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Nieuwjaarswoordje van Stef Joos   

Co-voorzitter Stef Joos blikt terug op het vorig jaar, getekend door de COVID-perikelen. Maar was het alleen COVID ? Of 

zeggen deze perikelen ook iets over een attitude die overal elders doorsijpelt ? U leest het hier.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Hernieuwing lidmaatschap 

We nodigen u graag uit uw lidmaatschap te hernieuwen en uw bijdrage van 30 € voor 2022 te storten op rekeningnr. 

BE05 5230 8048 0975. Met deze bijdrage ondersteunt u ons werk, kunnen we u informeren (via onze website en via onze 

nieuwsbrief), representeren en verdedigen we uw belangen bij de Psychologencommissie, bij de Federale raad voor de 

Geestelijke Gezondheidszorgberoepen, bij de bevoegde ministers, en andere organen die betrokken zijn bij de 

organisatie van ons beroep.  

  

 

 

De studiedag van IDESCA : "Klinische beelden in de psychose" werd verplaatst naar woensdag 23 februari 
2022.  

 

 

Stand van zaken RIZIV-Conventie  "Versterkt psychologisch aanbod voor iedereen" 

Hoe verloopt de uitrol van de RIZIV-Conventie? 

 

Hoewel iedereen de kritieken van onze beroepsvereniging kent en velen weten dat we de conventie aanvechten voor de 

Raad van State, willen we onze leden blijven informeren over hoe het verder verloopt. Want ondertussen rolt de conventie 

zich uit en gaan heel wat netwerken al concreet aan de slag. De organisatie van de uitrol van de conventie is echter zeer 

uiteenlopend waardoor het moeilijk zicht krijgen is op de initiatieven die overal worden genomen. 
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Binnen de eerstelijnszones (ELZ) dient bekeken te worden welke noden er leven en hoe de conventie best vorm krijgt in 

die specifieke regio. Om daar zicht op te krijgen, wordt voornamelijk contact gezocht met de “kringen”. Wij horen dat er 

kringen zijn die zelf het initiatief nemen om alle klinisch psychologen/orthopedagogen uit te nodigen deel te nemen aan 

meetings of vergaderingen betreffende de conventie en de wijze waarop de conventie in je eigen regio vorm krijgt. Wie 

werkzaam is in die regio, kan een bericht verwachten waarin hij of zij hiervoor uitgenodigd wordt. Andere kringen doen dat 

niet of schoorvoetend. Om meer informatie te verkrijgen moet de psycholoog/orthopedagoog dan zelf op zoek naar wie de 

verantwoordelijke is van die kring, om die te contacteren. Een andere mogelijkheid is dat men de ELZ-coördinator van de 

regio contacteert om eventueel via die weg betrokken te kunnen worden. 

 

Als beroepsvereniging waarderen we de kringen die initiatieven ontplooien die openstaan voor alle psychologen, leden of 

niet-leden. Binnen de conventie zou het geen rol mogen spelen of de psycholoog/orthopedagoog al dan niet lid is van een 

kring. Het model dat door de conventie en FOD Volksgezondheid naar voor wordt geschoven zal impact hebben op onze 

gehele beroepsgroep ; het zou dan ook maar logisch zijn dat advies wordt gezocht van beroepsbeoefenaars van 

allerhande strekkingen. Of men graag lid wordt van één van die kringen, moet dus een persoonlijke keuze blijven voor de 

psycholoog. 

 

Portfolio en functioneel bilan. 

 

Klinisch psychologen en orthopedagogen die wensen in te stappen in de RIZIV-conventie kunnen hun kandidatuur stellen 

door een portfolio in te dienen, waar informatie is opgenomen over hun vaardigheden en ervaring. Daarnaast vraagt de 

conventie om voor elke zorgvrager een functioneel bilan op te maken. De eerste voorlopige versie van het functioneel 

bilan vind je op onze website. Deze eerste versie bevestigde onze bezwaren wat betreft het probleem met het 

beroepsgeheim en de autonomie van de psycholoog.  

 

Wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst. 

 

Op basis van de kritieken op de oorspronkelijke conventie-tekst keurde het “begeleidingscomité” een aantal wijzigingen 

goed in een poging die kritieken te ondervangen. De belangrijkste en ook al snel ‘uitgelekte’ wijziging betreft het delen van 

het functioneel bilan. Deze wijzigingen en onze bedenkingen hierover vind je op onze website. 

