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RIZIV-overeenkomst met betrekking tot de financiering van 
psychologische functies en andere taken in de eerste lijn via lokale 

multidisciplinaire netwerken en partnerschappen 
Definitie van Pseudocodes 

 
 
Voorafgaande opmerkingen:  

- De geldigheid van elke pseudocode is beperkt tot een periode van 12 
maanden vanaf de datum van inclusie van de patiënt. 

- Outreach: outreachend werken wordt gedefinieerd als een inspanning 
leveren om een verstrekking te verrichten op een (al dan niet collectieve) 
plaats buiten het traditionele werkterrein teneinde bevolkingsgroepen te 
bereiken die moeilijker toegang hebben tot zorg of diensten. Zo worden, in 
het kader van de overeenkomst, de verstrekkingen als "outreachend" 
beschouwd wanneer ze worden verricht op eender welke plaats buiten de 
privépraktijk(en) van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of buiten de diensten/instellingen die 
specifiek gericht zijn op geestelijke gezondheidszorg (bv. GGZ, 
psychiatrisch ziekenhuis, ...) en dit los van de verstrekkingen die in het 
kader van andere financieringen worden verricht. 

- In de netwerken voor kinderen en jongeren kunnen op dezelfde dag twee 
sessies per rechthebbende worden gegeven: een met de rechthebbende 
en een met de ouders/naasten. Er is geen specifieke pseudocode voor de 
sessie met de ouders/naasten. Het volstaat om de pseudocode die 
overeenkomt met de functie en de vorm van de sessie te attesteren aan de 
hand van het INSZ-nummer van het kind / de jongere. 

- Voor tarieven, zie : 
o Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van klinisch psychologen - 

RIZIV (fgov.be) 
o Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van klinisch 

orthopedagogen - RIZIV (fgov.be) 
 
Afkortingen: 

- GPZ: gespecialiseerde psychologische zorg 
- ELPZ: eerstelijns psychologische zorg. 

 
 
792514: "ELPZ – groepssessie – 1 - door psycholoog en andere zorg- of 
hulpverlener" 

- Eerstelijns psychologische groepssessie gegeven door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een andere 
zorg- of hulpverlener (d.w.z. iemand die noch klinisch 
psycholoog/orthopedagoog, noch arts is).  

- De sessie vindt plaats in de praktijk(en) van de psycholoog/orthopedagoog 
of in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (geen outreach).  

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/klinisch-psycholoog.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/klinisch-psycholoog.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/klinisch-orthopedagogen.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/klinisch-orthopedagogen.aspx
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- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de andere zorgverlener. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de geconventioneerde klinisch 
psycholoog/orthopedagoog. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
792536: "ELPZ – groepssessie – 2 -  door 2 psychologen of door een arts en 
psycholoog" 

- Eerstelijns psychologische groepssessie gegeven door twee 
geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen of door een 
klinisch psycholoog/orthopedagoog en een arts.  

- De sessie vindt plaats in de praktijk(en) van de psycholoog/orthopedagoog 
of in een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (geen outreach).  

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de arts of van de tweede klinisch 
psycholoog/orthopedagoog.  

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de geconventioneerde klinisch 
psycholoog/orthopedagoog. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
792551: "ELPZ – groepssessie – 1 outreachend - door psycholoog en andere 
zorg- of hulpverlener" 

- Eerstelijns psychologische groepssessie gegeven door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een andere 
zorg- of hulpverlener (d.w.z. iemand die noch klinisch 
psycholoog/orthopedagoog, noch arts is).  

- De sessie wordt outreachend gegeven op eender welke plaats buiten de 
praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg.  

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de andere zorgverlener. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de geconventioneerde klinisch 
psycholoog/orthopedagoog. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
patiënten. 

