekeurd. 
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Voor zover mogelijk moet de psycholoog zelfverwijzing vermijden (doorgaan met dezelfde 

patiënt voor het gespecialiseerde onderdeel), zodat de patiënt kan worden doorverwezen naar 

de gespecialiseerde zorg die het meest geschikt is voor zijn of haar probleem. 

Voorwaarden voor terugbetaling : 

 Individuele sessie: bedrag van 75€/uur waarvan 11 of 4€ ten laste van de patiënt. 

 Groepssessie van minstens 4 tot maximaal 12 personen, van 90 tot 120 minuten: bedrag 

variërend tussen 126 en 200 € afhankelijk van het aantal deelnemers (twee mogelijk), waarvan 

2,50 € wordt betaald door de patiënt/deelnemer. 

 Voor de gespecialiseerde functie moet de gecontracteerde psycholoog zijn opleiding, klinische 

ervaring en specifieke bekwaamheden aantonen aan de hand van een dossier dat de volgende 

informatie moet bevatten: identificatiegegevens en talenkennis; professionele contactgegevens, 

RIZIV-nummer, visum en goedkeuring, diploma's, bijscholing gestaafd met bewijzen van deelname (of 

certificaten indien beschikbaar), deskundigheid en ervaring met vermelding van de leeftijdsgroepen, 

eventuele deskundigheid op een specifiek gebied en/of (interview)methode of (psychologisch) 

probleem/klacht, wetenschappelijke activiteiten (artikels...). 

Eerstelijnspsychologische zorg: op basis van een functioneel bilan opgesteld door de gecontracteerde 

psycholoog en genoteerd in het dossier van de patiënt in de databank E-HealthBox en in het Globaal 

Medisch Dossier (GMD) van de huisarts, tenzij de patiënt anders beslist. 

Gespecialiseerde psychologische zorg: aanvraag bij het netwerk op basis van een functioneel bilan 

opgesteld door de geconventioneerde psycholoog en een arts (huisarts en/of een eventuele 

gespecialiseerde arts). 

Via het primaire en het gespecialiseerde aanbod bestaat de mogelijkheid om beide benaderingen te 

combineren. Het is ook mogelijk om het aanbod na 12 kalendermaanden te verlengen (op basis van 

nieuwe functionele bilans). 

Functioneel bilan : dit document (3 dubbelzijdige bladen) moet de volgende elementen bevatten 

contactgegevens van zorgverleners, waaronder de huisarts, de betrokken arts indien deze niet de 

huisarts is, en eventuele andere zorgverleners; het somatische, sociale en psychologische verleden 

van de patiënt ;  de persoonlijke stijl van de patiënt, de verwachtingen van de huisarts en/of de 

betrokken arts en/of enige andere zorgverstrekker en die van de patiënt; de doelstellingen van de 

huisarts en/of de betrokken arts en/of enige andere zorgverstrekker en die van de patiënt; 

elementen betreffende het resultaat van de begeleiding en eventuele doorverwijzingen (naar de 

gespecialiseerde lijn, groepswerk, andere diensten die meer aan de behoeften zijn aangepast); in het 

kader van de gespecialiseerde zorg, elementen die moeten worden onderstreept na het tussentijds 

overleg. Het functionele bilan moet door alle betrokken partijen worden ondertekend, tenzij de 

patiënt anders beslist. Om toegang te krijgen tot de terugbetaling van gespecialiseerde zorg, moet 

het functionele bilan aan het netwerk worden gemeld. 

Halverwege de gespecialiseerde zorg moet de behandelend psycholoog een evaluatiegesprek 

plannen om zijn zorgaanbod aan te passen aan het verloop van de situatie en de toestand van de 

patiënt, rekening houdend met de aantekeningen van het functionele bilan en in overleg met de arts 

(huisarts en/of andere). 
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Naast dit terugbetaalbare gespecialiseerde aanbod: indien de problematiek van de patiënt blijft 

aanhouden, organiseert de verantwoordelijke gecontracteerde psycholoog een doorverwijzing naar 

andere bestaande psychologische zorgstructuren : "verwijst de klinisch psycholoog/orthopedagoog door 

naar meer intensieve gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het netwerk". 

De prestaties worden uitsluitend gefinancierd per handeling. In een wijziging van de RIZIV-

overeenkomst van 25 oktober 2021 wordt een register van codes per soort interventie voorgesteld. 

Elke maand zal de psycholoog met wie een overeenkomst is gesloten, verslag moeten uitbrengen 

over zijn activiteiten door deze codes in te voeren in een softwareprogramma dat het totaalbedrag 

van de honoraria zal berekenen. Het zal ook dienen als een dashboard van de activiteit van de 

psycholoog (outreach-werk, groepswerk, individueele sessie, nabijheid tussen de voorschrijver en de 

plaats waar de opdracht wordt opgenomen, multidisciplinair overleg …). 

In de eerste conventie werd bepaald dat de psycholoog kon werken onder zelfstandig statuut of 

werkzaam kon zijn in een dienst die de eerstelijns ambulante sector omvatte. In de wijziging van de 

overeenkomst van 25 oktober 2021 worden aanvullende voorwaarden gesteld: voor psychologen die 

bezoldigd worden door een dienst zullen alleen erkende organisaties een overeenkomst met het 

netwerk kunnen sluiten: 

"Onder erkende organisatie worden enerzijds de instellingen/diensten bedoeld die zijn vermeld in 
CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor – dit is de gemeenschappelijke database van de 
openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in 
België) en anderzijds de organisaties die loontrekkende klinisch psychologen/orthopedagogen in 
dienst hebben en in afwachting van opneming in CoBRHA en op basis van een kandidatuurstelling bij 
het begeleidingscomité binnen het kader van deze overeenkomst als erkende organisatie worden 

beschouwd." 

 
Het komt het Begeleidingscomité dus toe om toestemming te geven om zich in te schrijven in het 

CoHBRA-register en zo een RIZIV-nummer voor de dienst te verkrijgen. De beoordelingscriteria en 

toegangsvoorwaarden zijn in dit stadium nog niet gespecificeerd, maar zij moeten rechtstreeks 

verband houden met de analyse van de behoeften per district/gebied. 

De geconventioneerde psycholoog verbindt zich ertoe : 

Een minimum van 8 uur/week vrij te maken voor de overeenkomst met het Netwerk of 2 x 4 uur in 

de twee Netwerken (Volwassenen/Kinderen, Adolescenten). 

Een eerste afspraak voorstellen ten minste één week na kennisgeving van de vraag of uiterlijk 

binnen één maand. 

De waarden van de overeenkomst naleven en de praktijk van mobiliteit, outreaching en 

groepsactiviteiten opnemen in de behandeling. 

3. Aanvullende informatie over de basisbeginselen van de overeenkomst 

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het aanbod van geestelijke gezondheidszorg wordt geformuleerd 

volgens het beginsel van het bio-psycho-sociaal model in de somatische gezondheidszorg in termen 

van toegankelijkheid, kwaliteit en nabijheid. 
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Het netwerk wil bijdragen aan de ontwikkeling van een kwaliteitscultuur voor veilige, effectieve, 

efficiënte, gelijke en tijdige zorgverlening in de specialistische zorgverlening waarbij de patiënt 

centraal staat. Dit impliceert dat aanbieders van psychologische zorg, ongeacht of zij zelfstandig zijn 

dan wel werken in een instelling, de waarden, overtuigingen, houdingen en gedragspatronen delen 

die gericht zijn op de voortdurende verbetering van de kwaliteit van de verleende zorg. 

Deze twee vormen van terugbetaling, eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg, worden 

uitgevoerd in een lokale aanpak, dicht bij de burger, en op multidisciplinaire wijze met het oog op 

geïntegreerde zorg in een afgebakend gebied om een betere toegang tot de zorg te waarborgen. 

Wat de verdeling van de middelen betreft, zullen wegingscoëfficiënten moeten worden vastgesteld 

voor de verdeling van het aanbod tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg, tussen 

verschillende leeftijdscategorieën en tussen buurten met prioritaire behoeften. Het federale niveau 

zal een eerste weging voorstellen, die door het netwerk zal moeten worden verfijnd in het licht van 

de specifieke kenmerken van bepaalde wijken/gebieden. Deze afstemmingswerkzaamheden zullen 

worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten, de 

onderzoekswerkzaamheden en de twee Brusselse netwerken. 

4. Operationele fasen van de uitvoering van het aanbod 

Wat de governance en de operationele strategie betreft, wordt het eerstelijnspsychologische 

zorgaanbod op drie plaatsen besproken, elk met een andere functie. 

De regionale werkgroep F1 (GTR F1): deze groep bestaat uit eerstelijnswerkers van de 107 

hervorming, de vier Brusselse vestigingen en andere regionale structuren die verantwoordelijk zijn 

voor eerstelijnszorg. De Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale heeft zich in april 2021 bij deze 

groep aangesloten. Deze F1 RWG bestaat al enkele jaren. Voor het onderdeel 

eerstelijnspsychologische zorg doet de groep concrete voorstellen waarop de coördinatoren van het 

Regionaal Overlegcomité voor de 107 hervorming zich baseren, met name om ze door te geven aan 

een hoger besluitvormingsniveau. De adviezen van deze groep hebben een adviserend en geen 

besluitvormend karakter. 

