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EVALUATIE VAN DE EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE ZORG IN BELGIË - EPCAP 

Wetenschappelijke evaluatie van de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg in de 

eerste lijn voor jongeren, volwassenen en ouderen in België. 

In opdracht van FOD Volksgezondheid en het RIZIV-INAMI 

Deze studie is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek  

van de KU/UZ Leuven (S64034). 

 

DRAAIBOEK VOOR DE KLINISCH PSYCHOLOOG/ -ORTHOPEDAGOOG 

1. INLEIDING 

Onze geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren sterk gewijzigd. Deze vergaande veranderingen 

hebben betrekking op de afbouw van de in België nog sterk geïnstitutionaliseerde zorg en een hieraan 

gekoppelde sterke opbouw van de gemeenschapsgerichte zorg. De maatregel tot terugbetaling van de 

eerstelijnspsychologische zorg past in dit kader, alsook de hernieuwing hiervan in september 2021.  

In samenwerking met het Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en op vraag van het RIZIV zijn we 

een brede wetenschappelijke evaluatie van deze maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg 

binnen de eerste lijn gestart, waarbij enerzijds 1) het klinisch profiel van de patiënt maar anderzijds 

ook 2) de wederzijdse visies en samenwerking van de eerstelijnspsychologische zorg in de 

psychiatrische netwerken in België in kaart zullen worden gebracht, geëvalueerd en getoetst op de 

werkbaarheid. Daarnaast zal 3) de financiële investering worden afgewogen ten opzichte van het 

aantal behandelde patiënten, de verbetering van hun klinische toestand en de effecten van 

behandelingen ten aanzien van de lijdensdruk en kwaliteit-van-leven. Ten slotte zal 4) de 

implementatie van de verschillende opdrachten en de toepassing van diens evidence, practice en 

experienced based richtlijnen inzake de hernieuwde conventie door middel van een casestudie in kaart 

worden gebracht. 

In dit draaiboek lichten we u eerst luik 1 van project toe, welke gericht is gericht op patiënten1 die 

gebruik maken van de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg binnen de eerste lijn. Zij 

worden op vijf meetmomenten ondervraagd door middel van een online vragenlijst, waarin zij onder 

meer worden gevraagd naar hun welzijn en psychische problemen en de bijbehorende lasten.  

                                                      
1Hiermee worden de volgende doelgroepen bedoelt: jongeren (11-17 jaar) en volwassenen (18+ jaar). 



S64034 – EPCAP – april 2022 
 

2 

 

In hoofdstuk 2 vindt u, door middel van een stappenplan, het verloop van de studie. In hoofdstuk 3 

vindt u de concrete uitleg over wat we van u verwachten en hoe u concreet aan de slag kunt gaan met 

de EPCAP-studie. 

2. STUDIEVERLOOP 

We overlopen stapsgewijs het verloop van de EPCAP-studie voor de patiënten. 

2.1. Inclusiecriteria 

Alle patiënten die starten met sessies binnen de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg 

binnen de eerste lijn komen voor dit onderzoeksproject in aanmerking. De patiënten worden tijdens 

hun eerste sessie eerstelijns- of gespecialiseerde psychologische zorg (individueel of 

groepsinterventie) gevraagd voor deelname aan de studie.  

Ze dienen te voldoen aan de volgende criteria: 

• 11 jaar of ouder op de datum van de eerste sessie en in staat om zelfstandig vragenlijsten in te 

vullen; 

• Goed begrip van de Nederlandse of Franse taal. 

 

2.2. Rekrutering 

Rekrutering volwassenen (18+ jaar) 

De patiënt wordt door zijn/haar klinisch psycholoog/-orthopedagoog gevraagd of zijn/haar e-

mailadres doorgegeven mag worden aan het EPCAP-onderzoeksteam. Bij toestemming krijgt de 

patiënt een vrijblijvende e-mail met meer informatie over de studie en een URL-link naar de 

geïnformeerde toestemming en vragenlijst.  

Verdere communicatie omtrent het project met de patiënt zal vanaf dan verlopen via e-mail. 

BELANGRIJK! Indien de patiënt niet in staat is om de vragenlijst online in te vullen, kan door de 

eerstelijnspsycholoog/-orthopedagoog, met toestemming van de patiënt, ook het postadres van de 

patiënt doorgegeven worden. De patiënt zal op papier verdere informatie over de studie krijgen 

inclusief geïnformeerde toestemming en gefrankeerde retourenvelop. Ook de vragenlijst zal 

vervolgens per post opgestuurd worden, voorzien van gefrankeerde retourenvelop. 
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Rekrutering jongeren (11-17 jaar) 

De rekrutering van de jongere (11-17 jaar) verloopt gelijkaardig zoals bij de volwassenen. De patiënt 

wordt door zijn/haar klinisch psycholoog/-orthopedagoog gevraagd of zijn/haar e-mailadres én deze 

van zijn/haar ouders/voogden doorgegeven mag worden aan het EPCAP-onderzoeksteam. Bij 

toestemming krijgt zowel de patiënt als zijn/haar ouders/voogden een vrijblijvende e-mail met meer 

informatie over de studie en een URL-link naar de geïnformeerde toestemming. Deze geïnformeerde 

toestemming moet door zowel de patiënt(e) als zijn/haar ouders/voogden getekend worden alvorens 

de patiënt(e) mag starten met de EPCAP-studie. 

