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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!   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Save the date! Algemene Vergadering 18 september 2021 

Op 18 september 2021 (10:00-16:00u) vindt onze jaarlijkse algemene vergadering plaats. We willen onze leden daar 

hartelijk op uitnodigen.  

(Deze oproeping voor de Algemene Vergadering is enkel bestemd voor de leden die in orde zijn met de betaling van hun 

lidgeld voor 2021.) 

 

Ochtendprogramma (10:00 - 13:00) 

 

De bestuursleden die zich tijdens het afgelopen jaar hebben gebogen over belangrijke onderwerpen binnen het veld van 

de psychologische hulpverlening werd gevraagd om in de voormiddag een kort verslag te geven over hun activiteit binnen 

werkgroepen of projecten waaraan ze hebben deelgenomen. Volgende topics zullen aan bod komen: 

1. Lockdown - getuigenis (Claudia Ucros) 

2. Werkgroep psychologische zorg en psychotherapie (Stef Joos) 

3. Werkgroep gedeeld electronisch patiëntendossier (Tania Schuddinck) 

4. Comité voor vigiliantie voor de geestelijke gezondheidszorg (Hilde Descamps) 

5. ELP en werken in een netwerk (Martine Vermeylen) 

6. Passe dans l'impasse (Stef Joos) 

7. Fedasil (Martine Vermeylen) 

8. Samenwerking met andere verenigingen (Stef Joos, Martine Vermeylen) 

9. Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (Paul Kestemont) 

10. Overeenkomst versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen (Stef Joos) 
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Na een korte schets volgt de mogelijkheid tot discussie.  

 

Leden die op de Algemene Vergadering een eigen topic naar voren wensen te brengen, kunnen contact opnemen met het 

bestuur (email: info@uppsy-bupsy.be). 

 

Lunch (13:00 - 14:00) 

 

De lunch wordt verzorgd door jeugdherberg Jacques Brel. We hopen dat dit voor de leden ook een gelegenheid kan zijn 

om elkaar te ontmoeten en om er een gezellige bijeenkomst van te maken. 

 

Middagprogramma (14:00 - 16:00) 

 

Vervolgens gaat het officiële deel van de algemene vergadering van start.   

1. Goedkeuring Financieel verslag 2020 en begroting 2021 

2. Kwijting van de bestuurders  

3. Ontslag en benoeming van de bestuurders 

4. Overzicht 2020, krijtlijnen 2021 (zie ochtendprogramma) 

5. Afsluiting 

 

Plaats  

 

Zavelput 30 - 1000 Brussel (Brussel-Noord en Brussel-Centraal op 15 min te voet) 

 

Praktisch  

 

Om praktische reden vragen wij om vooraf in te schrijven via het inschrijvingsformulier en eventueel volmacht te geven 

voor de Algemene Vergadering indien u niet aanwezig kan zijn. 

 

Gelieve uiterlijk tegen 26 augustus voor de maaltijd 15 euro over te schrijven op rekeningnr BE05 5230 8048 0975 met 

vermelding van "AV 2021" gevolgd door uw naam.  

 

Helpende handen 

 

Onze vereniging is steeds op zoek naar leden die ons bestuur willen aanvullen en/of die taken willen uitvoeren (bv. 

ledenadministratie, vertaalwerk, website, communicatie, ....). Een warme oproep dus naar helpende handen, reacties 

kunnen gestuurd worden naar info@uppsy-bupsy.be. 

 

Wij hopen om jullie in groten getale te kunnen ontmoeten, zodat we er een boeiende dag van kunnen maken. 

 

De hernieuwing van de lidmaatschapsbijdrage 2021 is lopende. De bijdrage van 30 euro kan gestort worden 
op rekeningnr. BE05 5230 8048 0975  

 

 

 

NEW: PRAKTIJK VIERBUNDER te Wilrijk is op zoek naar een zelfstandig psychoanalytisch therapeut. Lees hier meer over 

deze vacature. 
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Heet van de naald: Overeenkomst versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen 

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft afgelopen maandag haar principiële goedkeuring gegeven om 151 miljoen 

euro vrij te maken voor de  psychologische zorg in de eerste lijn. Concreet houdt dit voor de psychologen / 

orthopedagogen in dat er een nieuwe manier gevonden werd om psychologische zorg beperkt terug te betalen. Een 

hoger tarief gaat gepaard met een reeks voorwaarden waaraan de toetredende psycholoog / orthopedagoog moet 

tegemoet komen om in het systeem in te stappen. 

