Oproep voor kandidaat
eerstelijnspsychologen Limburg
(doelgroep volwassenen)
De veranderingen die de afgelopen jaren binnen de geestelijke gezondheidszorg in België
hebben plaatsgevonden tonen aan dat er al een aantal belangrijke mijlpalen zijn bereikt voor
de implementatie van een gemeenschapsgerichte zorg. De benadering via GGZ netwerken
is operationeel georganiseerd rond de behoeften van gebruikers en hun omgeving. De
nieuwe rol van de klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming
binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. De federale overheid maakt vanaf
2019 jaarlijks (2019 – 2022) 22,5 miljoen euro vrij voor het organiseren van een nieuwe
functie, namelijk: de eerstelijnspsycholoog (ELP). Het betreft een eerste stap om een hulpen zorgsysteem uit te werken voor volwassenen (18 – 65 jaar) met milde psychische
problemen waaronder angst, depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. Dit
nieuwe aanbod wordt georganiseerd in aanvulling op het bestaande en gelinkt aan, enerzijds
de eerstelijnsgezondheidzorg (via de huisarts) en anderzijds de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg (via de netwerken 107 - functie 1). Deze visie past in de filosofie van de
hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg, met name een holistische en
geïntegreerde aanpak.
In Limburg kiezen de GGZ netwerken RELING en NOOLIM ervoor om de ELP samen uit te
rollen. Op deze manier garanderen ze voor de ganse provincie een gelijke werkwijze en
spreiding van het aanbod. Ze baseren zich hiervoor op de werkingsregio’s van de
eerstelijnszones en streven naar een goede spreiding binnen de eerstelijnszone. De GGZ
netwerken Reling en Noolim zoeken geschikte hulpverleners op zelfstandige basis om het
aan Limburg toegewezen contingent aan sessies ‘eerstelijnspsycholoog’ in te vullen.
Opdracht
De hulpverlener beschikt over een brede waaier van kennis en vaardigheden om volgende
opdrachten uit te voeren:







U bent bedreven in vroegdetectie en -interventie bij psychische problemen.
Diagnostische inschatting, intake en indicatiestelling behoren tot uw kernopdracht.
Informatieverstrekking aan verwijzers en toeleiding naar het gepaste zorgaanbod zal
een belangrijke taak zijn binnen de eerstelijnszone.
Op indicatie zal u een kortdurend traject (4 gesprekken) aanbieden bij angst- en
depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. Deze aanpak omvat bv. het
aanbieden van een oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psychoeducatie, …
U draagt actief bij in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke
gezondheidszorg.
U bouwt regionaal mee aan een goede samenwerking met verwijzers en andere
hulpverleners binnen een netwerk op het niveau van zorgverlening



U respecteert en bewaakt de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding,
rapportage, spreiding van aanbod van sessies,… zoals voorgeschreven door de
overheid (zie o.m. link hieronder).

Profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een master in de klinische psychologie of master
in de klinische orthopedagogie.








minimum 3 jaar relevante professionele ervaring.
bereidheid om minimaal 4 sessies per week te realiseren bij voorkeur meer.
kennis van de (netwerken) GGZ
U heeft zicht op de sociale kaart en het zorgverleningslandschap in uw regio
Een specifieke opleiding eerstelijnspsychologische zorg of gelijkwaardige opleiding
strekt tot aanbeveling
Bij voorkeur werkzaam en/of ingebed in het netwerk in uw regio (1ste lijnsnetwerk,
welzijnsnetwerk, psychologennetwerk en/of GGZ-netwerk)
In het bezit zijn van een erkenningsnummer uitgereikt door de
psychologencommissie of bereid zijn dit aan te vragen.

Aanbod
 Een boeiende gevarieerde opdracht waarbij je vanuit een pioniersrol mee vorm geeft
aan de hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg.
 De netwerken houden eraan om binnen elke eerstelijnszone geschikte locaties te
voorzien als werkplek. Deze zijn bij voorkeur ingebed in voorzieningen van partners
binnen de 1ste lijn.
 De netwerken voorzien in een vorming over de werking van het netwerk en
organiseren intervisie voor de eerstelijnspsycholoog/-orthopedagoog.
 De netwerken voorzien tevens in ondersteuning door middel van een coördinator
ELP.

Voor meer duiding en bijkomende informatie bij dit project kan u de website van FOD
raadplegen: http://www.psy107.be/index.php/nl/studiedag
Meer informatie over deze vacature kan u bekomen via de netwerkcoördinatoren.
Motivatiebrief en CV kunnen tot en met 10 februari verstuurd worden naar deze
netwerkcoördinatoren.
Noolim, Johan Sijm: netwerkcoordinator@noolim.net
Reling, David Dol: david.dol@reling.be