 
792573: "ELPZ – groepssessie – 2 outreachend - door 2 psychologen of door 
een arts en psycholoog" 

- Eerstelijns psychologische groepssessie gegeven door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een arts.  
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- De sessie wordt outreachend gegeven op eender welke plaats buiten de 
praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de arts of van de andere klinisch 
psycholoog/orthopedagoog. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de psycholoog/orthopedagoog die de sessie 
aanrekent. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 
 

792595: "ELPZ - Individuele sessie die een groepssessie voorafgaat"  
- Individuele eerstelijnssessie gegeven door de klinisch 

psycholoog/orthopedagoog om zich ervan te vergewissen dat de follow-up 
in groep wel degelijk aan de behoeften van de rechthebbende voldoet en 
aangewezen is.  

- Over een periode van 12 maanden mag per functie slechts één zo'n sessie 
vóór een follow-up in groep worden aangerekend.  

- Die sessie wordt opgevat als een "eerste sessie": dit moet de allereerste 
sessie zijn voor de rechthebbende. Er is geen persoonlijk aandeel.  

- Aangezien een gratis eerste sessie slechts één keer in een periode van 12 
maanden mag worden aangerekend, is deze pseudocode niet 
cumuleerbaar met pseudocodes 792632, 792816 en 792934 (= andere 
"eerste sessies").  

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 
 

792610: "ELPZ - Individuele sessie na de groepssessies" 
- Dit is een individuele eerstelijns psychologische sessie die erop gericht is 

de follow-up in groep af te ronden en zich ervan te vergewissen dat er wel 
degelijk aan de behoeften van de rechthebbende is voldaan.  

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan dat voor een andere 
individuele interventie: 4 of 11 euro, afhankelijk van het statuut van de 
rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming of niet). 

- Over een periode van 12 maanden mag per functie slechts één zo'n sessie 
na een follow-up in groep worden aangerekend. 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792632: "ELPZ - Individuele sessie - eerste sessie" 

- Dit is een individuele sessie gegeven door een voor eerstelijnszorg 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog teneinde de 
behoeften van de rechthebbende in te schatten en na te gaan welk type 
zorg geschikt is. De sessie kan dan ofwel leiden tot de voortzetting van de 
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zorg in het kader van de overeenkomst ofwel tot een doorverwijzing naar 
andere soorten hulp of zorg buiten de overeenkomst om.  

- Om de rechthebbende aan te moedigen een beroepsbeoefenaar te 
raadplegen, is deze eerste sessie gratis.  

- Aangezien een gratis eerste sessie slechts één keer in een periode van 12 
maanden mag worden aangerekend, is deze pseudocode niet 
cumuleerbaar met pseudocodes 792595, 792816 en 792934 (= andere 
"eerste sessies").  

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792654: "ELPZ - Individuele sessie - sessie outreaching naar 
dienst/instelling/andere professionelen" 

- Dit is een individuele eerstelijnssessie die outreachend gegeven wordt door 
een klinisch psycholoog/orthopedagoog, op een andere plaats dan de 
praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De sessie vindt plaats in een dienst, een instelling of bij een andere 
eerstelijnswerker (bv. artsenpraktijk, medisch huis, OCMW, sociale 
dienst, ...). 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 
 

792676: "ELPZ - Individuele sessie outreaching naar thuismilieu" 

- Dit is een individuele eerstelijnssessie die outreachend gegeven wordt door 
een klinisch psycholoog/orthopedagoog, op een andere plaats dan de 
praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De sessie vindt plaats in een aan de rechthebbende aangepast thuismilieu 
(bv. thuis, internaat, woonzorgcentrum, enz.). 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 
 

792691: "ELPZ - Individuele sessie - Fysiek andere (kabinet psycholoog)" 
- Dit is een individuele eerstelijnssessie die door een 

psycholoog/orthopedagoog in zijn praktijk (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of in een dienst voor geestelijke 
gezondheidszorg gegeven wordt (geen outreach). 
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- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792713: "ELPZ - Individuele sessie - Videoconsultatie" 

- Dit is een individuele eerstelijnssessie die vanop afstand door een 
psycholoog/orthopedagoog gegeven wordt. Die vorm is mogelijk indien 
voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in art. 3, § 3 van de 
overeenkomst tussen de klinisch psycholoog/orthopedagoog en het 
netwerk. 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 
 

792735: "GPZ - groepssessie - 1 - door psycholoog en andere zorg- of 
hulpverlener"  

- Gespecialiseerde psychologische groepssessie gegeven door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een andere 
zorg- of hulpverlener (d.w.z. iemand die noch klinisch 
psycholoog/orthopedagoog, noch arts is).  

