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Dit jaar is bovendien super belangrijk omdat de ledenbasis zal gebruikt worden om in 2022 de 6-jaarlijkse erkenning door de 

FOD Middenstand opnieuw te verwerven. Deze erkenning is noodzakelijk om onze relevantie als beroepsvereniging te 

behouden!   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Klinisch psychologen stappen naar de Raad van State 

De RIZIV-conventie “Versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen” blijft vele gemoederen beroeren. Voor Uppsy-

Bupsy was vanaf het begin duidelijk dat een aantal voorwaarden, opgelegd in die conventie, niet samengaan met de 

beginselen van onze klinisch-psychologische praktijk. Wij verwijzen naar onze eerder reflecties hierover van Stef Joos en 

Hilde Descamps.  

 

Na rijp beraad hebben we besloten om, samen met de beroepsverenigingen Appelpsy-Klipsy en APPPsy juridische 

stappen te ondernemen en een procedure te starten voor de Raad van State, met als doel deze conventie te annuleren. 

 

Wij beseffen dat veel mensen wachten op betaalbare psychologische zorg, maar de inzet is hoog. Deze betaalbare zorg 

wordt in de conventie georganiseerd op een manier waarop het beroepsgeheim niet meer wordt gerespecteerd. 

Bovendien wordt de autonomie van de psycholoog in die mate beperkt dat hij of zij niet langer, samen met de persoon die 

hulp komt zoeken, kan zoeken naar een best mogelijke vorm van psychologische hulp. Wanneer psychologische zorg op 

die manier wordt afgestemd op wat economisch het meest kostenbesparend is, betekent  dit een serieuze inbreuk op de 

kwaliteit van de zorg. 

 

In ons persbericht hebben wij onze bezwaren geformuleerd en hebben wij ook een alternatief voorgesteld. Enkele media 

berichtten erover, maar gaven slechts een fractie van het verhaal weer.(De Standaard, De Morgen, VRT, RTBF, Het 

Laatste Nieuws). Eerder verscheen al een artikel in de Knack waarin meer genuanceerd werd geschreven over het 

nieuws van de conventie.  

 

In haar laatste nieuwsbrief bevestigt de Psychologencommissie onze bezwaren inzake het beroepsgeheim. 
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Wij hopen dat dit voor het RIZIV en het ministerie van Volksgezondheid meteen ook een duidelijk signaal kan zijn dat 

psychologische zorg niet kan bekeken worden vanuit het perspectief van de medische hulpverlening. 

 

 

 

 

Algemene Vergadering 18 september 2021  

  

Ondertussen is op 18 september onze algemene vergadering doorgegaan. Het was een fijne gelegenheid om leden te 

ontmoeten en samen te spreken over wat er zich gedurende het voorbije jaar heeft afgespeeld. Uiteraard kon een 

discussie over de nieuwe conventie niet ontbreken.  

 

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod : de effecten van de pandemie en de lockdown, met een getuigenis van 

Claudia Ucros en Johan Parisse. Stef Joos bracht verslag uit over de werkgroep psychologische zorg en 

psychotherapie Tania Schuddinck sprak over de werkgroep gedeeld elektronisch patiëntendossier. Het comité voor 

vigilantie in de geestelijke gezondheidszorg werd voorgesteld door Hilde Descamps, en bleek de facto al actief in onze 

acties inzake de nieuwe conventie. Paul Kestemont sprak over de werking van de Federale Raad voor Geestelijke 

Gezondheidszorgberoepen. Na de middag ging Martine Vermeylen kort in op de eerdere conventies rond terugbetaling 

psychologische zorg (ELP, Fedasil, Pass dans l'Impasse), zodat meer tijd overbleef voor een bespreking van de nieuwe 

RIZIV-conventie. Stef Joos verwees naar zijn Webinar en de daaropvolgende FAQ waarin een en ander uitvoerig wordt 

belicht.  

 

Na deze boeiende voormiddag werd in de namiddag het financieel verslag goedgekeurd en kwijting gegeven aan het 

bestuur. 

 

Er werden nieuwe bestuursleden gekozen; zo verwelkomen we Philippe Grisar. 

 

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Stef Joos werd benoemd als voorzitter, Martine Vermeylen is vicevoorzitter. In 

de dagelijkse werking zullen ze Uppsy-Bupsy representeren als co-voorzitters. Paul Kestemont blijft penningmeester. 

Hilde Descamps wordt secretaris, met Tania Schuddinck als adjunct-secretaris. Wouter Mareels, Claudia Ucros, Philippe 

Grisar zijn de overige bestuursleden. 
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We streven ernaar dat alle psychologen zich erkend weten in de uitoefening van hun praktijk! 
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