De transversale en interkabinettenwerkgroep: Daarin zetelen 1 vertegenwoordiger van het kabinet 

van de gewestelijke minister van Volksgezondheid en Sociale Actie (Alain Maron), 1 

vertegenwoordiger van het kabinet van de federale minister van Volksgezondheid (Frank 

Vandenbroucke), vertegenwoordigers van de administraties, 1 vertegenwoordiger voor elke 

gewestelijke antenne, vertegenwoordigers van de gewestelijke structuren belast met de 

organisatie/vertegenwoordiging van de eerste lijn (BRUSANO, BRUZEL, Interfederatie van Ambulante 

Zorgen COCOF, 1 vertegenwoordiger per netwerk voor geestelijke gezondheidszorg, voor  

volwassenen (BRUMENTA) en voor kinderen/tiener (BRUSTARS). Dit forum zorgt voor het overleg 

tussen het regionale en het federale niveau. Onlangs heeft de transversale werkgroep besloten haar 

werkzaamheden als volgt te faseren 

 1e fase: verfijning van de afweging volgens de door het federale niveau meegedeelde 

coëfficiënten; 

 2e fase: strategische uitvoering van het aanbod. 
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Deze werkgroep zal voorrang geven aan de vertegenwoordigers die voor elke fase een relevantere 

rol hebben. 

Het Begeleidend Comité: de samenstelling ervan wordt gespecificeerd in de RIZIV-overeenkomst. De 

architectuur van het aanbod wordt onder haar toezicht geplaatst. De samenstelling: 

 6 vertegenwoordigers van psychologenverenigingen met linguïstische pariteit, 

 2 vertegenwoordigers van familie-organisaties, 

 2 vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, 

 6 vertegenwoordigers van ziekenhuisorganisaties, 

 6 vertegenwoordigers van verzekeringsorganisaties, 

 4 huisartsen, aangewezen door de organisaties die de artsen vertegenwoordigen in het Comité 

voor het verzekeringswezen, met taalkundige pariteit, 

 2 psychiaters benoemd door de organisaties die artsen vertegenwoordigen in het 

verzekeringscomité, met taalkundige pariteit, 

 6 vertegenwoordigers van de SodM-netwerken (niet van de regionale COCOF-sector, maar van 

de federale 107-hervorming), waaronder 3 van de netwerken voor kinderen en 3 van de 

netwerken voor volwassenen, 

 2 deskundigen van de FOD Volksgezondheid, 

 De administratie van het RIZIV, 

 Een adviseur van de minister van Sociale Zaken en een adviseur van de minister van 

Volksgezondheid, 

 Een vertegenwoordiger van de administratie van de betrokken gefedereerde entiteiten 

Deel 2: Elementen van de analyse 

1. Schets van de functioneel bilan en de beperkingen ervan 

In oktober 2021 heeft het RIZIV het model van het functioneel bilan meegedeeld. Het gebruik van de 

functioneel bilan wordt daarin gespecificeerd. Het blijkt dat het functioneel bilan een centrale 

functie heeft in de multidisciplinaire en geïntegreerde behandeling van de patiënt. De visie van het 

partnerschap rond de situatie van de patiënt ligt uitsluitend in een geformaliseerde uitwisseling 

tussen zorgverleners. Dit is een beperking van de toepassing van het bio-psycho-somatisch 

paradigma op het evaluatiewerk dat geacht wordt vooraf te gaan aan de psychologische zorg. In het 

volgende zullen wij de redenen uitwerken voor de moeilijke geschiktheid van de somatische logica 

met de deontologie van de klinische psychologie praktijk. 

Wat bevat het functioneel bilan ? 

 Referenties en RIZIV-nummer van de geconventioneerde psycholoog, de betrokken arts, de 

huisarts die verantwoordelijk is voor de GMD; 

 Referenties van andere dienstverleners zonder vermelding van hun functie of specialisatie, maar 

met een RIZIV-nummer; 

 Psychologische, sociale en somatische antecedenten - indien nuttig om mee te delen - en in te 

vullen door de behandelende arts, door de psycholoog, door een eventuele andere zorgverlener; 

 Het huidige functioneren van de patiënt, met vermelding van de klachten, de problemen van de 

gebruiker, de hulpbronnen en het sociale netwerk; de situatie en de bio-psycho-sociale 
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omstandigheden, in te vullen door de psycholoog, de behandelend arts en eventuele andere 

hulpverleners; 

 De persoonlijke stijl van de gebruiker, aan te geven door de psycholoog; 

 Andere nuttig geachte details; 

 De behandeling, waarin de hulpvraag, de doelstellingen en de verwachtingen van de gebruiker 

zijn vastgelegd; die van de behandelende arts, die van de psycholoog en die van een andere 

mogelijke hulpverlener; 

 In de loop van de behandeling moet de evolutie van de situatie/ problematiek worden 

gespecificeerd tijdens het tussentijdse iverkeg van de gespecialiseerde begeleiding ; 

 Ten slotte een samenvattende tabel in 5 kolommen: Wat (klacht)/Doelstelling/Interventie/ 

Wie/Status, verloop, evolutie. 

Wat zijn de verwachte functies van het functioneel bilan ? 

 
Dit functioneel bilan is een kerninstrument en vertaalt de visie verder door in de organisatie en 

financiering van 2 psychologische functies. Op welke visie is de functinoeel bilan gebaseerd? Gaat 

het om het bespreken van de tussenkomsten van elke zorgverstrekker ? Gaat het om het organiseren 

van een minimaal overleg tussen artsen en psychologen? 

Een functioneel bilan is een essentieel en klinisch werkinstrument dat geïntegreerde zorg gaat 

ondersteunen. Het bevordert de kwaliteitsvolle professionele interventie en multidisciplinaire en 

intersectorale samenwerking. 

Welke plaats moet, bij de bevordering van het somatische en psychologische paar, worden 

ingeruimd voor maatschappelijk werkers en de expertise van de associatieve diensten in het werk 

ten behoeve van kwetsbare doelgroepen met ongunstige levensomstandigheden? Hoe wordt het 

multidisciplinaire werk georganiseerd rond dit soort situaties, die vaak voorkomen bij patiënten met 

een combinatie van kwetsbaarheden? Gezien de elementen die in het functinoeel bilan zijn 

opgenomen, lijkt het duo arts/psycholoog de voorkeur te genieten. Zij zijn de leveranciers bij uitstek. 

De andere benaderingen of beroepen die werken aan andere gezondheidsdeterminanten lijken 

afwezig te zijn in deze vertegenwoordiging van eerstelijnswerk. 

Op basis van het functioneel bilan kan men inschatten welke zorg of ondersteuning nodig is (met 

inbegrip van de reeds gevolgde interventies), een zorg- of behandelingsplan opmaken, een 

schatting maken van de duur en intensiteit van de nodige interventie en een evaluatie maken van 

de verstrekte behandeling. 

Het functioneel bilan verenigt de gezichtspunten vanuit verschillende expertises zodat er vanuit 

complementariteit van de arts, de klinisch psycholoog/orthopedagoog en cliënt of patiënt een 

volledig beeld kan gecreëerd worden. 

Communicatie- en oriëntatiedocument tussen arts en psycholoog en andere beroepsbeoefenaren in 

de gezondheidszorg die onder het beroepsgeheim vallen (verpleegkundige, apotheker, enz.) en 

dezelfde finaliteit nastreven, toegang via het digitale dossier van de E-Healthbox. Er wordt zelfs 

gespecificeerd: " Na de gespecialiseerde interventie kan het functioneel bilan, mits goedkeuring van 

de patiënt, en indien nodig, gebruikt worden als communicatie-instrument naar de betrokken 
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eerstelijnsactoren binnen het kader van afspraken omtrent verdere ondersteuning (bijvoorbeeld: 

‘vinger aan de pols’), altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de patiënt". Betekent dit dat het 

functioneel bilan blijft circuleren na de begeleiding? Met welke relevantie? 

“Werkinstrument dat de responsabilisering van de patiënt bevordert.” In het kader van het werk 

dat wordt uitgevoerd voor het functioneel bilan, wordt de gebruiker expliciet beschouwd als 

verantwoordelijk voor zijn proces. De wens wordt uitgedrukt om de patiënt centraal te stellen en het 

zorgproces voor hem begrijpelijk te maken. Zou het, om deze doelstellingen volledig te 

ondersteunen, niet juister zijn de patiënt te beschouwen als een partner in het proces in plaats van 

als de persoon die verantwoordelijk is voor het proces? Het begrip verantwoordelijkheid kan 

impliceren dat de patiënt weinig of geen verantwoordelijkheid voelt, het legt druk op de persoon die 

het kan ervaren als een bevel om te herstellen terwijl niet alles zich afspreelt op een individueel 

wilsniveau. 

Hoe wordt de toestemming van de patiënt en de deontologie van de klinisch psycholoog in acht 

genomen bij het werken met een functioneel bilan ? 