 

Ook wat betreft de inhoud van het functioneel bilan zouden wijzigingen op komst zijn. We houden jullie hierover op de 

hoogte zodra we daar uitsluitsel over krijgen. 

 

Analyse van de LBSM 

 

De LBSM (Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale) bestudeerde de RIZIV-conventie en de recente 

wijzigingen, en publiceerde hierover een lijvig verslag. Hierbij de link naar een niet-officiële Nederlandstalige versie. 

 

Verloop procedure Raad van State 

 

Ondertussen loopt de procedure bij de Raad van State. Gezien de wijzigingen aan de conventie moet onze strategie 

terzake herbekeken worden. In januari wordt hierover beraadslaagd met onze raadsman.  

 

 

 

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

deze vacature. 
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Ondertussen in Frankrijk 

De terugbetalingsregeling voor psychologische zorg in België wordt in Frankrijk met belangstelling gevolgd. In Frankrijk is 

men evenmin niet erg gelukkig met de aangekondigde hervormingen. Aanvankelijk waren zij enthousiast over wat de 

Belgische regering had aangekondigd, maar geleidelijk vernam men in Frankrijk dat er in België ook ontevredenheid over 

bestond. Om dit beter te begrijpen, nodigde Maximilien Bachelart, vice-voorzitter van de beroepsvereniging ProPsy in 

Frankrijk, UPPsy-BUPsy uit om zicht te krijgen op de problemen met de conventie in België. In de bijgevoegde video 

delen we een videogesprek van Maximilien met Martine Vermeylen, co-voorzitter bij Uppsy-Bupsy. 

 

De Nederlandse vertaling van het interview vind je hier. 

  

 

 

De studiedag van IDESCA : "Televisie: zeven uur met Jacques Lacan" op Woensdag 27 April 2022  

 

 

 

Enquête voor psychologen en orthopedagogen 

over psychofarmaca 

  

De Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de ULB, The Human Link en hun partners werken 

momenteel samen aan een onderzoeksproject in opdracht van de FOD Volksgezondheid met het oog op de ontwikkeling 

van een e-learning van één uur voor klinisch psychologen en orthopedagoges. Deze e-learning, gratis toegankelijk 

in 2022, zal zich toespitsen op psychofarmaca, de communicatie met patiënten betreffende dit type behandeling, alsook 

de samenwerking met de voorschrijvende artsen. Om de E-learning zo goed mogelijk op te bouwen, willen wij ons 

richten op uw verwachtingen en behoeften. Daartoe lanceren wij een online-enquête. De enquête bestaat uit een 

aantal gesloten en open items die online moeten worden beantwoord, en duurt niet langer dan 15 minuten.  

De enquête is uiteraard anoniem en voldoet aan de wettelijke vereisten van de GDPR. Bovendien worden de 

verkregen gegevens beveiligd en gehost op de server van de ULB; de gegevens zijn alleen toegankelijk voor Professor 

Carole Fantini-Hauwel en zijn medewerkers, die de enquête zullen uitvoeren en het verslag van de resultaten zullen 

opstellen. 

Dit is de link naar de enquête. 

 

 

 

De CommunicatieGroep te Hasselt is op zoek naar een collega psycholoog/orthopedagoog voor volwassenen, koppels en 

gezinnen, . Lees hier meer over deze vacature. 

 

 

 

Kwaliteitswet en elektronisch patiëntendossier 

  

Gezien de klinisch psycholoog ondertussen een gezondheidszorgberoep is geworden, is hij of zij ook onderworpen aan 

de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg . Die wet zou aanvankelijk in voege gaan op 1 juli 

2020. Later kwam het bericht dat die datum was uitgesteld tot 1 juli 2021. Nu echter vernemen we dat sommige 

bepalingen van de wet dan toch weer vroeger in voege zouden treden, met name op 1 januari 2021 

.  
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Een van de vereisten binnen die kwaliteitswet is het bijhouden van een elektronisch patiëntendossier, dat bovendien in 

bepaalde omstandigheden gedeeld moet kunnen worden. Wij verwijzen naar onze eerdere communicatie hierover, in het 

bijzonder naar het advies van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO. 

