
Beste collega,

Het eindejaar nadert en we merken dat er veel beweging is in de politiek en
mutualiteiten omtrent het statuut en terugbetaling van de psychotherapeuten.
Beweging is goed, maar het is pas wanneer iets tot stilstand is gekomen dat we
er concrete lessen kunnen uit trekken.  Vanzelfsprekend volgen wij dit van nabij
op, maar willen we u toch even op op de hoogte houden van een kleine
tussenstand van zaken alvorens we met zijn allen het glas heffen op 2022.

Hetgeen de laatste weken het meest in het oog springt, is het nieuws van de CM
met betrekking tot de terugbetaling in onze sector.  Hiervoor verwijzen we naar
de site van de CM zelf
https://www.cm.be/professioneel/zorgverleners/geestelijke-gezondheid?utm_ca
mpaign=CM_S_EVE_EML_ZORG_Nazorg_Aanvullend%20CM%20voordeel%20ps
ychologische%20zorg_1221&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&campaig
nId=4253&emailName=CM_S_EVE_EML_ZORG_Nazorg_Aanvullend%20CM%20
voordeel%20psychologische%20zorg_1221

Kort samengevat:

Het CM-voordeel voor psychologische zorg (onder voorbehoud van de
goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen) zit voor iedereen
standaard in het CM-lidmaatschap, zonder wachttijd. CM-leden krijgen tot 24
tegemoetkomingen per leven terugbetaald voor een psychologische behandeling
bij een klinisch psycholoog, een klinisch orthopedagoog of een psychotherapeut.

Voor kinderen en jongeren bedraagt de tegemoetkoming 50 procent van het
betaalde honorarium, met een maximum van 30 euro. Leden met verhoogde
tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald,
met een maximum van 45 euro.

Voor volwassenen bedraagt de tegemoetkoming 50 procent van het betaalde
honorarium, met een maximum van 10 euro. Leden met verhoogde
tegemoetkoming krijgen per zitting 75 procent van het honorarium terugbetaald,
met een maximum van 15 euro.

Volledig digitale trajecten komen ook in aanmerking voor de tegemoetkoming.
Deze moeten plaatsvinden via een beveiligd online communicatiekanaal dat de
minimale voorwaarden en gebruiksregels voor veilige communicatie waarborgt,
zoals vermeld op het eHealth-platform.
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Voorwaarden

● De behandeling gebeurt door:
○ een klinisch psycholoog met FOD-visumnummer;
○ een psychotherapeut die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden

van de FOD
https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut#schema

○ een klinisch orthopedagoog met FOD-visumnummer;
● De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen

○ waarvoor al een terugbetaling is vanuit de verplichte
ziekteverzekering;

○ in een verzorginstelling;
○ door centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor

leerlingenbegeleiding, revalidatiecentra, Kind & Gezin, het  Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, diensten
Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk
of bijzondere jeugdbijstand;

○ waarbij de patiënt niet aanwezig is, dus bij een ‘no-show’.

Wij blijven ijveren voor het statuut van de psychotherapeut via verschillende
kanalen. Sedert dit jaar zijn we in dialoog gegaan met andere
beroepsverenigingen om vanuit gemeenschappelijk overleg sterker naar buiten
te komen.

Vanaf 1 januari 2022 zullen bepaalde onderdelen van de kwaliteitswet in voege
gaan voor de Wug beroepen. U kan de volledige wet hier nalezen
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2
019042220&table_name=wet In de nieuwsbrief van januari zullen we hier
uitgebreid op ingaan.

Zoals steeds, bij het einde van het jaar, dienen verschillende lidmaatschappen te
worden hernieuwd. Lidmaatschap bij een beroepsvereniging is een voorwaarde
om een erkenning te bekomen/behouden bij diverse ziekenfondsen, met het oog
op terugbetaling van uw cliënten/patiënten.
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Lidgelden betaald vanaf 01/10/2021 gelden als lidmaatschap voor
2022.

Individueel lidmaatschap bedraagt 80 EUR, over te maken op rek.nr.: IBAN:
BE46 9795 3697 5736 - BIC: ARSPBE22

met vermelding van: uw naam, adres, geboortedatum, mailadres en uw
ondernemingsnummer bv. 0808.755.458

Na betaling van uw lidmaatschap ontvangt u, via mail, uw toetredingsdocument
en een betalingsdocument, zodat u uw lidmaatschap fiscaal kunt inbrengen.

Wij danken u voor de hernieuwing van uw lidmaatschap, waardoor wij uw
belangen kunnen blijven verdedigen.

De volgende nieuwsbrief zal de verslagen van de verschillende webinars
behandelen, alsook andere actuele thema’s.

Wij wensen je alvast een fijne eindejaarsperiode met familie, buren en vrienden.

Didier Vanhee

Voorzitter BNVIP