Ter herinnering: de nieuwe overeenkomst inzake eerstelijnspsychologische zorg vereist niet langer 

een medisch voorschrift om toegang te krijgen tot terugbetaling van zorg. De vorige conventie 

vereiste dit, maar gaf het voorschrift alleen de status van toegang tot terugbetaling van sessies 

zonder een bepaald protocol vast te stellen dat de psycholoog moest volgen. Het functioneel bilan 

introduceert een andere relatie tussen de zorgverleners, namelijk de arts en de psycholoog: de 

nieuwe eerstelijns- en gespecialiseerde psychologische zorg blijft nauw verbonden met de supervisie 

van de arts met het oog op geïntegreerde zorg. 

Sinds de lancering van de overeenkomst is deze geëvolueerd: de toegang tot terugbetaalde zorg is 

niet langer afhankelijk van de kennisgeving van het functionele bilan in het DMG en het delen van 

de gegevens die daarin zijn opgenomen, wordt onderworpen aan de goedkeuring van de patiënt. 

Dit is een stap vooruit. De verplichting blijft bestaan om het functioneel bilan vast te leggen in een 

digitaal patiëntendossier E-Healthbox, waarvoor de psycholoog de parameters voor het delen 

bepaalt. Niettemin wordt de psycholoog verzocht het delen van gegevens met de arts zoveel 

mogelijk aan te moedigen door aan de patiënt de noodzaak van deze samenwerking uit te leggen. 

De patiënt kan weigeren gegevens te delen, in welk geval de psycholoog dit in het dossier zal 

vermelden. Hoewel het begrip "weigering om gegevens te delen" wordt vermeld, is het op zijn 

minst dubbelzinnig wanneer het document bij de functionele beoordeling wordt gelezen: 

 "Indien de patiënt in uitzonderlijke omstandigheden weigert deze informatie te delen met een andere 

behandelende professional, moet dit in het functioneel bilan en in het patiëntendossier worden 

vermeld. Er wordt een sjabloon voor geïnformeerde toestemming voorzien.” 

 Hoe moeten wij het begrip buitengewone omstandigheden opvatten? Betekent dit dat de weigering 

om te delen de uitzondering moet blijven? Betekent dit dat het delen van gegevens de norm is 

tussen de arts en de psycholoog? Respecteert deze systematisering ten volle de vrije instemming van 

de patiënt? Is het voor een spreken in alle veiligheid bevorderlijk dat men van meet af aan weet dat 

er gegevens worden uitgewisseld? En voor de psycholoog, stelt dit evaluatieprotocol hem in staat 

zijn analyse van de voorwaarden waarop het gedeelde geheim is gebaseerd, volledig uit te 
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oefenen? Herdefinieert het functioneel bilan deze twee centrale begrippen van de praktijk van de 

klinische psychologie? 

Juridische, klinische en ethische noties van vertrouwelijkheid en het gedeelde beroepsgeheim 

Het beroep van psycholoog is onderworpen aan welbepaalde regels inzake ethiek en 

vertrouwelijkheid. De wetgever heeft de vertrouwelijkheden die de burger-patiënt aan de 

psycholoog meedeelt, in het strafregister opgenomen. Artikel 458 van het wetboek van strafrecht 

verbiedt de psycholoog deze vertrouwelijkheden bekend te maken op straffe van strafvervolging. De 

betekenis van de wet maakt onderscheid tussen wat in het openbaar wordt gezegd en wat privé 

wordt gezegd. Om samenwerking tussen verschillende beroepsbeoefenaars mogelijk te maken, 

bepaalt de wet van 22 april 2019 betreffende de kwaliteit van de zorgpraktijk niettemin duidelijk de 

voorwaarden van het gedeelde beroepsgeheim tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg 

en psychosociale hulpverleners: alleen de elementen die strikt noodzakelijk zijn voor de 

samenwerking mogen aan een andere beroepsbeoefenaar worden doorgegeven onder de (eveneens 

strikte) voorwaarde van de toestemming van de patiënt, die moet worden gegeven voor elk 

doorgegeven element en voor elke beroepsbeoefenaar die er kennis van kan nemen. Dit wordt 

uitdrukkelijk gesteld in de deontologische code voor psychologen , artikel 14: 

" Het gedeelde beroepsgeheim: De psycholoog kan op eigen verantwoordelijkheid vertrouwelijke 

gegevens waarover hij beschikt delen om de doeltreffendheid van zijn werk te optimaliseren. Hiertoe 

past hij de gebruikelijke cumulatieve regels betreffende het gedeelde geheim: Voorafgaande 

inlichting en akkoord van de bewaarder van het geheim, uitsluitend in het belang van deze laatste, 

beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim 

onderworpen zijn en die in het kader van eenzelfde opdracht handelen.” 

Dezelfde code vervolgt, in artikel 19: 

" De vrije en geïnformeerde toestemming van de cliënt, proefpersoon of van zijn wettelijke 

vertegenwoordiger is vereist voorafgaand aan elke handgeschreven, audiovisuele, informatica- of 

andere vorm van registratie van de gegevens die op hem betrekking hebben. Dit geldt eveneens voor 

de overdracht van gegevens ongeacht voor welk doeleinde deze overdracht gebeurt. De psycholoog 

zorgt ervoor dat documenten die zijn opgesteld in het kader van zijn werk altijd op dusdanige wijze 

worden opgemaakt en bewaard dat zij het beroepsgeheim vrijwaren.”.  

Vanuit klinisch oogpunt is de garantie van vertrouwelijkheid de voorwaarde die een oprecht, 

authentiek, intiem en pijnlijk spreken mogelijk maken. Het is omdat het spreken van de patiënt 

veilig kan gebeuren bij de psycholoog dat hij of zij hem of haar alles kan vertellen en dat de 

therapeutische relatie mogelijk wordt. 

Doorheen het werk denkt de psycholoog met de patiënt steeds na over de informatie die strikt 

noodzakelijk moet worden doorgegeven overeenkomstig de opdracht van de persoon met wie de 

informatie wordt gedeeld. De patiënt moet gedurende de gehele begeleiding houder kunnen blijven 

van de informatie die op hem/haar betrekking heeft, zijn/haar geschiedenis en het 

uitwisselingsproces. Sommige mensen zien de vertrouwelijkheid van psychologen als een manier om 

de vertrouwelijkheden van de patiënt voor zichzelf te houden. Dit is een verminkte opvatting van het 

beroep, dat in werkelijkheid de zwijgplicht (niet het zwijgrecht) in zijn deontologie heeft opgenomen. 
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De klinisch psycholoog is zich echter niet onbewust van het begrip gedeelde geheimhouding; hij of 

zij beoefent het in een grote verscheidenheid van complexe situaties en met belanghebbenden uit 

allerlei contexten, en wanneer dat nodig is. De psycholoog beoefent dus de deskundigheid van zijn 

deontologie en van het gedeelde beroepsgeheim op een veeleisende, dynamische en continue wijze. 

Hij of zij doet dit door na te denken over wat noodzakelijk is en geen informatie te onthullen die niet 

nuttig is voor het werk van een ander. Met elk stukje doorgegeven informatie, actualiseert hij de 

toestemming van de patiënt. 

Het functioneel bilan impliceert het delen van informatie op basis van een te ruime interpretatie van 

vertrouwelijkheid en gedeelde geheimhouding: de beoordeling kan worden gedeeld met elke 

zorgverlener die aan het beroepsgeheim is onderworpen (verpleegkundige, arts, apotheker, enz.). 

Deze brede opvatting kan verschillende problemen op het gebied van de psychologische zorg met 

zich meebrengen : 

De functionele beoordeling bepaalt vooraf welke informatie het meest relevant wordt geacht om 

aan de zorgverleners te worden meegedeeld. Dit geheel van informatie over het intieme leven van 

de patiënt wordt in een statisch en vast blok doorgegeven. Hoe kan bijvoorbeeld informatie over de 

stijl van de patiënt strikt noodzakelijk en relevant zijn voor de samenwerking tussen zorgverleners, en 

voor welk rechtmatig belang van de patiënt? 

Van meet af aan moet de psycholoog de patiënt overtuigen van de waarde van het functioneel bilan 

en van het delen ervan zonder de tijd te hebben kunnen nemen om afstand te nemen en deze te 

analyseren. 

De functionele evaluatie blijft ook na het einde van de begeleiding als communicatie-instrument 

fungeren om de volgende belanghebbende in staat te stellen "de vinger aan de pols te houden" (sic). 

De vinger aan de pols houden is in de geestelijke gezondheidszorg nooit een triviale handeling, en de 

intermenselijke relatie tussen de patiënt en elke hulpverlener moet telkens in haar bijzonderheid 

worden onderzocht. Vergelijkingen zijn mogelijk, maar kunnen alleen worden begrepen in een 

uitwisseling tussen beroepsbeoefenaars waarbij de betrokkene betrokken is. 

