
Psychologen

De W.G.O.
adviseert een betere
toegankelijkheid
van de geestelijke
gezondheidszorg en 
moedigt de ontwikkeling
van preventieve zorg
aan. "Voorkomen is beter
dan genezen", dit geldt
ook voor de geestelijke
gezondheid.

Sinds de start van het eerstelijnspsychologische
zorgaanbod in april 2019 zijn er al meer dan 
70.000 sessies uitgevoerd. 4 sessies kunnen al 
voldoende zijn om een verbetering van uw
mentale toestand te voelen.

70.000

Eerstelijnspsychologen en 
orthopedagogen zijn overal

beschikbaar, niet alleen in de 
grote steden. 

700
PSYCHOLOGEN

Er is er 
waarschijnlijk
een bij je in 
de buurt.

De terugbetaling voor de 
sessies is geldig voor
maximaal 8 sessies per jaar
(via een verlengbaar
voorschrift van de arts). 
De eerstelijnspsychologen
zijn zeer snel beschikbaar
(<12 dagen).

8 sessies
maximaal

De prijs van de 
sessie met een

eerstelijns
psycholoog is

beperkt tot 11,2 € 
of 4 euro voor
personen met 

verhoogde
tegemoetkoming

.

11,20
4 
of

euro

De persoon functioneert
relatief goed op dagelijkse
basis (privé, professioneel, 
sociaal, ...) maar merkt dat
er onwelzijn ontstaat. Het 
psychologisch onwelzijn is
relatief recent en beperkt

in intensiteit. 
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psychologisch
ONWELZIJN

Stress, angst, nervositeit, 
prikkelbaarheid, negatieve
gemoedstoestand, conflict, spanning, 
isolatie, oppositie, probleemgebruik
van alcohol, slaappillen of 
kalmeringsmiddelen zijn de categorieën
waarvoor eerstelijnszorg is
aangewezen.

Problemen
categorieën

Arts (huisarts, kinderarts, geriater, pedo-
psychiater,...), eerstelijnspsycholoog en de andere
betrokken zorgprofessionals werken samen om de 
gebruiker en zijn familie effectief te ondersteunen. 
Samen staan ze garant voor een betere continuïteit
van de zorg.

1 persoon op 3 ervaart een psychisch
onwelzijn (29% voelt zich gespannen; 23% 

zegt geen slaap te hebben vanwege
zorgen; 20% voelt zich ongelukkig).

1persoon
op 3Wanneer geconfronteerd

met een geestelijk
gezondheidsprobleem
gaan slechts 4 van de 10 
personen naar een
professional. 
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4
mensen

stellen uit

2 gaan
nooit.
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