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1. Binnen Diletti werd een begeleidingscommissie opgericht voor de uitbouw van de
eerstelijnspsychologische functie, samen gesteld uit vertegenwoordigers van de
psychologenkringen, huisartsen, SEL GOAL, het CAW Oost-Brabant, de CGG’s en andere
actoren (samenstelling, zie www.diletti.be).
2. Om in aanmerking te komen als klinisch psycholoog/orthopedagoog voor de
eerstelijnspsychologische functie binnen het werkingsgebied Diletti wordt onder meer
rekening gehouden met volgende criteria:
 als psycholoog ingeschreven zijn bij de psychologencommissie en beschikken over
drie jaar relevante ervaring (min. 10 uur per week als klinisch
psycholoog/orthopedagoog).
 er is ervaring met de doelgroep van de eerstelijnspsychologische functie.
 bereid zijn tot samenwerking met lokale partners in het kader van de
eerstelijnszone
 aan elke eerstelijnszone in het Diletti-werkingsgebied zijn een aantal sessies
toegekend. Er dienen nog sessies beschikbaar te zijn binnen het desbetreffende
werkingsgebied.
 als klinische psycholoog

 beschikken over een inschrijvingsnummer bij de psychologencommissie
(aldus juridisch gebonden aan de deontologische beroepscode)

 bij voorkeur lid zijn van de lokale psychologenkring
 beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
als klinische orthopedagoog beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
3. Wanneer kan je als klinisch psycholoog/orthopedagoog instappen:
 er kan twee keer per jaar ingestapt worden: vanaf 1 januari en vanaf 1 juli.
 er worden op regelmatige basis infosessies georganiseerd. De data en locaties
vind je op www.diletti.be.
4. Aanvragen kunnen ingediend worden bij de netwerkcoördinatoren van Diletti (cfr.
www.diletti.be/contact en worden beoordeeld door de begeleidingscommissie. Indien
jouw kandidatuur niet weerhouden werd, kan je vragen om gehoord te worden door een
vertegenwoordiging van de begeleidingscommissie.
5. Tijdens de duurtijd van de overeenkomst verwachten we dat je:
5.1. eenmalig deel neemt aan een infosessie rond het ggz-netwerk Diletti en het
kader voor de eerstelijnspsychologische functie (de overeenkomst, het
afsprakenkader, praktische afspraken)
5.2. één keer per jaar deel neemt aan een interdisciplinaire vorming (samen met
huisartsen en andere disciplines)
5.3. deel neemt aan 3 intervisies per jaar, waarvan 1 intervisie o.l.v. een supervisor.
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6. Diletti
stelt
op
www.diletti.be
een
overzicht
ter
beschikking
van
psychologen/orthopedagogen en hun contactgegevens voor huisartsen, psychiaters en
cliënten.
7. Voor alle vragen, reflecties omtrent het project van de eerstelijnspsychologische functie
kan je terecht bij de netwerkcoördinatoren van Diletti.
8. Voor vragen i.v.m. facturatie aan het RIZIV en uitbetaling:
Vaste contactpersonen binnen het ziekenhuis:
- Dir. Organisatie en HR: Mevr. Anja Depoortere: 016/45.26.02
anja.depoortere@fracarita.org
- Financieel en administratief manager: Dhr. Koen Adolf: 016/45.26.15
koen.adolf@fracarita.org
Uw directe dossierbeheerders:
- Patiëntenadministratie (facturatie en verzekerbaarheid): Patricia Lardot:
016/45.26.25 Kamillus.lst.patientenadministratie@fracarita.org
- Boekhouding (uitbetaling prestaties): Catherine Cauwe: 016/45.26.14
boekhouding.kamillus@fracarita.org
Om de verzekerbaarheid van een patiënt na te gaan (indien niet vermeld door de
huisarts),
gelieve
enkel
via
e-mail
contact
op
te
nemen
via
Kamillus.lst.patientenadministratie@fracarita.org met vermelding van naam, adres en
rijksregisternr.
9. Een opzeg van de overeenkomst is mogelijk door de:
9.1. begeleidingscommissie binnen de in de overeenkomst voorziene termijnen. Deze
kan o.m. beëindigd worden via een aangetekend schrijven wanneer:
 de intervisies niet gevolgd worden.
 gedurende vier maanden geen sessies gerealiseerd werden.
 er geen verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afgesloten is.


de bepalingen van deze overeenkomst of het afsprakenkader niet nageleefd
worden (een opzegtermijn van 3 maanden) (de trajecten van reeds
geïncludeerde patiënten worden afgewerkt – geen inclusie van nieuwe
patiënten meer na het betekenen van de opzeg).

 dringende redenen vast gesteld worden (opzeg met onmiddellijke ingang).
9.2. psycholoog/orthopedagoog:
- binnen de 6 maand na inwerkingtreding zonder opzeggingstermijn (de
trajecten van reeds geïncludeerde patiënten worden afgewerkt – geen
inclusie van nieuwe patiënten meer na het betekenen van de opzeg)
- tijdens de uitvoering van de overeenkomst mits een opzegtermijn van 3
maanden en de zorgcontinuïteit gewaarborgd wordt (de trajecten van reeds
geïncludeerde patiënten worden afgewerkt – geen inclusie van nieuwe
patiënten meer na het betekenen van de opzeg)
In geval van problemen in de realisatie van de voorziene jaarcapaciteit (bv. door
langdurige afwezigheid) of elk ander probleem contacteert de psycholoog/
orthopedagoog de netwerkcoördinator om dit probleem te signaleren en in dialoog te
bespreken.
Je wordt steeds op de hoogte gebracht wanneer een voorstel tot opzegging geagendeerd
wordt door de begeleidingscommissie, behoudens wanneer het gaat om een opzegging
om dringende redenen. Je kan steeds vragen om gehoord te worden door een
vertegenwoordiging van de begeleidingscommissie.
--------------------------------
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