Het functioneel bilan berust op een visie die ontleend is aan de organisatie van de somatische 

gezondheidszorg: de huisarts verwijst zijn patiënt naar een specialist om de medische evaluatie te 

voltooien of uit te diepen; vervolgens stuurt de specialist hem een gedetailleerd verslag van de 

werkzaamheden en de behandeling die aan de patiënt werd voorgesteld. Deze procedure is legitiem 

op het gebied van de somatische gezondheidszorg omdat zij de coördinatie mogelijk maakt van de 

zorg die nodig is voor de behandeling van een pathologie en de informatie over de voorgeschreven 

geneesmiddelen om eventuele wisselwerkingen te controleren. Het rechtmatige belang voor de 

patiënt ligt voor de hand: verbetering van de zorg en voorkoming van overdosering, verkeerde 

diagnose, verkeerde behandeling, slecht uitgevoerde vroegtijdige opsporing, enz. Anderzijds 

impliceert psychologische zorg de uitwisseling van vertrouwelijkheden, van elementen uit het 

intieme en affectieve leven, van verhalen die raken aan taboesfeer (niet-toelaatbare gevoelens, 

traumatisch verleden dat geheim wordt gehouden uit schaamte, verslavingsgedrag, zelfdestructief 

gedrag, geweld tegen zichzelf of tegen anderen...)? Het lijkt ons meer legitiem om een engere 

opvatting van vertrouwelijkheid te overwegen, en meer recht te doen aan het feit dat de patiënt in 

staat moet zijn om zijn of haar toestemming te kunnen geven voor elk element dat wordt 

doorgegeven, dat hij de aard van deze elementen moet kunnen kiezen. Het feit dat het netwerk van 
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beroepsbeoefenaren niet "alles" over de patiënt weet, belet de beroepsbeoefenaren niet om hun 

taken met de patiënt uit te voeren. Het functioneel bilan presenteert een systematisch gedeeld 

beroepsgeheim dat niet gebaseerd is op de klinische analyse maar op een beginsel van rationaliteit 

van de zorg. 

In het functioneel bilan worden de verwachtingen en doelen van verschillende partijen op een rijtje 

gezet: de behandelend arts, een andere mogelijke zorgverlener en de patiënt. Zijn de verwachtingen 

en doelstellingen van de zorgverleners gericht op de patiënt of op de psycholoog? Welke plaats 

moet de psycholoog toekennen aan de verwachtingen en doelstellingen die door de andere 

verstrekkers zijn vastgesteld? Wat is zijn missie tegenover hen? Hebben de verwachtingen van de 

patiënt meer waarde dan die van de zorgverleners? Hoe gaat de psycholoog te werk als de 

verwachtingen van de andere partijen zeer verschillend of zelfs uiteenlopend zijn? Bestaat niet het 

gevaar dat het in aanmerking nemen van al deze elementen de werkruimte van de psycholoog en zijn 

luistervaardigheid zal vertroebelen? Het is niet de praktijk van gedeelde geheimhouding die ter 

discussie moet worden gesteld, aangezien het een gebruikelijke praktijk is voor alle 

beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Het is de 

standaardisering van het gedeelde beroepsgeheim die niet gerechtvaardigd is: zij maakt het niet 

mogelijk de zorgopdracht van de psycholoog te articuleren met die van de ander met wie wordt 

gedeeld. Het functioneel bilan tracht een zo vlot mogelijk verkeer van gegevens tussen de 

zorgverleners te organiseren, niet op grond van een behoefte in het belang van de patiënt, maar op 

grond van een principieel belang dat noodzakelijk is voor de voorschrijver van de zorg. 

Het functioneel bilan brengt een samenwerking tot stand die sterk gericht is op het duo van de 

huisarts en de psycholoog. De klinische psychologie bevindt zich op het kruispunt van de 

gezondheids- en de sociale sector, met name wat de behandeling van bepaalde kwetsbaarheden 

betreft. 

De praktijk van het bilan opmaken is antinomisch met de aard zelf van het eerstelijnswerk en de 

vergemakkelijkte toegang tot de zorg. Hoe kan laagdrempelige zorg worden verleend als de 

toegang tot een beroepsbeoefenaar afhankelijk is van één of twee fasen van bilan opmaken ? Hoe 

kunnen interventiekaders worden aangepast en flexibeler worden gemaakt als zij worden geschraagd 

door de behoefte aan een lang en vervelend formulier dat door verschillende partijen moet worden 

ingevuld? Deze kloof tussen de voorwaarden van de overeenkomst en de realiteit waarmee de meest 

kwetsbare groepen worden geconfronteerd, is een constante en vormt voor Brussel een reëel 

probleem van aanpassing aan de behoeften ter plaatse. 

2. Een inclusief, lokaal en aangepast aanbod van "matched care"? 

Volgens de RIZIV-conventie moet de eerstelijnszorg dicht bij de burger staan en toegankelijk zijn. 

Verschillende studies pleiten voor de meest toegankelijke, lokale, mobiele en laagdrempelige 

eerstelijnsinterventies. Onder deze omstandigheden hebben de door de overheid genomen 

maatregelen een kans om kwetsbare personen te bereiken en uit te monden op het brengen van 

gezondheid. De door de conventie verdedigde waarden stroken met deze beginselen, maar de 

tenuitvoerlegging ervan dreigt de doelstellingen van de zorg te missen. 

De maatregelen van het verdrag zijn gebaseerd op een restrictief toepassingsschema: functioneel 

bilan, systematisering van de mobiliteit, groepswerk indien mogelijk voor elke begeleiding, 
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multidisciplinaire werkvorm beperkt tot het somatisch/psychologische paar, een vast aantal sessies, 

verandering van psycholoog bij de overgang naar gespecialiseerde zorg... Al deze Interventies in de 

vorm van instructies die moeten worden opgevolgd en gecodeerd in een dashboard verminderen de 

manoeuvreerruimte van de clinicus, zijn of haar mate van appreciatie van meer geschikte 

benaderingen of efficiëntere samenwerking rond de situatie van de patiënt of om een meer flexibel 

systeem te ontwikkelen. Door de systematisering van de praktijken bestaat het risico dat zij slechts 

gedeeltelijk of in het geheel niet beantwoorden aan de gezondheidsbehoeften van bepaalde 

bevolkingsgroepen die kwetsbaarder zijn geworden door de levensomstandigheden, 

bevolkingsgroepen die niettemin als prioritair worden beschouwd. 

Het verlenen van psychologische zorg op basis van normen sluit in feite "complexe" situaties uit en 

zal toegankelijker zijn voor patiënten wier levenssituatie geen chronische kwetsbaarheid of 

pathologie met zich meebrengt. Deze "eenvoudige" profielen zijn echter niet de profielen die 

mobiele of groepsdiensten vereisen. Mensen met sociale ongelijkheden op gezondheidsgebied, 

geaccentueerd door een crisiscontext, zullen van dit zorgaanbod worden uitgesloten omdat de 

kenmerken van hun behoeften niet aansluiten. 

Naast deze belemmeringen is het aanbod van terugbetaalde zorg alleen toegankelijk voor mensen 

met een geldige ziektekostenverzekering, en sluit het de facto al diegenen uit die sociale bijstand 

ontvangen en wier behoeften net zo hoog - of zelfs hoger - zijn dan die van anderen. In de 

protocolovereenkomst wordt echter aangedrongen op prioritaire toegang voor mensen die door 

verschillende kwetsbaarheidsfactoren zijn verzwakt. Zijn de door het RIZIV-verdrag voorgestelde 

instrumenten het meest relevant voor dit werk met de meest kwetsbaren? Dit alles draagt bij tot het 

organiseren van extra drempels tussen de begunstigde en het zorgstelsel, waarvoor bepaalde 

groepen een prioritaire behoefte hebben. 

Het werk in eerste lijn kan niet geïmproviseerd worden, dat kost tijd. 

De mensen die werkzaamzijn in eerste lijn ervaren dit dagelijks: mensen die op verschillende 

niveaus, sociaal en psychisch, kwetsbaar zijn, moeten toegang hebben tot hulp en tot een zorg- en 

bijstandstraject dat zo eenvoudig en zo soepel mogelijk is. Onderzoek op dit gebied is duidelijk: hoe 

meer stappen er worden genomen, hoe groter het risico dat mensen het zorgpad verlaten of zich er 

niet aan houden. De getuigenissen van maatschappelijk werkers en hulpverleners die in de wijk dicht 

bij kansarmen werken, bevestigen dit in hun praktijk: wat de gehechtheid aan de mogelijkheid van 

zorg schraagt, is vertrouwdheid met en nabijheid tot de hulpverleners van goed geïdentificeerde 

diensten. Het is een bekend gezicht waarvoor men de tijd heeft genomen om eraan te wennen. Het 

principe van oriëntatie naar een adres of een gewone zorgprofessional werkt niet of nauwelijks. Het 

werk van deze hulpverleners wordt mogelijk gemaakt doordat gebruikers, diensten en professionals 

de tijd hebben genomen om elkaar te leren kennen. Het werk van inter-kennen en netwerkvorming 

is een langdurig proces. Het is niet voldoende om daar onafhankelijke psychologen te plaatsen en/of 

te verplaatsen om de drempel van toegankelijkheid te verlagen en een efficiënte outreaching te 

bereiken. 

