Overeenkomst met de netwerken
geestelijke gezondheid volwassenen (107)
betreffende de creatie van een aanbod
eerstelijns psychologische zorg binnen hun
werkingsgebied

Beslissing Verzekeringscomité 17-12-2018

• Overeenkomst tussen het Comité van de
verzekering voor geneeskundige verzorging van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
en het netwerk geestelijke gezondheid volwassenen
XXX (107) betreffende de creatie van een aanbod
eerstelijns psychologische zorg binnen het
werkingsgebied van het netwerk
• Tussen “het Verzekeringscomité”, “het netwerk”,
“het ziekenhuis”
• 1.1.2019 – 31.12.2022

Bijlage overeenkomst

• template van de samenwerkingsovereenkomst
tussen het netwerk en de klinisch
psycholoog/orthopedagoog betreffende de realisatie
van vergoedbare eerstelijns psychologische sessies
binnen de regio voor geestelijke gezondheidszorg
XXX
• Tussen “het netwerk”, “het ziekenhuis”, “de klinisch
psycholoog/orthopedagoog”
• Uiterste datum eerste overeenkomsten: 1.4.2019

Organisatie

Verzekeringscomité

Netwerk #1

Netwerk #2

Netwerk #20

Klin. psy./ort. …
Klin. psy./ort. A
Klin. psy./ort. C
kabinet 1

Klin. psy./ort. C
kabinet 2

Klin. psy./ort. Y

Klin. psy./ort. B

Klin. psy./ort. …

Klin. psy./ort. …

Klin. psy./ort. …

Klin. psy./ort. Z

Inhoud overeenkomst

•
•
•
•
•
•

Eerstelijns psychologische zorg
Rechthebbenden van de overeenkomst
Vergoedbare verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden: psychologische sessies
Tarieven van de verstrekkingen
Facturatiemodaliteiten
Facturatiecapaciteit = aantal vergoedbare sessies / kalenderjaar / netwerk.
–

•

•
•
•
•
•
•

+/- 580.000 sessies/20 netwerken. Weging voor prevalentie psychische problemen

Samenwerkingsvereenkomst tussen het netwerk/ziekenhuis en de klin. psy./ort.:
– Capaciteit = aantal vergoedbare sessies / kalenderjaar / klin. psy.-ort.
– Individueel patiëntendossier
– Praktijkadres(sen)
– specifieke afspraken
Vergoeding van de taken van het netwerk en het ziekenhuis
Communicatie
Opvolging
Begeleidingscomité
Geldigheidstermijn van de overeenkomst
Geobjectiveerde selectieprocedure klin. psy./ort.

Uitvoering overeenkomst

•
•
•
•
•
•
•

Perspectief netwerk
Perspectief huisarts/psychiater
Perspectief patiënt
Perspectief klinisch psycholoog/orthopedagoog
Perspectief ziekenhuis
Perspectief VI’s
Perspectief RIZIV

Perspectief netwerk

• Bepaalt de selectie van klin. psy./ort. waarmee het
een overeenkomst sluit (cf. geobjectiveerde
procedure), inclusief capaciteit sessies per klin.
psy./ort. Bezorgt lijst aan FOD Volksgezondheid
• Publiceert actuele lijst van klin. psy./ort. op website
• Organiseert opleiding over netwerk voor klin.
psy./ort., coördinatie intervisie, monitoort contingent,
werkt mee aan evaluatieonderzoek…
• Bezorgt tools aan verwijzers en klin. psy./ort. die zij
kunnen gebruiken ter ondersteuning
diagnosestelling

Perspectief huisarts/psychiater

• Stelt indicatie vast bij patiënt
• Bezorgt patiënt verwijsvoorschrift, voor een reeks
van 4 sessies (hernieuwbaar)

Perspectief patiënt

• Contacteert klinisch psycholoog/orthopedagoog uit
de lijst van het netwerk
• Informeert de klin. psy./ort. over gevolgde sessies bij
een andere klin. psy./ort. van hetzelfde netwerk,
voor zover relevant in het kader van quota en
cumulbeperkingen

Perspectief klinisch
psycholoog/orthopedagoog (1)