 

Het zal opnieuw een uitdaging worden om de bepalingen van de Kwaliteitswet te doen rijmen met de bepalingen van onze 

deontologische code inzake het beroepsgeheim. Hoe en wat is voorlopig nog onduidelijk. Wij geven bericht zodra er meer 

specifieke informatie beschikbaar is.  

 

De hernieuwing van de lidmaatschapsbijdrage 2022 is lopende. De bijdrage van 30 euro kan gestort worden 
op rekeningnr. BE05 5230 8048 0975  

 

 

 

Psychotherapie - een specialisme binnen de GGZ 

  

Vanuit de BWP werd in samenwerking met diverse andere beroepsgroepen (VVKP, UPPsy-BUPPsy, VVO, VVP, VVGT, 

VVCEPC, VVPT, BVRGS) nagedacht over de plaats van de psychotherapie in het GGZ-landschap. 

 

Uit het samenwerken en het zoeken naar dialoog binnen deze werkgroep, met betrokkenheid van alle 

beroepsverenigingen, kwam een tekst tot stand waarin een gemeenschappelijk standpunt werd geformuleerd. Hopelijk 

kan die tekst als basis dienen voor een constructieve dialoog.   

 

 

 

NEW: GROEPSPRAKTIJK DE VIERSPRONG te Kuurne is op zoek naar een collega psycholoog voor volwassenen. Lees hier 

meer over deze vacature. 

 

 

 

Verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel 

Momenteel is er een akkoord binnen de regering om de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel als volgt te regelen: 

 

"Zorgpersoneel dat tussen 1 januari en 31 maart niet gevaccineerd is, zal aan de slag kunnen blijven als het zich om de 

72 uur laat testen. Anders volgt een schorsing met tijdelijke werkloosheid. Na 1 april wordt de zorgwerker in principe van 

rechtswege ontslagen en krijgt hij recht op een ontslagvergoeding, tenzij het personeelslid kiest voor een verdere 

schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. Dan krijgt hij wel geen loon en geen uitkering meer."  Bron: De Standaard 

19/11/2021 

 

Het is ons inziens niet duidelijk wat dit betekent voor zelfstandige klinisch psychologen en orthopedagogen die niet in 

zorginstellingen werken.  

 

De meningen over vaccinatie tegen Covid19 zijn onder de psychologen al even verdeeld als onder de gehele bevolking. 

We hebben daarom, als bestuur van Uppsy-Bupsy, gedurende de pandemie altijd al besloten om een neutrale houding 

aan te nemen in dit debat; we laten het aan onze leden over om voor zichzelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor 

een beslissing hierover. Een beslissing die ongetwijfeld gebaseerd is op de eigen situatie, praktijk en voorgeschiedenis. 

Nu echter worden we geconfronteerd met een vaccinatieplicht voor de gezondheidszorgberoepen en met sancties voor 

de mensen die dit niet navolgen.  
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Wij blijven bij onze neutrale positie wat betreft de vaccinatieplicht zelf, maar over de sancties die naar voor worden 

geschoven voor de mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren, hebben we ons wel uitgesproken dat deze 

sanctie zijn doel voorbijschiet. In bijlage de link naar een brief die werd verstuurd naar de ministers van volksgezondheid. 

 

Op dit ogenblik (begin januari 2022) heeft de regering haar wetsvoorstel ter advies aangeboden aan de Raad van State. 

Na dit advies keert het terug naar de regering, waar het eventueel nog aangepast moet worden. De uitvoering loopt 

momenteel vertraging op en er wordt gesteld dat de overgangsperiode niet op 1 januari start, maar de streefdatum van de 

verplichting blijft 1 april 2022. De overgangsperiode wordt dus ingekort. Er zijn 2 organisaties die zich voorbereiden op de 

uiteindelijke wet en die hiertegen juridische acties zullen ondernemen.  

 

VZW onze kinderen in Roeselare zoekt een begeleider 

 

 

 

We streven ernaar dat alle psychologen zich erkend weten in de uitoefening van hun praktijk! 
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Als lid van UPPsy-BUPsy bent u opgenomen in de ledenlijst die gebruikt wordt voor uitnodigingen voor de Algemene Vergadering, vormingen en studiedagen, 

nieuwsbrieven, hernieuwing van het lidgeld en informatie met betrekking tot het beroep van psycholoog.  

 

Our mailing address is:  

UPPsy-BUPsy 

Privé-adres 

Aartselaar 2630  

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  
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