- De sessie vindt plaats in de praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of 
groepspraktijk van psychologen/orthopedagogen) of in een dienst voor 
geestelijke gezondheidszorg (geen outreach). 

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de andere zorgverlener. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de psycholoog/orthopedagoog die de sessie 
aanrekent. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
792750: "GPZ - groepssessie - 2 - door 2 psychologen of door een arts en 
psycholoog" 

- Gespecialiseerde psychologische groepssessie gegeven door twee 
geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen of door een 
klinisch psycholoog/orthopedagoog en een arts.  

- De sessie vindt plaats in de praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of 
groepspraktijk van psychologen/orthopedagogen) of in een dienst voor 
geestelijke gezondheidszorg (geen outreach).  

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de arts of van de andere 
psycholoog/orthopedagoog. 
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- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de psycholoog/orthopedagoog die de sessie 
aanrekent. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
792772: "GPZ - groepssessie - 1 - outreachend - door een psycholoog en 
andere zorg- of hulpverlener" 

- Gespecialiseerde psychologische groepssessie gegeven door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een andere 
zorg- of hulpverlener (d.w.z. iemand die noch klinisch 
psycholoog/orthopedagoog, noch arts is).  

- De sessie wordt outreachend gegeven op eender welke plaats buiten de 
praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de andere zorgverlener. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de psycholoog/orthopedagoog die de sessie 
aanrekent. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
 
792794: "GPZ - groepssessie - 2 - outreachend - door 2 psychologen of door 
een arts en psycholoog" 

- Gespecialiseerde psychologische groepssessie gegeven door twee 
geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen of door een 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog en een arts.  

- De sessie wordt gegeven op eender welke plaats buiten de praktijk van de 
psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog die factureert, 
vermeldt het INSZ- of RIZIV-nummer van de arts. 

- Het persoonlijk aandeel van elke patiënt bedraagt 2,5 euro en wordt 
rechtstreeks geïnd door de psycholoog/orthopedagoog die de sessie 
aanrekent. 

- Duurt 120 minuten, waarvan er ten minste 90 minuten contact is met de 
deelnemers. 

 
792816: "GPZ - Individuele sessie die een groepssessie voorafgaat" 

- Gespecialiseerde individuele sessie gegeven door de klinisch 
psycholoog/orthopedagoog om zich ervan te vergewissen dat de follow-up 
in groep wel degelijk aan de behoeften van de rechthebbende voldoet en 
aangewezen is.  
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- Over een periode van 12 maanden mag per functie slechts één zo'n sessie 
vóór een follow-up in groep worden aangerekend.  

- Die sessie wordt opgevat als een "eerste sessie": dit moet de allereerste 
sessie van de rechthebbende zijn. Er is geen persoonlijk aandeel.  

- Aangezien een gratis eerste sessie slechts één keer in een periode van 12 
maanden mag worden aangerekend, is deze pseudocode niet 
cumuleerbaar met pseudocodes 792595, 792632 en 792934 (= andere 
"eerste sessies").  

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792831: "GPZ - Individuele sessie na de groepssessies" 

- Dit is een individuele gespecialiseerde psychologische sessie die erop 
gericht is de follow-up in groep af te ronden en zich ervan te vergewissen 
dat er wel degelijk aan de behoeften van de rechthebbende is voldaan.  

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan dat voor een andere 
individuele interventie: 4 of 11 euro, afhankelijk van het statuut van de 
rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming of niet). 