2.3. Deelname van de patiënt 

Volwassenen (18+ jaar) 

Wanneer de patiënt(e) zijn/haar geïnformeerde toestemming heeft gegeven, zal hij/zij de vragenlijst 

(online of op papier) invullen welke ongeveer 25 minuten zal duren. In deze vragenlijst komende de 

volgende aspecten aan bod: 

• Sociodemografische kenmerken  

• Psychisch en fysiek welzijn 

• Lijdensdruk 

• Zorgtraject 

De patiënt(e) zal aan het begin van zijn/haar psychologische begeleiding (baseline) en na 3, 6 en 12 

maanden gevraagd worden om de vragenlijst in te vullen. 

De patiënt kan ten alle tijden besluiten om te stoppen met zijn deelname zonder verdere 

consequenties, zoals ook vermeldt zal staan in de informatie die hij/zij te lezen krijgt voorafgaand aan 

de geïnformeerde toestemming 

In de vragenlijst zal de patiënt ook bevraagd worden naar de mate van psychologische crisis en 

suïcidaliteit. Wanneer de patiënt boven vooraf bepaalde cut-off scores komt, zal hij/zij per e-mail 

geadviseerd worden contact op te nemen met zijn/haar begeleidend hulpverlener.  

Daarnaast krijgt iedere patiënt na het invullen van de vragenlijst gepersonaliseerde feedback waarin 

hij/zij een indruk krijgt van het eigen huidige psychische welzijn ten opzichte van een referentiegroep. 

Dit verslag kan de patiënt, indien gewenst, meenemen naar een volgende sessie. 
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Jongeren (11-17 jaar)2 

In de vragenlijst van de jongeren, welke 10 à 15 minuten zal duren, komen de volgende aspecten aan 

bod: 

• Psychisch welzijn (Sterke kanten & Moeilijkheden Vragenlijst – SDQ) 

• Gezinsfunctioneren (FAD) 

• Zorgtraject 

De jongere zal aan het begin van zijn/haar psychologische begeleiding (baseline) en na 3, 6 en 12 

maanden gevraagd worden om de vragenlijst in te vullen. 

De jongere kan ten alle tijden besluiten om te stoppen met zijn deelname zonder verdere 

consequenties, zoals ook vermeldt zal staan in de informatie die hij/zij te lezen krijgt voorafgaand aan 

de geïnformeerde toestemming 

De jongere heeft de mogelijkheid om de vragenlijst online 1) tijdens de sessie of 2) buiten de 

begeleiding thuis in te vullen.  

1) Wanneer de jongere samen met de psycholoog/orthopedagoog ervoor kiest om de vragenlijst 

tijdens de sessie in te vullen, zorgt de psycholoog/orthopedagoog ervoor dat er een 

computer/laptop ter beschikking is met internetverbinding. Zowel aan het begin (baseline 

meting) als einde (1e follow-up meting) van de psychologische begeleiding wordt de vragenlijst 

tijdens de sessie ingevuld, waarna meteen op het beeldscherm de antwoorden en scores van 

de patiënt(e) verschijnen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de begeleiding. Ook 

krijgt de patiënt(e) een e-mail met hierin het betreffende overzicht met bijbehorende uitleg. 

Na 6 en 12 maanden zal de patiënt(e) per e-mail uitgenodigd worden om de vragenlijst 

nogmaals in te vullen, waarna ook dan het overzicht van zijn/haar scores per e-mail opgestuurd 

worden.  

2) Wanneer de jongere samen met de psycholoog ervoor kiest om de vragenlijst buiten de 

psychologische begeleiding in te vullen thuis, zal de jongere op alle meetmomenten (baseline, 

3, 6 & 12 maanden) een e-mail krijgen met daarin een URL-link naar de online vragenlijst. 

Wanneer de jongere de vragenlijst heeft ingevuld, zal hij/zij een e-mail ontvangen met het 

overzicht van zijn/haar antwoorden en scores. Dit overzicht kan alsnog meegenomen worden 

naar de psychologische begeleiding.  

                                                      
2 Ook bij jongeren (18-25 jaar) die via de GGZ netwerken voor kinderen & jongeren worden aangemeld zullen 
naast de vragenlijst voor volwassenen de SDQ voorgelegd krijgen. 
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2.4. Data InterMutualistisch Agentschap 

Alle patiënten zullen ook gevraagd worden of aan de hand van hun rijksregisternummer 

gepseudonimiseerde data opgevraagd mag worden bij het InterMutualistisch Agentschap (IMA/AIM) 

inzake gefactureerde zorgverstrekkingen in de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de psychologische 

begeleiding binnen de eerste lijn: 

• Consultaties (huisarts, psychiater, pediater, geriater, klinisch psycholoog/-orthopedagoog) – 

frequentie en tijdspanne tot referentiedatum3; 

• Opnames (spoed, psychiatrisch ziekenhuis, algemeen ziekenhuis) – duur, frequenties en 

tijdspanne tot referentiedatum; 

• Voorgeschreven medicatie (anti-depressiva, anti-psychotica, kalmering- en slaapmiddelen, 

psychostimulantia) – frequentie en tijdspanne tot referentiedatum. 

