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Betreft:  

1) Overeenkomst Post-COVID-19 voor een aangepaste zorgaanpak in eerste lijn.  
2) Overeenkomst betreffende de financiering van de psychologische functies in de 

eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden: 
andere opdrachten. 

3) Communicatie over geïntegreerde zorg 
 
 
 
1) Overeenkomst Post-COVID-19 voor een aangepaste zorgaanpak in eerste lijn.  
 
Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft op 27 juni 2022 een overeenkomst goedgekeurd waar 

voor patiënten met persisterende COVID-symptomen een aangepaste zorgaanpak in de eerste lijn 

is voorzien. Deze overeenkomst heeft als doel de toegankelijkheid van zorg voor post-COVID-19-

patiënten te verbeteren door de vastgestelde zorgnood per patiënt aan te pakken middels het 

bevorderen van de samenwerking tussen de huisarts en andere zorgverleners in de eerste lijn, om 

zo te komen tot kwaliteitsvollere zorg ten behoeve van patiënten met langetermijneffecten van 

COVID-19 binnen een specifiek zorgtraject. Deze overeenkomst is op 01/07/2022 in werking 

getreden en loopt tot 30/06/2023. 

 

Deze overeenkomst maakt het mogelijk om in het kader van dit zorgtraject een patiënt te laten 

verzorgen door een klinisch psycholoog/orthopedagoog die door het netwerk is geconventioneerd 

in het kader van de RIZIV overeenkomst van 26 juli 2021. 

 

De overeenkomst Post-COVID bepaalt dus dat de patiënt, na een beoordeling door een huisarts in 

aanmerking kan komen voor : 

- ofwel zorg door een kinesitherapeut of een logopedist of een psycholoog/orthopedagoog 

voor de behandeling van post-COVID-19 ("zorgtraject type 1: monodisciplinaire zorg", art. 

5, §1); 

- ofwel multidisciplinaire behandeling binnen de eerste lijn (huisarts en de volgende andere 

mogelijke zorgverleners : een  kinesitherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een 

diëtist en een psycholoog) ondersteund door een zorgcoördinator die wordt aangeduid uit 
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de groep  van zorgverleners  die  de  patiënt behandelen ("zorgtraject  type  2:

multidisciplinaire zorg", art. 5, § 2).

Wat psychologische zorg betreft is het de bedoeling om via de overeenkomst post-COVID voort te 

bouwen op het bestaande vergoedingssysteem, d.w.z. de overeenkomst van 26 juli 2021 inzake 

psychologische zorg in de eerste lijn. De patiënt kan dus sessies psychologische zorg ontvangen 

van een geconventioneerde klinisch psycholoog/orthopedagoog, voor het aantal sessies voorzien 

in de overeenkomst van 26 juli 2021.

De patiënt betaalt geen persoonlijk aandeel voor deze sessies. De verstrekker attesteert elke 

sessie via de toepassing van de VZW IM met behulp van de bestaande codes en tarieven.

Zoals  in  de  overeenkomst “Post-Covid” is  bepaald,  moet  een  specifieke  pseudocode  worden 

vermeld waaruit blijkt dat het gaat om een patiënt "Post-COVID": "400352 - 400352 Behandeling 

in  kader  van  het  zorgtraject  Post-Covid-19 – Psycholoog".  Op deze manier  erkent  de 

facturatietoepassing de status van deze patiënt en kan het totale bedrag ten laste worden genomen 

binnen de verplichte ziekteverzekering. Deze interventies maken deel uit van het budget toegekend 

aan de netwerken in de overeenkomst van 26 juli 2022.

De overeenkomst Post-COVID voorziet  ook  in  de  deelname  van  de geconventioneerde 

psycholoog/orthopedagoog  aan  een  specifiek multidisciplinair  overleg bij het  begin  van  het 

zorgtraject type 2 (multidisciplinaire zorg) met de huisarts, de betrokken zorgverleners in de eerste 

lijn en de patiënt (art. 5, § 2). Indien de psycholoog/orthopedagoog door dit team van zorgverleners 

wordt aangeduid als zorgcoördinator, ontvangt hij/zij 120€ via de pseudocode "400175: Globale 

tegemoetkoming voor de organisatie, coördinatie en administratie van het teamoverleg in 

het  kader  van  de  opvolging  van  post-Covid-19  patiënt  (per  episode  van  6  maanden) -

zorgcoördinator".  Indien  hij/zij  niet  de  coördinator  is, ontvangt de  klinisch 

psycholoog/orthopedagoog 20 euro voor zijn/haar deelname aan dit overleg. Deze deelname wordt 

geattesteerd via de pseudocode "400315: Deelname aan het teamoverleg in het kader van de 

opvolging  van  post-Covid-19  patiënt  voor  een  psycholoog ". De  financiering  van  deze 

deelname  geschiedt  via  een  specifiek  budget binnen de overeenkomst Post-COVID en wordt 

derhalve  niet  ten  laste genomen van het  budget  van  de overeenkomst van  26  juli  2021. De 

factureringsprocedure  voor  deelname  aan  het  overleg  of  als  coördinator  wordt  momenteel 

onderzocht en zal pas in september worden meegedeeld.