- Over een periode van 12 maanden mag per functie slechts één zo'n sessie 
na een follow-up in groep worden aangerekend. 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792934: "GPZ - Individuele sessie - eerste sessie" 

- Dit is een individuele sessie gegeven door een voor eerstelijnszorg 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog teneinde de 
behoeften van de rechthebbende in te schatten en na te gaan welk type 
zorg geschikt is. De sessie kan dan ofwel leiden tot de voortzetting van de 
zorg in het kader van de overeenkomst ofwel tot een doorverwijzing naar 
andere soorten hulp of zorg buiten de overeenkomst om.  

- Om de rechthebbende aan te moedigen een beroepsbeoefenaar te 
raadplegen, is deze eerste sessie gratis.  

- Aangezien een gratis eerste sessie slechts één keer in een periode van 12 
maanden mag worden aangerekend, is deze pseudocode niet 
cumuleerbaar met pseudocodes 792595, 792632 en 792816 (= andere 
"eerste sessies").  

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792853: "GPZ - Individuele sessie - outreaching naar dienst/instelling/andere 
professionelen" 

- Dit is een gespecialiseerde individuele sessie die outreachend gegeven 
wordt door een klinisch psycholoog/orthopedagoog, op een andere plaats 
dan de praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 



8 
 

- De sessie vindt plaats in een dienst, een instelling of bij een andere 
eerstelijnswerker (bv. artsenpraktijk, medisch huis, OCMW, sociale 
dienst, ...). 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792875: "GPZ - Individuele sessie - outreaching naar thuismilieu" 

- Dit is een gespecialiseerde individuele sessie die outreachend gegeven 
wordt door een klinisch psycholoog/orthopedagoog, op een andere plaats 
dan de praktijk van de psycholoog/orthopedagoog (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of dienst voor geestelijke gezondheidszorg. 

- De sessie vindt plaats in een aan de rechthebbende aangepast thuismilieu 
(bv. thuis, internaat, woonzorgcentrum, enz.). 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792890: "GPZ - Individuele sessie - Fysiek andere (kabinet psycholoog)" 

- Dit is een individuele eerstelijnssessie die door een klinisch 
psycholoog/orthopedagoog in zijn praktijk (of groepspraktijk van 
psychologen/orthopedagogen) of in een dienst voor geestelijke 
gezondheidszorg gegeven wordt (geen outreach). 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792912: "GPZ - Individuele sessie - Videoconsultatie" 

- Dit is een individuele eerstelijnssessie die vanop afstand door een 
psycholoog/orthopedagoog gegeven wordt. Die vorm is mogelijk indien 
voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in art. 5, § 2 van de 
overeenkomst tussen de klinisch psycholoog/orthopedagoog en het 
netwerk. 

- Het aandeel van de rechthebbende gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk 
van het statuut van de rechthebbende (rechthebbende op de verhoogde 
tegemoetkoming of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
rechthebbende. 

 
792956: "GPZ - Multidisciplinair overleg bij gespecialiseerde zorg" 
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- Dit is overleg in het kader van gespecialiseerde zorg tussen verschillende 
hulpverleners rond de patiënt wanneer bijvoorbeeld vastgesteld wordt dat 
de patiënt intensievere zorg nodig heeft of dat het zorgplan door overleg 
tussen de beroepsbeoefenaars zou kunnen worden aangepast. Op dit 
multidisciplinair overleg worden verschillende klinische interventies rond en 
in samenwerking met de patiënt en zijn omgeving gecoördineerd. 

- Er moeten minstens drie zorgverleners aanwezig zijn. 
- De klinisch psycholoog/orthopedagoog rekent de raadpleging aan en geeft 

daarbij ook het INSZ- of RIZIV-nummer van de andere deelnemers op in de 
facturatietool. Hij moet ook de relevante gegevens van de andere 
deelnemers meedelen aan het innende ziekenhuis met het oog op de 
betaling van de vergoeding die hun verschuldigd is. 