 

We betreuren dat we dit in de media moesten vernemen en dat de sector niet voorafgaandelijk geïnformeerd werd.  Eén 

en ander dient nog verder geconcretiseerd te worden.  De uitvoering van deze overeenkomst start ten vroegste op 1 

september 2021. In realiteit verwacht men dat de desbetreffende overeenkomsten afgesloten worden tegen 31 december 

2021. 

 

Op onze website vind je: 

 tekst van de overeenkomst  

 een samenvatting van onze co-voorzitter, Stef Joos.  

 

 

 

Kwaliteitswet en elektronisch patiëntendossier 

De kwaliteitswet geldt voor alle beroepen in de gezondheidszorg, met het doel om een kwalitatieve gezondheidszorg te 

garanderen. Daarvoor worden een aantal voorwaarden opgelegd, die ook voor psychologen van toepassing zullen zijn. 

Eén van die vereisten is het bijhouden van een elektronisch medisch dossier, dat men liefst gedeeld ziet worden met 

andere gezondheidszorgberoepen. Veronderstelling daarbij is dat dit een ondersteuning biedt voor de continuïteit van 

zorg. 

 

Als psychologen hebben wij ernstige bedenkingen bij de vanzelfsprekendheid waarmee het denken over somatische 

gezondheidszorg zonder veel aanpassing wordt toegepast op de geestelijke gezondheidszorg en stellen wij ons vragen 

over de gevolgen voor het beroepsgeheim van de psycholoog. In de vorige nieuwsbrief verwezen we al naar het artikel 

van Geneviève Monnoye in dit verband.  

 

Het was de bedoeling dat kwaliteitswet in uitvoering zou gaan op 1 juli 2021. Minister Vandenbroucke heeft echter in een 

schrijven laten weten dat die streefdatum werd opgeschoven naar 1 juli 2022.  

 

Na raadpleging van de sectorcommissie 13 - Medische en Paramedische beroepen - heeft de Hoge Raad voor de 

Zelfstandigen en KMO’s een advies uitgebracht inzake de voorwaarden van de kwaliteitswet voor het Elektronische 

Patiëntendossier (EPD). 

 

Uppsy-Bupsy ondersteunt dit advies en volgt het dossier verder op. 
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Stagediensten en stagemeesters 

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat de instelling waarin psychologen werken, samen met een specifieke 

psycholoog, zich kandidaat konden stellen om erkend te worden als stagedienst en stagemeester. 

 

Aanvankelijk was gesteld dat er overgangsmaatregelen zouden zijn tot 01/07/2021. Deze zijn nu verlengd tot 01/07/2026. 

Tijdens de periode van overgangsmaatregelen moet men - naast andere voorwaarden - over minimum 5 jaren relevante 

beroepservaring beschikken opdat de stageplaats en de stagemeester voor erkenning in aanmerking komen. 

 

Na 01/07/2026 wordt "minimum 5 jaar relevante beroepservaring" vervangen door "minimum 5 jaar over een erkenning 

klinische psychologie beschikken."  

 

Wij denken dat het belangrijk is voor de overdracht van de therapeutische vorming naar de nieuw afstuderende jongeren 

dat instellingen waarin onze leden werkzaam zijn, zouden kandideren als stageplaats / stagemeester. De aanvragen tot 

erkenning kunnen volop ingediend worden. 

 

Meer info op onze website:  

 

Erkenning stagediensten en stagemeesters 

Verlenging van de overgangsmaatregelen 

 

VZW onze kinderen in Roeselare zoekt een begeleider 

 

 

https://uppsy-bupsy.us18.list-manage.com/track/click?u=9298f14db2d3d2f64a68d0692&id=81ef4e08ed&e=a9a17612c4
https://uppsy-bupsy.us18.list-manage.com/track/click?u=9298f14db2d3d2f64a68d0692&id=692a0917a3&e=a9a17612c4
https://uppsy-bupsy.us18.list-manage.com/track/click?u=9298f14db2d3d2f64a68d0692&id=e1229971d9&e=a9a17612c4


 

We streven ernaar dat alle psychologen zich erkend weten in de uitoefening van hun praktijk! 
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