
  

 

 
 
Oproep voor kandidaat eerstelijnspsychologen in Limburg 
 
De huidige gezondheidscrisis heeft een impact op het welbevinden van iedereen. We voelen allemaal 
de veranderingen en velen ervaren bezorgdheden. Het bieden van toegankelijke 
eerstelijnspsychologische zorg is cruciaal, nog meer dan tevoren.  
 
De federale overheid geeft de netwerken gg(z) - RELING en NOOLIM voor volwassenen en ouderen en 
LIGANT voor kinderen en jongeren -  de opdracht om binnen de provincie Limburg de 
eerstelijnspsychologische functie te organiseren.  
 
Waarover gaat het?  

Eerstelijnspsychologische zorg (ELP) wordt in dit kader omschreven als (een reeks van) kortdurende 
interventies gericht op twee of meer van onderstaande doelstellingen: 

• Screening en indicatiestelling 

• Algemene psychologische zorg 

• Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie 

• Bevorderen zelfredzaamheid 

• Doorverwijzen bij complexe problematiek 

 
Deze eerstelijnspsychologische zorg is beschikbaar voor:  
 

• kinderen en jongeren (0-18jaar) met licht tot matig psychisch onwelbevinden op vlak 

van sociale, emotionele en gedragsproblemen en hun gezin; 

• volwassenen (18-65 jaar) met lichte tot matige problemen op vlak van angst, depressie 

of het gebruik van alcohol- slaap- en kalmeermiddelen; 

• ouderen (+65) met lichte tot matige problemen op vlak van angst, depressie of het 

gebruik van alcohol- slaap- en kalmeermiddelen. 

De psychologische sessies zijn beschikbaar op voorschrift van een arts en worden gerealiseerd per 
reeks van maximum 4 sessies. Dit gebeurt in de eerste sessie van 60 minuten. De daaropvolgende 
sessies duren 45 minuten. Er is een eenmalige verlenging mogelijk tot maximum 8 sessies per jaar per 
cliënt. 

Tijdens de covid-19 crisis zijn consultaties via beeldbellen ook toegestaan en terugbetaald. 

 

 

 



  

Wie zoeken we?  

Om deze opdracht te vervullen zijn we op zoek naar zelfstandig werkenden (in hoofd- of bijberoep) 

klinisch psychologen/orthopedagogen die voldoen aan volgende criteria: 

• Je hebt een master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie; 

• Je beschikt over een visum afgeleverd door de FOD; 

• Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring; 

• Bereidheid om minimum 4 sessies op wekelijkse basis te realiseren als ELP; 

• Een brede kennis en vaardigheden m.b.t. intake, diagnostische inschatting, indicatiestelling 
en kortdurende interventies bij psychische problemen; 

• Bereidheid om binnen de eerstelijnszone mee te werken aan een goede samenwerking met 
verwijzers en andere hulpverleners; 

• Bijdragen in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg; 

• Respecteren van de gemaakte afspraken in het kader van vergoeding, 
rapportage, spreiding van aanbod van sessies,… zoals vastgelegd in de overeenkomst; 

 

Indien je je engageert voor deze opdracht, bieden de netwerken het volgende: 

• Een boeiende gevarieerde opdracht waarbij je voor kortere en/of langere duur mee instaat 
voor het realiseren van ELP-zorg aan terugbetalingsvoorwaarden en mee vorm geeft aan de 
hervorming van het landschap van de geestelijke gezondheidszorg; 

• Indien gewenst ondersteunt het netwerk in de zoektocht naar een geschikte locatie als 
werkplek. Deze zijn bij voorkeur ingebed in voorzieningen van partners binnen de 1e lijn; 

• Intervisie en vorming; 

• Ondersteuning door een coördinator ELP; 

• Een Mediris Multi-licentie aan om de communicatie met de verwijzende arts en huisarts te 
faciliteren. 
 

Herken je jezelf in dit profiel en heb je goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht? Je kan je 

kandidaat stellen door je CV en motivatiebrief of – mail  te bezorgen aan onderstaande 

contactpersonen. Indien je voldoet aan de hoger beschreven voorwaarden volgt er een 

kennismakingsgesprek.  

Wil je graag een verkennend gesprek zonder je meteen kandidaat te stellen, neem dan zeker ook 

contact op.  

Kinderen en jongeren: 

 
Ine Louwies, coördinator ELP kinderen en jongeren 
 ine.louwies@ligant.be of 0472 67 03 35 
Veerle Umans, netwerkcoördinator LIGANT  
 veerle.umans@ligant.be of 0472 61 47 32 
Voor indienen CV en motivatiebrief: vacatures@ligant.be  

Volwassenen en ouderen: 

 
Caroline Praet, coördinator implementatie ELP Limburg       
 caroline.praet@zorggroepzin.be of 0489 57 17 67 
Johan Sijm, netwerkcoördinator NOOLIM 
 netwerkcoordinator@noolim.net   
David Dol, netwerkcoördinator RELING 

  david.dol@reling.be  
Meer info op:  http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp 
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