- Het innende ziekenhuis verdeelt de vergoeding onder de verschillende 
deelnemers. Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met andere 
bestaande financieringsbronnen voor overleg.  

- Er is geen persoonlijk aandeel van de patiënt. 
 
792971: "Trajectvergoeding ELP/GPZ zonder doorverwijzing" 

- Forfait dat per patiënt één keer per periode van 12 maanden mag worden 
aangerekend na een follow-up zonder doorverwijzing naar een andere 
geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog. De facturatie van 
deze pseudocode moet aan het eind van de follow-up gebeuren.  

- Dit forfait is bedoeld om de kosten te dekken van activiteiten in het kader 
van de multidisciplinaire samenwerking met andere actoren (functioneel 
bilan opstellen, contact opnemen met andere zorg- en hulpverleners, 
huisarts en GMD-arts op de hoogte brengen, …). 

- Er moeten minimum 3 sessies aangerekend zijn voordat deze pseudocode 
aangerekend mag worden.  

- Deze pseudocode kan voor dezelfde patiënt niet gecumuleerd worden met 
pseudocodes 792455 en 792470. 

 
792455: "Trajectvergoeding ELP bij doorverwijzing naar gespecialiseerde 
psychologische zorg" 

- Forfait dat per patiënt één keer per periode van 12 maanden mag worden 
aangerekend na een follow-up van de patiënt die eindigt met een 
doorverwijzing naar een andere geconventioneerde klinisch 
psycholoog/orthopedagoog om de follow-up voort te zetten. 

-  Deze pseudocode moet dus geattesteerd worden door de 
psycholoog/orthopedagoog die de follow-up opstart. Deze pseudocode 
moet aangerekend worden aan het eind van de follow-up door de 
psycholoog/orthopedagoog met wie de patiënt zijn follow-up heeft 
aangevangen.  

- Indien de patiënt van zorgfunctie verandert maar niet van 
psycholoog/orthopedagoog, wordt dit niet beschouwd als een 
doorverwijzing (zie pseudocode 792971). 
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- Dit forfait is bedoeld om de kosten te dekken van activiteiten in het kader 
van de multidisciplinaire samenwerking met andere actoren (functioneel 
bilan opstellen, contact opnemen met andere zorg- en hulpverleners, 
huisarts en GMD-arts op de hoogte brengen, …). 

- Er moeten minimum 2 sessies aangerekend zijn voordat deze pseudocode 
aangerekend mag worden.  

- Deze pseudocode kan niet worden gecumuleerd met pseudocode 792971. 
 

792470: "Trajectvergoeding gespecialiseerde psychologische zorg na 
doorverwijzing door ELP" 

- Forfait dat per patiënt één keer per periode van 12 maanden mag worden 
aangerekend na een voorafgaande follow-up bij een andere 
geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog. 

- Deze pseudocode moet dus geattesteerd worden door de 
psycholoog/orthopedagoog die de follow-up overneemt. Deze pseudocode 
moet aangerekend worden aan het eind van de follow-up in de functie 
waarin de patiënt zijn follow-up voortzet. 

- Dit forfait is bedoeld om de kosten te dekken van activiteiten in het kader 
van de multidisciplinaire samenwerking met andere actoren (functioneel 
bilan opstellen, contact opnemen met andere zorg- en hulpverleners, 
huisarts en GMD-arts op de hoogte brengen, …). 

- Er moeten minimum 2 sessies aangerekend zijn voordat deze pseudocode 
aangerekend mag worden. 

- Deze pseudocode kan niet worden gecumuleerd met pseudocode 792971. 
 

792993: "Extra sessie" 
- Dit is een extra individuele eerstelijnssessie die verstrekt kan worden aan 

een patiënt die al het maximale aantal sessies heeft gevolgd dat normaal 
gezien is toegestaan (8 individuele sessies in het netwerk voor 
volwassenen en 10 individuele sessies in het netwerk voor kinderen en 
jongeren).  