Om voor een zorgtraject in aanmerking te komen, moet bij de rechthebbende de diagnose Post-

COVID-19 gesteld zijn door een huisarts na een eerste assessment tijdens een raadpleging. De 

huisarts verwijst de patiënt naar de andere zorgverleners. Wanneer een patiënt is doorverwezen 

vanuit de tweede lijn, bezorgt de arts-specialist de klinische bevindingen en de diagnose aan de 

huisarts.  Het  zorgtraject  Post-COVID-19  wordt  ten  vroegste  gestart  12  weken  na  de  eerste 

symptomen van acute COVID-19 en/of 12 weken na positieve test voor COVID-19.

U vindt de overeenkomst post-COVID in de bijlage bij deze circulaire. Voor meer informatie kunt u

ook de speciale pagina van de RIZIV-website raadplegen: Post-COVID-19: tegemoetkoming in de 

kosten van eerstelijnszorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen - RIZIV.

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/Paginas/post-covid-tegemoetkoming-kosten-eerstelijnszorg-aanhoudende-symptomen.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/Paginas/post-covid-tegemoetkoming-kosten-eerstelijnszorg-aanhoudende-symptomen.aspx
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U wordt verzocht de psychologen/orthopedagogen in uw netwerk op de hoogte te brengen van het 

bestaan van deze overeenkomst. 

 

 

2) Overeenkomst betreffende de financiering van de psychologische functies in de 
eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden: andere 
opdrachten. 

 

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw soort prestatie binnen de ‘andere opdrachten’ 

van de overeenkomst. De prestatie zou voorzien in het aanbieden van evidence-based interventies 

voor grote groepen (meer dan 15 deelnemers) en waarvoor kan samengewerkt worden met een 

arts of andere hulpverlener. Zoals omschreven in de andere opdrachten in artikel 6/1 van de 

overeenkomst, is het aan het netwerk om te bepalen welke psychologen/orthopedagogen 

beschikken over de juiste competenties om deze groepen te begeleiden. Om de nodige 

competenties te verwerven zullen specifieke trainingsprogramma’s via de netwerken beschikbaar 

worden gesteld.. 

 

Wanneer deze opdracht voldoende is omschreven en het voorstel door het Begeleidingscomité en 

het Verzekeringscomité van het RIZIV is goedgekeurd, zullen de tekst en de context ervan aan u 

worden meegedeeld. Dit zal worden uitgevoerd in de vorm van een wijzigingsclausule. 

 

 

3) Communicatie over geïntegreerde zorg 
 

Op 11 juli 2022 is binnen het Verzekeringscomité uitvoerig gedebatteerd over een nota 

“geïntegreerde zorg : interfederaal plan geïntegreerde zorg en versterking en ondersteuning van 

het mesoniveau” (nota CGV 2022/221).  Deze nota wordt via een afzonderlijke mail aan de 

netwerken ter beschikking gesteld. De kernboodschap hierin is dat, met ondersteuning van het 

consortium “WeCare”, enerzijds een interfederaal plan geïntegreerde zorg zal worden uitgewerkt 

en anderzijds het mesoniveau zal ondersteund worden om via sterke sturing te zorgen voor de 

ontwikkeling en organisatie van geïntegreerde zorg aan de bevolking binnen een omschreven 

territorium om 5AIM te bereiken.  

 

Deze ondersteuning geldt ook voor de 32 netwerken geestelijke gezondheid en is complementair 

aan de ondersteuning en input die er reeds is, zowel vanuit de federale overheid als vanuit de 

deelstaten. Het Verzekeringscomité heeft de opdracht gegeven aan het begeleidingscomité van de 

overeenkomst “psychologische zorg in de eerstelijn” om via wijzigingsclausule een aantal 

afspraken te maken met de netwerken opdat : 

- enerzijds de reeds verworven expertise en praktijk op het terrein kan verzameld worden als 

input voor de opmaak van dat interfederaal plan en waarop verder kan gebouwd worden 

naar 5AIM. Voor zover sommige noodzakelijke aspecten onvoldoende aan bod zijn 

gekomen in de huidige netwerken kunnen ook proeftuinen worden opgezet; 

- anderzijds de netwerken zich engageren samen te werken met ondermeer de 12 

pilootprojecten geïntegreerde zorg en de protocol3-projecten in het kader van de 
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ouderenzorg en actief deel te nemen aan de initiatieven die zijn gepland in het kader van 

de ontwikkeling en de uitvoering van het interfederaal plan.  

 

In de loop van de maand september zal het Begeleidingscomité deze opdracht opnemen.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel Crabbe, 
Adviseur-generaal 