Gespecialiseerde psychologische zorg: voor wie? voor wat? 

De netwerken moeten ten minste 55% van het budget toewijzen aan eerstelijnszorg en ten hoogste 

45% aan gespecialiseerde zorg. De uiteindelijke verdeling zal bekend zijn na een analyse van de 
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behoeften, verfijnd aan de hand van gezondheids- en precariteitscoëfficiënten die specifiek zijn 

voor elke wijk. Het aanbod van eerstelijnszorg zal uitgebreider zijn dan het aanbod van 

gespecialiseerde zorg. Zodra de weging is vastgesteld, moet nog worden bepaald welke 

aandoeningen voorrang krijgen bij de terugbetaalde specialistische zorg. In het RIZIV-akkoord staat 

duidelijk de wens om het zorgaanbod te optimaliseren. Het is dus aan de deskundigen van het RIZIV 

om de netwerken preciezere aanwijzingen te geven over de prioritaire aandoeningen. De notie van 

specialisatie is gemodelleerd naar het somatische: specifieke behandelingscompetenties voor beter 

geïdentificeerde stoornissen. De profielen van de gespecialiseerde psychologen zullen worden 

geselecteerd op basis van de behoeftenanalyse voor specifieke stoornissen of doelgroepen. 

Daarom zal het gespecialiseerde aanbod met een potentieel van 20 individuele/12 groepssessies 

beperkter blijven in de ontplooiing van het aanbod dan het primaire zorgaanbod (8 sessies voor 

zelfzorg) en de toegankelijkheid meer beperken. 

3. Gezondheidsbeleid op basis van handelingen : budgetten beheren of gezondheidsbehoeften? 

Hoewel in het protocolakkoord duidelijk het verband wordt gelegd tussen onzekerheid, armoede, 

een hoger ziekterisico en een verslechterde psychische toestand, dreigt de keuze van de antwoorden 

die de conventie oplevert voor bepaalde groepen (opnieuw) belemmeringen op te werpen en sociale 

ongelijkheden op gezondheidsvlak in stand te houden. 

Het door het RIZIV bepleite tarifiëringsmodel en de onderliggende standaardisering dreigen nog 

meer afstand te creëren ten opzichte van de gezondheidsbehoeften van kwetsbare groepen. 

Naargelang een zorgbeleid de nadruk legt op de behandeling van aandoeningen/ziektebeelden (cure) 

of op de verzorging van personen (care), mondt dit immers uit op twee verschillende wijzen van 

rationalisering van de gezondheidszorg. De kritische analyse is niet toegespitst op het 

rationaliseringsbeginsel, dat voor elk volksgezondheidsbeleid noodzakelijk is. Het gaat er veeleer om 

te onderscheiden wat de politieke keuzes met zich meebrengen wat betreft mogelijkheden en 

resultaten. 

De keuze om de gradatie van stoornissen te behandelen. 

De conventie deelt de toegang tot zorg in naar gelang van de mate waarin de stoornissen tot uiting 

komen: licht tot matig ernstig. Deze keuze van het gezondheidsbeleid is ongetwijfeld gebaseerd op 

een gelijkheidsbeginsel dat moet berusten op een uniforme zorgverlening: achter dezelfde typologie 

van stoornissen moet dezelfde manier van behandeling schuilgaan. Zorgverleners worden geacht 

overal volgens dezelfde beginselen te behandelen, dezelfde werkdoelen te nastreven, tegen dezelfde 

kosten, voor hetzelfde soort stoornis. Patiënten verschillen alleen van elkaar volgens de variatie in de 

intensiteit van de stoornis. Achter twee milde tot matige stoornissen, twee angststoornissen, twee 

burn-outs of twee instrumentele stoornissen gaan echter zeer verschillende gezondheids- en sociaal-

economische situaties schuil die verschillende soorten begeleiding zullen vereisen. Door alleen de 

gradatie van stoornissen als criterium voor de organisatie van de zorg te nemen, dreigt men dus de 

werkelijke behoeften van de begunstigden te verdoezelen, met name van degenen die een 

dispositief noodzaken dat op hun kwetsbaarheidsfactoren is afgestemd. Deze keuze brengt een 

ontsporing met zich mee : zorg die gebaseerd is op een economisch en normaliserend beheer van de 

geestelijke gezondheid in plaats van gericht te zijn op de emancipatie van mensen. 
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Zorg die de behoeften van mensen boven hun aandoeningen stelt: omgaan met variabiliteit. 

Wanneer de politieke keuzes bewerkt worden op een zorgstelsels dat de behoeften van de persoon 

boven zijn aandoening stellen, is het altijd gunstiger rekening te houden met de eigenheid van 

situaties. Wanneer de patiënt op de voorgrond van zijn of haar "pathologie" wordt geplaatst, moet 

het eerstelijnswerk noodzakelijkerwijs flexibel zijn, aangepast kunnen worden aan de complexiteit 

van de situaties en bevorderlijk zijn voor klinische innovatie, ten einde te zorgen voor 

gedifferentieerde gezondheidsbehoeften en tot de nodige veranderingen te leiden. Op regionaal 

niveau, dichter bij de realiteit van de burgers, zijn dit vaak de keuzes die worden gemaakt. Deze 

keuze vertaalt zich in het feit van een forfaitaire financiering die teamwerk, flexibiliteit, aanpassing 

en specificiteit ondersteunt. Het is waar dat deze keuzes kunnen leiden tot een complexe, 

heterogene, meervoudige, generalistische en specifieke eerste lijnszorg. Sommige mensen zouden 

deze complexiteit kunnen verwarren met een willekeurig, niet-rationeel en niet erg leesbaar aanbod. 

Deze zorgprojecten zijn echter het resultaat van meetinstrumenten waarin onderzoek en expertise 

op het terrein worden gecombineerd. De financiering per handeling laat geen flexibele 

zorgregelingen toe die gezondheid opleveren. 

De financiering op basis van de handeling beantwoordt aan de ambitie om de zorg te 

standaardiseren en zo de marge van willekeur te verkleinen, of die nu van de psycholoog of van de 

patiënt komt. De gefinancierde handeling wordt geïdentificeerd en gecomprimeerd in een 

nomenclatuur. De heterogeniteit van situaties is een onverbiddelijke realiteit. Wanneer 

eerstelijnsactoren de voorkeur geven aan een enkelvoudige en aangepaste gezondheidszorg, doen zij 

dat niet zozeer uit ideologie als wel uit noodzaak: door de variabiliteit en het singuliere karakter te 

willen neutraliseren, bestaat er een groot risico dat het publiek en zijn werkelijke behoeften, de 

beroepsgroepen en de innoverende eerstelijnspraktijken onzichtbaar worden gemaakt. Het is 

moeilijk zich een dergelijk werk voor te stellen in een proces waarbij dezelfde methode van 

aanmelding, dezelfde methode van analyse van de situatie, dezelfde methode van multidisciplinair 

werk, met dezelfde soorten vakmensen wordt toegepast, volgens vooraf geplande en als het meest 

relevant beoordeelde beginselen, volgens herhaalbare actiemethoden voor elke begeleiding. 

Om de manoeuvreerruimte van de gecontracteerde psychologen te waarborgen, zou het interessant 

zijn indien de conventie zou voorzien in reële herzieningsmogelijkheden op basis van de klinische 

ervaring op het terrein en de geschiktheid van de verstrekte praktijken niet alleen zou meten aan de 

hand van initiële criteria. 

De systematisering van bepaalde vormen van samenwerking houdt nog een ander risico in: dat van 

het onzichtbaar maken van meer relevante partnerschappen met beroepsbeoefenaren op het gebied 

van de sociale en ambulante gezondheidszorg. Volgens de opvatting van het RIZIV wordt 

psychologische zorg voor kwetsbare personen gezamenlijk en uitsluitend tussen zorgverleners 

uitgevoerd. 

4. Wat gebeurt er met de autonomie van de klinisch psycholoog? 

Sinds de intrede,  in 2016,  van klinisch psychologen in het veld van de gezondheidszorg,  is de 

autonomie van hun praktijk een onvermijdelijk gegeven. De conventie loopt het risico op dit beginsel 

terug te komen, omdat de systematisering de reikwijdte van zijn inschatting en analyse van de 

behoeften van de patiënt verkleint. Talrijke voorbeelden werden aangehaald: functioneel bilan, een 
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nauwe en exclusieve samenwerking met de zorgverstrekker(s), instructies die moeten worden 

nageleefd, behandeling die de verwachtingen en doelstellingen van verschillende partijen omvat, de 

opdracht om zoveel mogelijk outreachend consultaties te voorzien en groepswerk te verrichten... 

Het aanhangsel bij de overeenkomst (circulaire van 25 oktober 2021) is niettemin geruststellend: 

"Artikel 1: De professionele autonomie van de zorgverlener wordt bevestigd, waarbij wordt 

gepreciseerd dat het netwerk evenwel de zelfstandige klinisch psycholoog/orthopedagoog de nodige 

instructies geven kan voor de goede uitvoering van de in deze overeenkomst beschreven opdrachten." 