- Opgelet: deze sessie mag slechts voor maximaal 5 % van de patiënten van 
de psycholoog/orthopedagoog worden aangerekend. Het gaat om een 
uitzondering.  

- Het aandeel van de patiënt gelijk is aan 4 of 11 euro, afhankelijk van het 
statuut van de patiënt (rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming 
of niet). 

- Duurt 60 minuten, waarvan er ten minste 45 minuten contact is met de 
patiënt. 
 

792175: "Kennis en advies uitwisselen en ondersteuning geven door klinisch 
psychologen/orthopedagogen aan een actor binnen de eerste lijn over een 
rechthebbende" 

- Gedurende een aantal uren dat in overleg met het netwerk wordt 
vastgelegd, stelt de psycholoog/orthopedagoog zich ter beschikking van 
andere eerstelijnszorgverleners om hen te adviseren over het 



11 
 

psychologische aspect van een van hun patiënten. Die hoeven niet in het 
kader van de overeenkomst behandeld te worden.  

- Dit is een pseudocode die opgevat wordt als "andere taken" die alleen 
mogen worden aangerekend door de (loontrekkende of zelfstandige) 
psychologen/orthopedagogen die door het netwerk zijn aangewezen om die 
taken uit te voeren.  

 
792190: "Kennis en expertise delen door klinisch 
psychologen/orthopedagogen aan een groep van actoren 
(zorgprofessionals en/of vrijwilligers) uit de eerste lijn over het aanbod aan 
psychologische zorg in de eerste lijn" 

- Gedurende een aantal uren dat in overleg met het netwerk wordt 
vastgelegd, kan de psycholoog/orthopedagoog een informatie- en 
ondersteuningssessie aan een groep eerstelijnsberoepsbeoefenaars 
geven om hen aan te moedigen om in hun praktijk meer rekening te houden 
met het psychologische aspect en om er beter mee om te gaan.  

- Dit is een pseudocode die opgevat wordt als "andere taken" die alleen 
mogen worden aangerekend door de (loontrekkende of zelfstandige) 
psychologen/orthopedagogen die door het netwerk zijn aangewezen om die 
taken uit te voeren. 

  
 
792212: “Aanbieden van evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch behandelen van problemen voor 
groepen van meer dan 15 deelnemers begeleid door een klinisch 
psycholoog/orthopedagoog.” 

- Het aanbieden van een evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch1 behandelen van problemen aan 
groepen van meer dan 15 personen. Deze opdracht heeft gemiddeld een 
duurtijd van 2 uur. 

- De rechthebbenden worden door de klinisch psycholoog/orthopedagoog 
niet geregistreerd in de toepassing. 

- Pseudocode 792212 moet worden geattesteerd als de klinisch 
psycholoog/orthopedagoog deze sessies alleen begeleidt. De 
rechthebbenden betalen geen  persoonlijk aandeel. 

- Deze pseudocode is geldig vanaf 01/10/22. 
 
792234: “Aanbieden van een evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch behandelen van problemen voor 
groepen van meer dan 15 deelnemers begeleid door twee klinisch 
psychologen/orthopedagogen of een klinisch psycholoog/orthopedagoog 
en een arts.” 

 
1 Transdiagnostisch behandelen betekent dat bij de behandeling van de verschillende diagnoses gemikt 
wordt op de onderliggende gemeenschappelijke psychopathologische processen in plaats van op de 
verschillende voorliggende uitingen daarvan. 
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- Het aanbieden van een evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch behandelen van problemen aan 
groepen van meer dan 15 personen. Deze opdracht heeft gemiddeld een 
duurtijd van 2 uur. 

- De rechthebbenden worden door de klinisch psycholoog/orthopedagoog 
niet geregistreerd in de toepassing. 

- Pseudocode 792234 moet worden geattesteerd als twee klinisch 
psychologen/orthopedagogen of een klinisch psycholoog/orthopedagoog 
en een arts deze sessies begeleiden. De rechthebbenden betalen geen 
persoonlijk aandeel. 

