Informatie voor door RIZIV terugbetaalde ELP
Eerste Lijns Psychologische Zorg bij Pascal Nicolas,
RIZIV-nummer 70026179, visum 262248
Doelgroep
De terugbetaling geldt voor:
• Volwassenen van 18 tot en met 64 jaar
• met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of
alcoholgebruik,
• die naar deze zorg zijn doorverwezen op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift
ondertekend door de huisarts of psychiater,
• en in orde zijn met het ziekenfonds.
Matig ernstig?
• De patiënt heeft een licht of matig probleem op vlak van angst, depressie of
alcoholgebruik (geen verslaving).
• Het probleem is in tijd beperkt (sinds enkele weken of maanden) en doet zich voor in een
bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel, …)
• Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
• De patiënt bevindt zich in een veilige en stabiele context (geen risico op suïcide).
• De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.
• De patiënt is voor dit eerstelijnszorgaanbod geïnteresseerd.
Terugbetalingsaanbod
Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van 4 sessies die eventueel
kan worden verlengd op basis van een nieuw voorschrift. Het maximum aantal sessies per
kalenderjaar bedraagt dus 8 sessies.
Een rechthebbende kan niet tegelijkertijd méér dan 1 reeks van sessies volgen bij een
klinisch psycholoog/ orthopedagoog van het netwerk.
In de volgende gevallen vervalt een lopende reeks, ook als het maximum aantal vergoedbare
sessies van de reeks nog niet gerealiseerd is:
• Als er gedurende 3 maanden sinds de laatste psychologische sessie geen nieuwe
psychologische sessie gerealiseerd is;
• Als de rechthebbende sinds de laatste sessie in het kader van de reeks een
vergoedbare psychologische sessie ontvangen heeft in het kader van een reeks bij
een andere klinisch psycholoog/orthopedagoog van het netwerk.
Aandeel te betalen door de patiënt per consultatie
€11,20 of €4 in geval van een verhoogde tegemoetkoming.
De 1° consultatie duurt 60 minuten, volgende consultaties 45 minuten.

De patiënt verklaart zich akkoord dat er een Individueel patiëntendossier bijgehouden
wordt dat de volgende gegevens bevat en dat hierover overleg kan gepleegd worden met
de verwijzer, de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV of de
adviserend arts van de verzekeringsinstelling:
• de identificatie van de rechthebbende via zijn identificatienummer van de sociale
zekerheid (INSZ), zijn naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer en e-mail-adres; (deze gegevens worden ook gedeeld met het
ziekenhuis P.Z. Multiversum dat in naam van het netwerk geestelijke gezondheid
volwassenen SaRA voor de afhandeling van de facturatie instaat)
• per reeks van psychologische sessies:
o de identificatie van de verwijzer;
o het gedateerde verwijsvoorschrift;
• de reden van het contact met de rechthebbende of de problematiek van de
rechthebbende bij de aanmelding;
• persoonlijke en familiale antecedenten;
• de vastgestelde problemen op basis van de eerste sessie;
• een register van de gerealiseerde psychologische sessies met per sessie een
vermelding van:
o de datum en het begin- en einduur van de sessie;
o een kort verslag van de inhoud van de sessie;
• de weergave van overleggesprekken met de huisarts of psychiater;
• doorverwijzingen naar andere gezondheidszorgbeoefenaars, diensten of derden.
Welke stappen moet de ARTS (huisarts of psychiater) ondernemen?
1) Nagaan of de patiënt overeenstemt met de doelgroep;
2) Op MyCareNet de verzekerbaarheid van de patiënt verifiëren;
3) De patiënt een gedateerd verwijsvoorschrift overhandigen (model bezorgd door het RIZIV)
4) Samenwerken met de eerstelijnspsycholoog en communiceren over de evolutie van de
patiënt.