De formulering is op zijn minst paradoxaal te noemen: ofwel wordt de autonomie van de 

beroepsbeoefenaar bevestigd en erkend, ofwel moet de beroepsbeoefenaar de nodige instructies 

opvolgen. Hoe weten of de geconventioneerde psycholoog zorg verleent in overeenstemming met de 

taakomschrijving van de conventie ? Dit kan gebeuren op basis van het dashboard, dat een overzicht 

is van de uitgevoerde handelingen en gecodeerd is volgens de nomenclatuurcodes die de acties 

opsommen. Het dashboard is zowel een facturerings- als een zelfanalyse-instrument. De circulaire 

van 25 oktober 2021: 

"Het dashboard voor het netwerk zal de informatie integreren die nodig is voor zelfevaluatie, 
monitoring van het aantal patiënten en zorgaanbieders, alsook nuttige informatie voor population-

management." 

 
Het population-management maakt het mogelijk het aantal begunstigden van het aanbod in een 

bepaald gebied te beoordelen (door de postcode te noteren, die niet overeenkomt met de realiteit 

van een wijk) en de geografische nabijheid tussen de voorschrijver en de psycholoog na te gaan. Het 

is legitiem om een overzicht te maken van relevante gegevens aan de hand waarvan een 

volksgezondheidsmaatregel op politiek niveau kan worden geëvalueerd. In dit geval is de enquête 

gericht op de verificatie van de voorkeurspraktijken van de psycholoog als bewijs van zijn of haar 

opvolgen van de waarden. Er wordt duidelijk verwacht dat de omvang van het outreaching-werk en 

de groepssessies hoog blijft. Niet de beoordeling van de praktijken, maar de soorten praktijken 

worden de meetindicatoren. Indien blijkt dat een geconventioneerde psycholoog niet voldoende 

outreachend werkt of in groepsverband oefent, zal met hem contact worden opgenomen om meer 

inzicht te krijgen in zijn manier van werken en/of om een opleiding voor te stellen om de 

ontwikkeling van de te bevorderen praktijken aan te moedigen. Er lijkt een dunne lijn te bestaan 

tussen de mogelijkheid om praktijken te bevoorrechten en het bevel tot deze praktijken. Nogmaals, 

het is niet het evaluatiebeginsel dat in strijd is met de autonomie van de beroepsbeoefenaar, maar 

de "noodzakelijke instructies" om systematisch te werk te gaan. Ongetwijfeld dreigt dit een 

verarming van zijn of haar marge van klinische reflectie en, bijgevolg, van zijn of haar autonomie. De 

professionele autonomie is een bron van variabiliteit in praktijken, een garantie voor de diversiteit 

van benaderingen die beter kunnen inspelen op uiteenlopende situaties, maar ook om de debatten 

te voeden die ideeën en praktijken doen evolueren, zowel hier als elders. 

De conventie voorziet ook in de meting van de doeltreffendheid en de kwaliteit van de verstrekte 

zorg in het legitieme streven naar "verbetering van de gezondheid van de bevolking door betere 

resultaten op het gebied van de geestelijke gezondheid", hetgeen impliceert dat maatregelen 

moeten kunnen worden vastgesteld om de geestelijke gezondheid van de bevolking te monitoren. 

Volgens het KCE zelf zijn deze meetinstrumenten nog steeds zeer beperkt en ontoereikend (de 
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belangrijkste zijn de zelfmoordcijfers, het gebruik van antidepressiva en enquêtes over 

zelfgerapporteerde psychische stoornissen) en het federale centrum betreurt het ontbreken van 

gegevens die een nauwkeuriger beeld van de situatie zouden geven. De conventie stelt verder als 

tweede doelstelling: 

"[...] de verhoging van de kwaliteitservaring van de zorg via resultaatgerichte monitoring en meting. 

Zowel van de ervaren kwaliteit van de zorg door de patiënt en zijn omgeving alsook door toepassing 

van evidence, practice en experience based richtlijnen.” 

De modaliteiten van het rapporteren moeten op federaal niveau worden besproken. Dit is een 

belangrijke kwestie die moet worden gevolgd, aangezien de modaliteiten van deze meting moeten 

worden verduidelijkt (wanneer? op welke wijze? met wie?). 

De overeenkomst bepaalt (art.10) dat het lokale netwerk ook : 

"een kwaliteitssysteem met zelfevaluatie op regelmatige tijdstippen aan de hand van indicatoren, 
meetbare doelen en opvolgings- en evaluatieprocessen". 

 
Dit stelt de actoren in staat criteria vast te stellen die beter op hun realiteit zijn afgestemd. De 

ervaring leert echter dat er veel verschillende manieren zijn om te evalueren en dat voor elk soort 

interventie een specifieke aanpak nodig kan zijn om de doelstellingen te bepalen en de mate van 

verwezenlijking ervan te meten. Moet de rol van het netwerk erin bestaan een globale, synthetische 

visie van deze meervoudige realiteiten te bundelen en aan te reiken, of te trachten één enkel 

evaluatieraster op te stellen, dat gemakkelijker te verwerken is maar de facto de aanwezige 

diversiteit vermindert? 

Een beperking van de inhoud van de praktijk? 

In de conventie wordt meermaals verwezen naar "richtlijnen op basis van feiten, de praktijk en 

ervaring " . De federale overheid is verantwoordelijk voor de subsidiëring van coaching, opleiding en 

de creatie en terbeschikkingstelling van hulpmiddelen in overeenstemming met deze richtlijnen voor 

de patiënten zelf (zelfzorg) en de beroepsbeoefenaars. Deze richtlijnen zijn opgesteld naar het model 

van evidence-based geneeskunde, wat vragen oproept over de geschiktheid daarvan voor het 

psychosociale veld, waar subjectieve en intersubjectieve aspecten zowel belangrijk zijn als centraal 

staan in het werk dat met patiënten wordt verricht. De formulering van de conventie is echter 

cryptischer en opent ongetwijfeld de deur voor een meer genuanceerde benadering. 

Door zich te baseren op de evidence practice wil men steeds een objectiviteit nastreven die het 

debat zou moeten afsluiten over de variabiliteit die samenhangt met de relatie tussen de patiënt en 

de beroepsbeoefenaar, met de situatie en met de diversiteit van de praktijk. De zorg voor 

objectivering bestaat op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg al sinds haar ontstaan. Maar 

dit is altijd gepaard gegaan met beschouwingen en debatten over de verschillen qua inschatting 

tussen de practici, die op hun beurt verband houden met de maatschappelijke context in zijn 

veelvoudige componenten (economisch, moreel, cultureel, enz.). Een objectivering kan dus niet 

worden herleid tot een reeks te verzamelen parameters, die de aangetroffen situaties bevriezen, 

sterk reduceren en, in fine, de illusie wekken samen over hetzelfde te praten, terwijl de realiteit van 

de persoon wordt gemist. De praktijk van de klinische psychologie, ongeacht haar theoretische 

oriëntatie, omvat altijd de analyse van een situatie en de voorzichtigheid die moet worden betracht 
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in bepaalde situaties, wanneer men wordt geconfronteerd met bepaalde pathologieën en/of sociale 

problemen. 

De in het kader van het verdrag voorgestelde objectivering beoogt ook aanleiding te geven tot 

aanbevelingen voor good practices, opgevat als "one best way". Good practices" zouden de beste 

resultaten opleveren, maar welke? Wordt dit opgevat als een praktijk die voldoet aan de 

minimumvoorwaarden binnen een zorgstelsel waarop het verlenen van zorg kan worden gebaseerd? 

Het blijft een feit dat, net als in de somatische geneeskunde, de vergoeding van de geestelijke 

gezondheidszorg afhankelijk zou kunnen worden gesteld van het gebruik van bepaalde technieken 

die voor bepaalde problemen meer geschikt worden geacht dan andere. Deze interpretatie is terug 

te vinden in artikel 5§1 van de overeenkomst van 26 juli 2021, dat gewijd is aan gespecialiseerde 

zorg: 

“Dat wil zeggen dat de interventie aangepast is aan de onderliggende aandoening en waarvoor 
specifieke technieken worden gebruikt (bijv. groepsinterventie voor mensen met ADHD of interventie 
voor ouders, voogd of familielid met angstige kinderen).” 

 
Het "one best way"-principe opent de weg om te investeren in praktijken die de kosten van de zorg 

normaliseren en er een budget voor uittrekken. Het risico bestaat dat de uiteindelijke rekening later 

hoger zal uitvallen indien niet aan de reële zorgbehoeften van de bevolking wordt voldaan. 

6. Groepsaanbod voor zorg : een aanbod voor gemeenschapswerk ? 

Tijdens de regionale werkgroep F1 pleitten de sprekers voor communautair, mobiel, inclusief 

gezondheidswerk als instrument voor preventie en rehabilitatie ter ondersteuning van 

leeftijdgenoten. In dit opzicht maakt het RIZIV een groepsaanbod mogelijk. De voorwaarden voor de 

toegang ertoe komen echter niet overeen met de specifieke kenmerken van het eerstelijnswerk. 