- Deze pseudocode is geldig vanaf 01/10/22. 
 
 
792256: “Aanbieden van een evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch behandelen van problemen voor 
groepen van meer dan 15 deelnemers begeleid door een klinisch 
psycholoog/orthopedagoog en een ander zorg-of hulpverlener of 
ervaringsdeskundige.” 

- Het aanbieden van een evidence based gemeenschapsgericht 
groepsaanbod van transdiagnostisch behandelen van problemen aan 
groepen van meer dan 15 personen. Deze opdracht heeft gemiddeld een 
duurtijd van 2 uur. 

- De rechthebbenden worden door de klinisch psycholoog/orthopedagoog 
niet geregistreerd in de toepassing. 

- Pseudocode 792256 moet worden geattesteerd als een klinisch 
psycholoog/orthopedagoog en een ander zorg-of hulpverlener of 
ervaringsdeskundige deze sessies begeleiden. De rechthebbenden betalen  
geen persoonlijk aandeel. 

- Deze pseudocode is geldig vanaf 01/10/22. 
 
 
400352: "400352 Behandeling in kader van het zorgtraject Post-Covid-19 – 
Psycholoog" 

- Deze pseudocode correspondeert niet met een zorgsessie, maar betekent 
dat de patiënt lijdt aan langdurige COVID-symptomen die door een huisarts 
zijn vastgesteld. Het is onderdeel van de overeenkomst voor vergoeding 
van eerstelijn zorg voor mensen met langdurige COVID-symptomen, geldig 
van 01/07/22 tot 30/06/23. 

- Deze pseudo-code wordt geattesteerd in de facturatietoepassing zodanig 
dat de facturatietoepassing de status van de patiënt kent. De datum van het 
begin van de behandeling als langdurige Covid-patiënt moet tegelijkertijd 
ingevoerd worden. Deze pseudocode hoeft slechts eenmaal ingevoerd te 
worden. 
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400175: “Globale tegemoetkoming voor de organisatie, coördinatie en 
administratie van het teamoverleg in het kader van de opvolging van een 
post-COVID-19 patiënt (per episode van 6 maanden) – zorgcoördinator” 

- Deze pseudocode is onderdeel van de overeenkomst voor vergoeding van 
eerstelijn zorg voor mensen met langdurige COVID-symptomen, geldig van 
01/07/22 tot 30/06/23. 

- Deze pseudocode kan eenmaal per zes maanden worden geattesteerd 
indien de klinisch psycholoog door de andere actoren wordt aangewezen 
als zorgcoördinator in een multidisciplinair zorgtraject voor een patiënt met 
de diagnose langdurige COVID-symptomen en deze coördinerende rol op 
zich neemt. 

- Pseudocode 400352 moet worden geattesteerd om deze pseudocode in 
rekening te kunnen brengen. 

 
400315: “Deelname aan het teamoverleg  in het kader van de opvolging van 
een post-COVID-19 patiënt door een psycholoog” 

- Deze pseudocode is onderdeel van de overeenkomst voor vergoeding van 
eerstelijn zorg voor mensen met langdurige COVID-symptomen, geldig van 
01/07/22 tot 30/06/23. 

- Aan het begin van het multidisciplinaire zorgtraject waarin dit overeenkomst 
voorziet, wordt een multidisciplinair overleg gepland met de verschillende 
actoren die betrokken zijn bij de patiënt bij wie langdurige COVID-
symptomen zijn vastgesteld. De pseudocode moet worden geattesteerd 
indien de klinisch psycholoog/orthopedagoog aan  dit teamoverleg 
deelneemt. 

- Deze pseudocode en pseudocode 400175 zijn niet exclusief - beide 
pseudocodes kunnen worden geattesteerd indien de klinisch psycholoog 
betrokken is bij  het teamoverleg en de zorgpadcoördinator is. 

- Pseudocode 400352 moet worden geattesteerd om deze pseudocode in 
rekening te kunnen brengen. 