• Stelt zich kandidaat bij het netwerk om de psychologische sessies te
realiseren
• Realiseert de vergoedbare psychologische sessies
• Wijst de patiënt op het quotum van terugbetalingen per
patiënt/netwerk/kalenderjaar
• Houdt zich aan de vergoedingsvoorwaarden van de sessies:
– inhoud, duur, aard, doelgroep, praktijkadres, statuut,
toeslagverbod
– Verifieert binnen zijn/haar controlemogelijkheden of de patiënt
voor terugbetaling in aanmerking komt: verwijsvoorschrift,
diagnosestelling, door hem/haar gerealiseerde sessies,
inlichtingen patiënt, zodra mogelijk via MyCareNet
• Houdt het patiëntendossier bij (incl verwijsvoorschrift)
• Rapporteert/overlegt met verwijzer/GMD-houdende huisarts (indien
bekend), mits akkoord en in belang van patiënt

Perspectief klinisch
psycholoog/orthopedagoog (2)

• Tarifieert het remgeld aan de patiënt en bezorgt daarvan een
bewijsstuk aan de patiënt. 11€ (nt VT)/4€ (VT). Raadpleegt
verzekeringsstatuut: op basis van verwijsvoorschrift, zodra mogelijk
rechtstreeks via MyCareNet
• Engageert zich om per maand 1/12 van zijn capaciteit te realiseren.
Doel = aanbod gedurende het ganse jaar
• Bezorgt minstens per maand elektronische lijst van gerealiseerde
sessies aan facturerende ziekenhuis. Template lijst bij
overeenkomst. Timing en bezorgwijze overeen te komen met het
ziekenhuis.

Perspectief ziekenhuis (1)

• Deelt de wijzigingen van tarieven/remgelden mee
aan de klin. psy./ort.
• Controleert binnen zijn mogelijkheden de
vergoedbaarheid van de sessies: opvolging quotum
per patiënt; capaciteit per klin. psy./ort.; contingent
netwerk
• Terugkoppeling aan klin. psy./ort.:
– Over niet-vergoedbare sessies. Deze sessies kunnen
door de klin. psy./ort. worden aangerekend aan de
patiënt
– Als de patiënt al sessies gevolgd heeft bij een andere
klin. psy./ort. van het netwerk

Perspectief ziekenhuis (2)

• Factureert de aanvaarde sessies aan de VI’s
• Betaalt de sessies uit aan de klin. psy./ort.
– 90% binnen de maand na het ontvangen van de lijst
– 10% binnen de maand na uitbetaling door VI’s
– Negatief saldo op eerstkomende uitbetaling

Perspectief VI’s

• Controle en uitbetaling gefactureerde sessies
• Via MyCareNet: verleent de klin. psy./ort. toegang
tot verzekeringsstatuut patiënten, sessies die patiënt
reeds gevolgd heeft bij andere klin. psy./ort. van
hetzelfde netwerk en van andere netwerken
• Via IMA: oplevering van gegevens over de
uitbetaalde sessies in het kader van de opvolging
van de terugbetaling

Perspectief RIZIV (1)

• Sluit de overeenkomst met de netwerken en
ziekenhuizen. Uiterlijk 21.1.2019
• Vergoedt de netwerken en de ziekenhuizen:
– 600.000€/20 netwerken (vast verdeeld)
– 600.000€/20 ziekenhuizen (variabel verdeeld, weging
voor prevalentie psychische problemen)
– Schijf per semester. 1ste schijf na ondertekening
overeenkomst
– Onderlinge verschuivingen mogelijk in functie van
reële kosten

• Kent RIZIV-nummer toe aan klin. psy./ort.

Perspectief RIZIV (2)

• Communiceert, in samenspraak met de FOD
Volksgezondheid, over de voorwaarden en de
limieten van de terugbetaling: www.riziv.be
• Installeert een begeleidingscomité:
– Vertegenwoordiging van klinisch psychologen,
klinisch orthopedagogen, ziekenhuizen, huisartsen,
psychiaters, VI’s, experten FOD
– Opvolging terugbetaling:
• Uitgaven, evaluatie (gegevens IMA, wetenschappelijk
onderzoek FOD, wachttijden, communicatie-initiatieven,
vergoeding netwerken/ziekenhuizen…), aanbevelingen