Communautaire geestelijke gezondheidszorg brengt begunstigden en hulpverleners samen om na te 

denken over de voorwaarden voor de verbetering van hun toestand, over een gemeenschappelijk 

probleem. Deelname is per definitie gratis, zo inclusief mogelijk en in de onmiddellijke nabijheid 

van de woonplaats. Het berust op het vermogen van individuen om hulpbronnen binnen de groep 

en hun omgeving te mobiliseren als voorwaarden voor verbetering en empowerment. Het 

respecteert dus de tijdelijkheid van de gemeenschap, wat ingaat tegen het idee van een groeiplan 

zoals vermeld in het verdrag (art. 11.5°e). 

De door het RIZIV voorgestelde voorwaarden voor de toegang tot het groepsaanbod vereisen 

registratie aan de hand van de functioneel bilan zoals voor het individuele aanbod. Zij voorzien ook in 

een eigen bijdrage van 2,50 euro per deelnemer/patiënt met een beperkt aantal sessies. Dit klinische 

dispositief lijkt meer op groepstherapie en/of discussiegroepen dan op de beginselen van het in de 

eerste lijn verrichte gezondheidswerk in de gemeenschap. Als regionale eerstelijnswerkers ervoor 

kiezen om met de gemeenschap te werken, is dat omdat dit beantwoordt aan de kenmerken van de 

groepen tot wie zij zich richten. 

In de omzendbrief van 25 oktober 2021 wordt een wijziging voorgesteld die eindelijk rekening houdt 

met het gezondheidswerk op gemeenschapsniveau, het zal een aanvulling vormen op het 

zorgaanbod en de uitvoering ervan en de keuze van de projecten zal aan de beoordeling van de 
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netwerken worden overgelaten. Zij zullen immers over een budget beschikken om originele en 

innoverende acties te ondersteunen. Op bladzijde 3 wordt een artikel 6/1 toegevoegd: 

"De mogelijkheid om ‘andere opdrachten’ te financieren via deze overeenkomst wordt voorzien. Het 
gaat om activiteiten die niet alleen patiëntgebonden zijn maar innovatief en niet onder de vorm van 
een sessie kan gevat worden. Bepalingen inzake inhoud en financiering van deze andere opdrachten 
worden in het begeleidingscomité uitgewerkt en zullen nadien onder de vorm van een 
wijzigingsclausule aan het Verzekeringscomité worden voorgelegd. ". 
 
Patiënten hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor deze taken. Het is een goede zaak dat het 

Comité voor het verzekeringswezen flexibelere regelingen kan uitwerken en financieren die zijn 

toegesneden op de realiteit van bepaalde groepen. 

7. Onduidelijkheid en risico van concurrentie: welk aanbod voor wie? 

De RIZIV-overeenkomst is, overeenkomstig het protocol van overeenstemming, in de eerste plaats 

gericht op patiëntenprofielen die kwetsbaar zijn geworden door verschillende vormen van 

onveiligheid. De aanbevolen zorgopdrachten - mobiel, multidisciplinair, in groep en/of individueel - 

zijn over het geheel genomen relevant. De standaardisering van deze handelingen van zorg is minder 

aangepast aan de complexiteit van psychosociale situaties. Aangezien de regionale ambulante 

geestelijke gezondheidsdiensten echter dezelfde opdrachten, dezelfde benaderingen en hetzelfde 

soort begunstigden hebben, is het toch belangrijk om de criteria voor verwijzing naar het federale 

aanbod van geestelijke gezondheidszorg, gekoppeld aan het regionale aanbod, te preciseren. Het 

risico bestaat erin dat twee parallelle zorgnetwerken ontstaan met irrelevante regels en 

toegangscriteria voor begunstigden en aanbieders. Het protocol van overeenstemming zou leiden tot 

federale financiering van activiteiten die vergelijkbaar zijn met die welke reeds door vele regionale 

actoren zijn ontwikkeld, maar volgens een biomedisch zorgmodel dat minder verenigbaar is met de 

associatieve realiteit. Of de twee bewegingen ontmoeten elkaar en slagen erin te convergeren, of de 

twee bestaan naast elkaar, waardoor twee potentieel concurrerende netwerken ontstaan, die 

volgens verschillende logica's werken. Een van de moeilijkheden waarop in vele rapporten, zowel 

administratieve als academische, wordt gewezen, is de reeds grote complexiteit van de organisatie 

van de geestelijke gezondheidszorg. 

De conventie zelf pleit voor duidelijkheid: 

"Het onderscheid tussen deze twee functies is belangrijk voor de organisatie van de zorg binnen de 
conventie, maar naar de rechthebbende toe dient een geïntegreerd aanbod aan psychologische en 
andere zorg- en hulpverlening gepresenteerd te worden aangezien integrale en “matched” care het 
leidinggevende principe dient te zijn." 
 
Veel belanghebbenden uit verschillende sectoren meldden problemen te hebben met het begrijpen 

van de doelgroepen en kwesties die onder het gespecialiseerde aanbod vallen. Alle 

belanghebbenden delen de zorg om de mensen op een gecoördineerde en coherente manier te 

begeleiden. 

8. De bijzonderheid van Brussel: de 4 gewestelijke antennes 

Brussel heeft een voordeel bij de ondersteuning van de integratie van federale diensten op een meer 

coherente manier: de vier antennes die verantwoordelijk zijn voor vier subgewesten in Brussel 
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(Norwest, Hermes Plus, Rézone en Brussel Oost). Van hen werd verwacht dat zij een leidende rol 

zouden spelen bij de uitvoering van het aanbod in Brussel. Hun kennis van de intersectorale 

structuren op hun grondgebied, de werkzaamheden op het gebied van inter-kennis en 

netwerkvorming die zij, soms jarenlang, hebben geïnitieerd, zijn bijzonder relevante 

aanknopingspunten om na te denken over de toereikendheid van het federale aanbod op het niveau 

van het nabuurschap. Zij bieden ruimte voor uitwisselingen tussen actoren die, na verloop van tijd, 

eventuele moeilijkheden bij de integratie van het aanbod met het op regionaal niveau bestaande 

aanbod zouden kunnen verhelpen. De antennes staan dichter bij de zorg- en psychosociale diensten 

dan het regionale netwerk. De complementariteit van de twee structuren, althans wat de zorg voor 

volwassenen betreft, lijkt voor de hand te liggen. Wat de zorgverlening aan kinderen en 

adolescenten betreft, zou kunnen worden nagedacht over meer mogelijke banden tussen het 

netwerk voor volwassenen en het netwerk voor kinderen en adolescenten, temeer daar in de loop 

van de zorgverlening moet worden gezorgd voor de overgang van bepaalde groepen van het tweede 

naar het eerste, in de loop van de begeleiding. 

Naarmate de operationalisering van het aanbod wordt gepresenteerd, wordt de rol van de antennes 

minder duidelijk. Hun plaats in het macro-meso-niveauschema, geschetst door BRUMENTA, lijkt 

terug in vraag te worden gesteld. Soms worden zij op lokaal niveau beschouwd als de andere sociale 

relais-actoren (de Relais d'Action de Quartier (RAQ) en de Coordinations Locales Social-Santé (CLSS)), 

soms worden zij geïdentificeerd op het niveau van het lokale multidisciplinaire partnerschap. 

Deze aarzelingen wijzen misschien op een moeilijkheid om de rol die verwacht wordt van de 

antennes te situeren naast de vijf ambassadeurs (belast met de plaatselijke coördinatie) die weldra 

zullen worden aangeworven om de uitvoering van het aanbod te verzekeren (drie voor BRUMENTA, 

twee voor BRUSTARS). Zij zullen een aantal gelijke taken moeten uitvoeren als de coördinatoren van 

de antennes. De toekomstige ambassadeurs zullen verantwoordelijk zijn voor de coördinatie, de 

begeleiding en de bevordering van een klimaat van multidisciplinaire samenwerking met het hele 

netwerk op meso-, micro- (plaatselijke partnerschappen) en klinisch niveau (in de omgeving van de 

patiënt). Zij zullen ook worden belast met co-creatie en ondersteuning van het proces van 

implementatie. Alle middelen die gepresenteerd worden binnen de antennes. Het is jammer dat 

deze verbintenissen niet rechtstreeks in de werkzaamheden van de antennes zijn geïntegreerd, want 

dit leidt tot overlapping van functies in kleine delen van het grondgebied. 

Zullen de nieuwe ambassadeurs een deel van hun werktijd kunnen besteden om zich te integreren in 

de teams van de antennes, met name om de middelen van deze structuren, die goed bekend zijn bij 

de mensen die op het terrein werkzaam zijn, te mobiliseren en om te zorgen voor een grotere 

doorstroming en samenhang van de acties in de subregio's? 

Dit punt onderstreept de hierboven gesignaleerde moeilijkheden : de verdeling van de 

bevoegdheden op politiek niveau is synoniem met silo's waarbij de middelen die op een bepaald 

machtsniveau ter beschikking worden gesteld, niet worden overgedragen naar een ander niveau 

dat nochtans geschikter zou kunnen zijn voor de tenuitvoerlegging van bepaalde onderdelen van het 

systeem. Deze compartimentering komt herhaaldelijk voor, hoewel eerdere politieke akkoorden de 

weg hebben vrijgemaakt voor dergelijke overdrachten. 
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9. Psychologen die werken in dienstverband en financiering per handeling ? 

