
 

 

Donderdag 16 april 2020 

 

Beste, 

Nadat de netwerken volwassenen het project “Eerstelijnspsychologen (ELP)” hebben kunnen 

uitrollen, is er nu ook de mogelijkheid om deze functie breed in te zetten voor kinderen en jongeren. 

Alle (deeltijds) zelfstandig werkende psychologen en orthopedagogen in onze provincie worden 

uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om via het provinciaal netwerk YUNECO een groep ELP-ers te 

vormen om laagdrempelig psychische problemen te ondervangen.  

Psychologen en orthopedagogen die zich inschrijven in dit project kunnen dan aan 

terugbetalingstarieven (RIZIV) kinderen en jongeren (en hun context) zien onder volgende 

modaliteiten: 

 Indicaties: breed: emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen 

 Op voorschrift van: huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts 

 Aantal sessies: max 4 en eenmaal verlengbaar na evaluatie tot max 8 sessies per jongere 

 Tarief: 1e sessie van 60’ = 60,17€ ; volgende sessies van 45’ = 45,88€ 

 Jongere (en context) betalen daarvan eigen bijdrage van 11,2€ (of 4€ indien verlaagd tarief) 

 In eigen praktijk of praktijk buiten een gesubsidieerde voorziening (niet in ziekenhuis of CGG) 

 Eerste sessie binnen de maand na verwijzing 

 

Komen in aanmerking voor dit project: alle (deeltijds) zelfstandig werkende  psychologen/ 

orthopedagogen die 

 over een visum beschikken  

 3 jaar relevante ervaring hebben 

 zich voor minstens 4 sessies /week engageren als ELP voor doelgroep minderjarigen 

 zich vertrouwd maken met de werking van het netwerk 

Alle psychologen/orthopedagogen die wensen in te stappen worden via het netwerk geselecteerd en 

gaan een overeenkomst aan met het netwerk YUNECO, maar werken tijdens deze uren als zelfstandige. 

In de overeenkomst worden onder meer de werkings- en betalingsmodaliteiten goed afgesproken. Ook 

psychologen die al als ELP in de netwerken volwassenen werken kunnen zich kandidaat stellen, maar 

moeten evenzeer een aparte overeenkomst aangaan met YUNECO. 

In een eerste fase gaat het om een project van tijdelijke duur : tot eind december 2020, maar mogelijks 

(en hopelijk) komt er nadien een verlenging.  

Opdat zo’n eerstelijnsaanbod zich echt sterk kan ontwikkelen en preventief kan instaan voor een goede 

promotie van geestelijke gezondheid en het ombuigen van milde psychische problemen naar 

versterking van krachten, zou het wenselijk zijn dat voldoende psychologen/orthopedagogen in dit 

netwerk instappen. Maar om een goeie start te nemen hopen we vooral dat diegenen die het pad 

effenen vertrouwd zijn met de netwerken en met de aard van het ELP-werk.  



Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij de netwerkcoördinatoren van YUNECO 
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