
 

 

 

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 : "Televisie: zeven uur met Jacques Lacan" 
op Woensdag 27 April 2022 

 

Save the date ! Ronde tafel met onze leden 

Donderdag 31 maart om 20 u, via zoom 

  

Omdat Uppsy-Bupsy de voorbije periode best wat nieuwe leden mocht 

verwelkomen... 

omdat we graag contact leggen met die nieuwe leden en tegelijkertijd de trouwe 

leden koesteren, ... 

dacht het bestuur dat het een fijn idee was om een "ontmoeting" te organiseren. 

 

Daarom organiseert Uppsy-Bupsy op 31 maart vanaf 20u een bijeenkomst via 

zoom, voor alle leden met belangstelling of vragen. 

 

http://www.idesca-vzw.be/studiedag/lacans-televisie/
http://www.idesca-vzw.be/studiedag/lacans-televisie/


 

Want wij kunnen jullie maar goed vertegenwoordigen als we weten wat jullie 

bezighoudt, motiveert, ontroert, ... of boos maakt. 

 

Die avond zullen Philippe Grisar en Stef Joos, beiden lid van het bestuur, jullie 

met enthousiasme en nieuwsgierigheid ontmoeten. 

 

Wie zich wil inschrijven, kan dat via stef.joos@emmaus.be  

 

Stef Joos co-voorzitter Uppsy-Bupsy 
 

 

Klinische studiedag van de BSP : Psychose, lichaam en instituut  

 

 

Stand van zaken RIZIV-Conventie  "Versterkt 

psychologisch aanbod voor iedereen" 

  

Uitrol van de conventie 

 

Hoewel de uitrol van de conventie trager loopt dan verwacht, lijken een aantal 

principes al duidelijk te worden, weliswaar met verschillende klemtonen in de 

verschillende regio's :  

 

- Uitgangspunt blijft het Public Mental Health-perspectief (zie bij voorbeeld 

de brochure van Zorgnet-Icuro). Daarbij wordt ingezet op preventie en op het 

afbakenen van kwetsbare groepen waar meer kans zou zijn op het ontwikkelen 

van psychische problemen.  

- Groepsinterventies en consultaties op verplaatsing (in het kader van 

outreachende hulp) worden aangemoedigd.  

- Er is een duidelijke splitsing tussen het budget voor eerstelijnszorg en 

gespecialiseerde hulp.  

 

Functioneel bilan 

 

Ons niet aflatend pleidooi voor het respecteren van ons beroepsgeheim en de 

https://drive.google.com/file/d/1SFHmlDV_n6CiCOgfgXGyUy06qBctdHCt/view?fbclid=IwAR1-G-dbOCDcv76zJNsG_NI1iLG62ESQpuPztig7O8MRX53ydPGPfWE_t1Y
https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/Zorgnet%20Icuro%20-%20Public%20mental%20health%20-%20brochure_web-Spreads.pdf


 

eigenheid van de geestelijke gezondheidszorg lijkt hier en daar toch wat 

reflectie op gang te brengen, al zijn we er nog lang niet. Zo wordt ondertussen 

een nieuw model van het functioneel bilan naar voor geschoven, waarop veel 

minder gegevens moeten worden vermeld: 

:  

- personalia rechthebbende 

- personalia klinisch psycholoog/orthopedagoog 

- personalia arts 

- vraag naar toestemming van de patiënt om de huisarts te informeren 

- aanmeldingsklachten 

- hulpvraag 

- contextuele elementen 

- voorgestelde hulp (ELP, gespecialiseerde hulp, andere) 

- eventuele aanvullingen arts 

 

Verloop procedure Raad van State 

 

Fundamenteel blijven de bepalingen inzake het delen van informatie met 

derden, voor ons, in tegenspraak met onze deontologische code. Die laat het 

delen immers slechts toe, op voorwaarde van toestemming van de patiënt, 

wanneer dat noodzakelijk is voor de behandeling, en enkel met een 

hulpverlener die betrokken is in die behandeling én onderworpen is aan het 

beroepsgeheim. 

 

Daarom hebben de beroepsorganisaties UPPsy-BUPsy, Klipsy-Appelpsy en 

APPPsy, in samenspraak met hun raadsman, beslist om verder te gaan met de 

procedure. Wij houden u hierover verder op de hoogte.  

 

 

Praktijk De Viersprong in Kuurne is op zoek naar een kindertherapeut Lees hier meer 

over deze vacature. 

 

 

 

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63916875/kindertherapeut-m-v-x?source=lookalikeVacature&medium=vacaturedashboard
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/63916875/kindertherapeut-m-v-x?source=lookalikeVacature&medium=vacaturedashboard


 

 

Kwaliteitswet en elektronisch patiëntendossier 

  

Op 1 januari 2021 zijn sommige bepalingen van de Kwaliteitswet in voege 

getreden, met onder andere de vereiste van het bijhouden van een elektronisch 

dossier, dat in bepaalde omstandigheden gedeeld moet kunnen worden. We 

horen psychologen zuchten over de niet aanhoudende publiciteit voor sommige 

programma's die een EPD voorzien. Echter, er is terzake nog niets beslist.  

 

Ondertussen heeft het ministerie aan de Federale Raad voor de Geestelijke 

Gezondheidszorg gevraagd om een werkgroep te vormen die advies moet 

uitbrengen over de precieze vereisten van het EPD voor onze sector.  

 

Wij houden u hierover op de hoogte.  

 

 

Webinars LBSM over het beroepsgeheim 

De Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM) organiseerde ondertussen 

al vier webinars rond het beroepsgeheim in verschillende contexten. De 

webinars kunnen ook achteraf beluisterd worden. 

Onze co-voorzitter Martine Vermeylen sprak daar over het beroepsgeheim en 

hoe dat kan worden gerespecteerd wanneer gewerkt wordt met families. Wie wil 

kan haar bijdrage, vertaald in het Nederlands, hier nalezen. : 

  

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

 

Comité voor Vigilantie in de Geestelijke Gezondheidszorg 

  

Ondertussen is in januari ook het CvVggz, een initatief van UPPsy-BUPsy, van 

start gegaan. Wij zijn verheugd dat het Comité inderdaad de verschillende 

beroepsgroepen in de GGZ samenbrengt, om te spreken over de thema's die 

zich actueel stellen. Uiteraard wordt de evolutie inzake de Kwaliteitswet ook hier 

https://news.belgium.be/nl/vervroegde-inwerkingtreding-van-sommige-bepalingen-van-de-wet-inzake-de-kwaliteitsvolle?fbclid=IwAR0tDFayRbuIXuIYFqIgA1wjHNhXr_D-tnml5XtdaldyY4POy6dNr3nTGf8
https://www.youtube.com/channel/UCTPK9a43sYfenhtrcOIvXTw/featured
http://uppsy-bupsy.be/IMG/pdf/beroepsgeheim_werken-met-gezinnen-nl.pdf%C2%A0
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html
http://www.uppsy-bupsy.be/Lid-worden-van-UPPsy-BUPsy.html


 

nauw opgevolgd. 

 

Binnen het CvV werden alvast een aantal vragen opgelijst die zich stellen 

inzake de vereisten zoals vermeld in de wettekst. We hebben dit 

document overgemaakt aan de mensen die actief zijn in de werkgroep van de 

Federale Raad.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1GG9Z8RrhLoaMGdSMwyH6CL48pSE46Qv-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GG9Z8RrhLoaMGdSMwyH6CL48pSE46Qv-/view?usp=sharing