De eerste RIZIV-overeenkomst van 26 juli 2021 maakte de integratie mogelijk van regionale diensten 

en hun psychologen in loondienst, op voorwaarde dat deze diensten geen dubbele financiering 

toepassen voor deze geconventioneerde werktijd. 

De mogelijkheden tot integratie van dit aanbod worden bestudeerd voor een aantal diensten op 

het ambulante veld in Brussel. Sommige diensten hebben de kans gegrepen om middelen te 

verwerven om een mobiel aanbod te versterken, zodat zij het publiek dat moeilijk toegang heeft, 

kunnen bereiken. De Brusselse gewestelijke coördinatie (BRUMENTA) was er zelfs op gebrand de 

diensten gerust te stellen : In het geval van ambulante zorg dekte het bedrag van de vergoeding voor 

dienstverlening grotendeels het probleem van "no-shows " . Vanuit het oogpunt van sommige 

werkgevers moet er een risico worden genomen omdat de financiering op basis van een vergoeding 

geen vakantie of eventuele afwezigheid van een werknemer dekt. Daarnaast zijn er vragen over de 

verschillen in arbeidsomstandigheden en de verplichtingen van de werknemers binnen hetzelfde 

team, afhankelijk van de vraag of zij al dan niet geconventioneerd zijn; alsmede over de modaliteiten 

van het "sorteren" van patiënten om diegenen naar geconventioneerde psychologen te verwijzen 

van wie de vraag beter lijkt aan te sluiten bij de conventie. 

De circulaire van 25 oktober 2021 heeft een bijkomende verduidelijking gebracht: de verplichting 

voor de dienst waar de gecontracteerde psycholoog tewerkgesteld is, om erkend te zijn in het 

register van zorgverleners CoBRHA . Indien nodig kan de dienst zich wenden tot het comité van 

toezicht, dat beslist op basis van criteria die verband houden met de analyse van de behoeften. De 

overeenkomst leidt tot het verkrijgen van een RIZIV-nummer. Aan dit criterium wordt automatisch 

voldaan door onafhankelijke klinische psychologen die in orde zijn met hun erkenning, voor 

ziekenhuizen en andere aanverwante zorginstellingen en ambulante eerstelijns medische 

zorgdiensten. Dit administratieve toelatingscriterium zou kunnen leiden tot een exclusievere selectie 

van in privépraktijken en/of in instellingen voor gezondheidszorg geregistreerde psychologen bij de 

verstrekking van psychologische zorg. 

10. Gezondheidswerkers: allemaal gelijk? 

De conventie roept vragen op van verschillende organisaties die het beroep van klinisch psycholoog 

verdedigen. Naast een niet respecteren van de regels van het beroepsgeheim, vrezen ze onder meer 

ook een ongelijke behandeling van klinisch psychologen en andere beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg, ook al vallen zij onder dezelfde wettekst . 

Zij zijn ook bezorgd over het risico van discriminatie en oneerlijke concurrentie tussen klinische 

psychologen, degenen die hun patiënten kunnen laten genieten van terugbetaling en de anderen. In 

tegenstelling tot de medische beroepen, waar beroepsbeoefenaren kunnen kiezen of zij al dan niet 

willen worden geconventionaliseerd, zal het aantal geconventioneerde eerstelijnspsychologen 

worden beperkt door de budgettaire middelen en door de selectiemodaliteiten. 

Bovendien dreigt het psychologische aanbod in privépraktijken te worden afgestemd op een nieuwe 

norm van 75 euro/uur. Dit is een aanzienlijke stijging voor de patiënten, die de sociale ongelijkheid 

nog zal vergroten. Deze bezorgdheid over de organisatie van het beroep van psycholoog houdt niet 

rechtstreeks verband met onze opdracht. Zij hebben voornamelijk betrekking op de defensie-
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organismen waartoe de psychologen besluiten te behoren, maar het lijkt ons belangrijk alle in de 

overeenkomst genoemde punten van zorg door te geven. Momenteel wordt door 4 verenigingen van 

psychologen bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring van de overeenkomst ingesteld. 

Conclusie 

Op zich is het nieuwe aanbod van eerstelijnspsychologische zorg goed nieuws. Het is inderdaad goed 

nieuws dat de FOD Volksgezondheid steeds meer rekening houdt met de behoeften inzake 

geestelijke gezondheid van de bevolking. Het budget voor eerstelijnspsychologische zorg is gestegen 

van 39 naar 152 miljoen. Daarom zou deze analyse niet volledig zijn zonder de volgende punten in 

herinnering te brengen: 

 Echte vooruitgang in de federale geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare personen, 

waaronder volwassenen, kinderen en adolescenten, en gezinnen. 

 Vergroting van het aanbod van psychologische zorg in het hele land. 

 Bezorgdheid om toegankelijkheid en nabijheid. 

 Bezorgdheid over verruiming van het zorgaanbod voor psychisch en sociaal kwetsbare personen. 

 Lokaal aangepaste en geïntegreerde zorg, multidisciplinaire aanpak. 

 Aanbod gedecentraliseerd vanuit het ziekenhuis voor een ambulante en pluriforme zorgaanpak. 

 In het RIZIV-akkoord: zorg om rekening te houden met bepaalde vragen uit het veld (GTR F1), 

waaronder: de mogelijkheid van een groepsaanbod, al dan niet gecombineerd met individueel 

werk, de mogelijkheid om peer helpers en andere functies dan klinisch psychologen bij de 

psychologische zorg te betrekken, rekening houdend met de dimensie van multidisciplinair 

overleg over een situatie of een patiënt. 

 Vraag  naar samenwerking die de institutionele scheidslijnen overstijgt en bezorgdheid om 

transversaliteit bij de uitvoering van het zorgaanbod. 

 De mogelijkheid dat de federale middelen de van de gefedereerde entiteiten afhankelijke 

actoren in staat stellen hun activiteiten te versterken ten gunste van uitsluitend een lokale 

benadering van de eerste lijn. 

Maar er zijn nog veel vragen en moeilijkheden. 

De belangrijkste kritiek op het verdrag blijft ongewijzigd, ondanks de talrijke discussies en wijzigingen 

van de afgelopen weken: het verdrag laat niet toe in te spelen op de behoeften inzake geestelijke 

gezondheid van de precaire bevolkingsgroepen in Brussel. Het stimuleert mensen die over bepaalde 

middelen beschikken om een beroep te doen op een dienst voor geestelijke gezondheidszorg, wat 

een goede zaak is, maar het leidt ertoe dat de meer complexe situaties en de mensen zonder 

middelen, die toch al zeer talrijk zijn in Brussel en waarvan het aantal toeneemt naarmate de COVID-

crisis aanhoudt, worden weggestuurd. 

Deze doorverwijzing zal ongetwijfeld de verzadiging van de meer gespecialiseerde diensten doen 

toenemen, waardoor de druk op hun capaciteit om ten minste de mensen op te vangen die naar hen 

worden doorverwezen, groter wordt. Verzadiging heeft echter effecten die al lang zijn 

waargenomen: niet alleen wordt de hulpeloosheid van mensen geaccentueerd en komen zij in een 

situatie van mislukking terecht (zij slagen er niet in de hulp te krijgen die zij nodig hebben), maar ook 

ontstaan er verstoringen in het werk van het netwerk, waarbij elke dienst de verantwoordelijkheid 

voor het niet nemen van de leiding afschuift op andere diensten. Dergelijke scheeftrekkingen kunnen 
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ook de verkokering tussen zorgcircuits versterken, waarbij elk circuit zijn eigen logica ontwikkelt, 

hetgeen tegengesteld is aan de doelstellingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. 

Er blijven ook vragen over de inhoud van het werk. De plaats van het functioneel bilan is zeker aan 

schommelingen onderhevig geweest, maar blijft centraal staan in het dispositief, met een omkering 

van de logica's, met name wat het gedeelde beroepsgeheim betreft. Ook de professionele 

autonomie van klinisch psychologen staat onder druk, wat nadelig kan zijn voor de gewenste 

multidisciplinaire aanpak. 

Financieringsproblemen gaan gepaard met bestuursproblemen. We vinden hier de Belgische 

institutionele complexiteit, met name in Brussel, waarbij elk machtsniveau bepaalde actoren 

bevoorrecht, waardoor dubbel werk ontstaat, maar die tegelijkertijd allen opdragen te coördineren 

en samenhang aan te brengen waar het systeem dat niet (voldoende) doet. De modaliteiten om de 

verschillende reeds op het terrein aanwezige actoren te informeren en te integreren blijven 

onduidelijk en zijn te vaak gekoppeld aan specifieke kennis. Welnu, vragen inzake geestelijke 

gezondheid moeten echter op een globale manier worden benaderd, waarbij rekening wordt 

gehouden met het feit dat veranderingen die aan één kant worden aangebracht, gevolgen hebben 

voor andere gebieden van het zorgaanbod. 
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