Het opvragen van deze gepseudonimiseerde gegevens heeft als voornaamste doel een volledig en 

objectief beeld te krijgen van het zorg- en medicatiegebruik van de patiënt voorafgaand aan de 

psychologische behandeling binnen de eerste lijn, gekoppeld aan de sociodemografische en klinische 

karakteristieken van de patiënt waarbij recall bias uitgesloten wordt. Een bijkomend voordeel is het 

feit dat door het opvragen van deze gegevens bij het IMA/AIM de online vragenlijst sterk ingekort kan 

worden inzake items over zorg- en medicatiegebruik. 

2.5. Dataverwerking & resultaten 

Zoals de patiënt ook zal lezen in de informatie voorafgaand aan de geïnformeerde toestemming, zal 

de data ten alle tijden vertrouwelijk en gepseudonimiseerd verwerkt worden. Zowel het 

rijksregisternummer als het e-mailadres van de patiënt wordt vertrouwelijk en apart van deze data 

bewaard. Het zal enkel worden gebruikt voor de datakoppeling met de IMA-databank resp. 

correspondentie met betrekking tot de deelname aan de studie. Na het einde van de studie worden 

de contactgegevens van de patiënten vernietigd.  

De resultaten van de studie worden opgeleverd in 2023, door middel van gerichte aanbevelingen aan 

het RIZIV. Deze evaluatiestudie vormt het fundament waarop het RIVIZ zijn beslissingen zal nemen met 

betrekking tot het verlengen en optimaliseren van de conventie. Daarnaast zullen de resultaten 

gepubliceerd worden aan de hand van wetenschappelijke (internationale) publicaties en zal er gerichte 

terugkoppeling binnen de netwerken en eerstelijnszorg plaatsvinden. 

                                                      
3 Referentiedatum: startdatum van de psychologische behandeling binnen de maatregel tot terugbetaling van 
psychologische zorg binnen de eerste lijn. 
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3. WAT VERWACHTEN WE VAN U? 

Aangezien u als klinisch psycholoog/-orthopedagoog werkzaam ben binnen de maatregel tot 

terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn, bent u onze toegang tot de patiënten die 

gebruik maken van deze maatregel.  

Alleen door de deelname van uw patiënten zijn we in staat om zicht te krijgen op de patiëntenpopulatie 

die gebruik maakt van de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg in de eerste lijn. De 

aanbevelingen die hier uit voortvloeien vormen de basis waarop het RIZIV de maatregel al dan niet zal 

verlengen en/of optimaliseren. We vragen u dan ook van harte om mee te werken aan de EPCAP-

studie, aan het de hand van het volgende: 

Vraag u patiënt(e) (en zijn/haar ouders indien <18 jaar) om toestemming om zijn/haar(/hun) e-

mailadres(sen) door te geven via de EPCAP Navigator4, zodat wij hem/haar/hen de nodige vrijblijvende 

informatie over de studie kunnen geven, als ook de link naar de geïnformeerde toestemming en 

vragenlijst. 

4. CONTACT 

Indien u vragen heeft, u wenst meer informatie en/of u wenst meer papieren flyers of andere 

documenten, aarzel niet om contact op te nemen met het EPCAP-onderzoeksteam: 

KU Leuven  Prof. Ronny Bruffaerts 

Dr. Leontien Jansen 

ULiège  Prof. Fabienne Glowacz 

  Mevr. Annabelle Kinard 

Leontien Jansen is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoeksproject en is 

bereikbaar via: 

E-mail. Leontien.jansen@kuleuven.be of epcap@kuleuven.be  

Telefoonnummer:  016/37.48.34 of 0471/24.34.86 

 

Neem zeker ook eens een kijkje op www.kuleuven.be/epcap  

Alvast erg bedankt voor uw medewerking aan dit project!! 

                                                      
4De EPCAP Navigator (https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GEKiVY0HNx2y46) is een webapplicatie, 
welke u in staat stelt om via een eenvoudig stappenplan enerzijds uw patiënt aan te melden voor deelname aan 
de EPCAP-studie, waarna uw patiënt(e) een vrijblijvende e-mail krijgt over de studie. Anderzijds bezorgd deze 
webapplicatie u ook de benodigde informatie met betrekking tot de werkwijze die u en uw patiënt(e) verkiezen, 
met name het geval bij de jongeren. Het voorname doel van deze applicatie is om u te ontlasten en een vlotte 
rekrutering van de patiënten te bewerkstelligen.  
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