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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!   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

RIZIV-conventie : stand van zaken 

  

Eind juli kregen we bericht dat er een nieuwe overeenkomst was afgesloten met het RIZIV voor terugbetaling van 

psychologische zorg. De tekst van de conventie is ondertussen terug te vinden op onze website (in de twee talen).  

 

Dat er een verhoging is gekomen van het budget voor psychologische hulp kan uiteraard alleen maar toegejuicht worden. 

Bovendien is het een goede zaak dat vertegenwoordigers van patiënten, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers 

van organisaties van families aanwezig konden zijn bij het overleg. 

 

De klinisch psychologen werden enkel vertegenwoordigd door VVKP en UPPCF (die allebei deel uitmaken van BFP-

FBP), niettegenstaande ons aandringen om mee betrokken te worden. VVKP werd echter vorig jaar wel op de hoogte 

gebracht over onze standpunten inzake terugbetaling van psychologische en psychotherapeutische zorg.  

 

Via de sociale media heeft de raad van bestuur van UPPsy-BUPsy al een reactie verspreid. De conventie legt een rigide 

kader op voor de organisatie van de psychologische zorg, met gevolgen voor het beroepsgeheim en voor de autonomie 

van de patiënt én psycholoog. Wij hebben deze bezwaren uitvoerig toegelicht. Wat dit concreet voor de patient betekent, 

wordt door Stef Joos beschreven in de volgende bijdrage.  

 

UPPsy-BUPsy onderzoekt, in overleg met andere beroepsverenigingen, welke mogelijke stappen hiertegen kunnen 

worden ondernomen.  
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Algemene Vergadering 18 september 2021  

 

 !!! Aandacht : 26 augustus is de uiterlijke inschrijvingsdatum 

voor de maaltijd !!! 

 

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) 

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 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. 

 

 

 

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