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Subsidies voor laagdrempelige psychische zorg 
 
Er beweegt heel wat binnen de eerstelijnszorg. Eind 2019 worden de zorgraden binnen de eerstelijnszones 
vastgelegd. Momenteel wordt er binnen de zones gewerkt aan een gedragen visie om de doelstellingen 
omtrent geïntegreerde zorg te behalen. Recent is er een interessante projectoproep gestart (deadline 11 
februari 2019) ‘Oproep voor het indienen van projecten voor de organisatie van een 
eerstelijnspsychologische functie voor ouderen 65+’ vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid.  
 
De eerstelijnspsychologische functie heeft als kerntaak het verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en 
vlot toegankelijke zorg. De eerste doelstelling van dit project is inzetten op eerstelijnspsychologen. Deze 
eerstelijnspsycholoog werkt zeer nauw samen met de partners in eerste lijn en ondersteunt de huisartsen en 
andere partners door zijn kennis in de geestelijke gezondheidszorg. Daardoor kan er meer preventieve zorg 
verleend worden en verhoogt de herkenning van psychische problemen (vroegdetectie) en kan in een vroeg 
stadium opgetreden worden (vroeginterventie). Een tweede doelstelling van dit project is de ontwikkeling 
van een netwerk om de coördinatie van zorg rond de oudere op te bouwen en een goed zicht te hebben op 
de sociale kaart, wat nodig is om gericht te kunnen doorverwijzen naar: sociaal huis, lokaal 
dienstencentrum, verenigingen, huisartsen, OCMW ... binnen de eerstelijnszone. Het gaat hier om een 
projectsubsidie van €75.000 per jaar, om gedurende drie jaar 1 voltijds equivalent (VTE) 
eerstelijnspsycholoog in te zetten. Binnen een eerstelijnszone kan slechts één organisatie die deel uitmaakt 
van deze zone een dossier indienen, maar alle samenwerkende partners kunnen een beroep doen op deze 
dienstverlening. 
 
Duffel is aangesloten bij de eerstelijnszone Pallieterland en heeft de engagementsverklaring ondertekend om 
het proces van de vorming van de eerstelijnszone mee op te volgen en vorm te geven. Indien een organisatie 
vanuit de zone Pallieterland hierop ingaat, is er een grote meerwaarde om een nauwe samenwerking aan te 
gaan vanuit bijvoorbeeld het Lokaal Dienstencentrum, woonzorgcentrum of het Geïntegreerd Breed Onthaal. 
Deze meerwaarde kan teruggevonden worden binnen verschillende aspecten:  

1. door nauwe samenwerking kan gerichte en warme doorverwijzing ontstaan tussen de verschillende 
partners, wat een meerwaarde kan zijn voor de verder uitbouw van het lokaal dienstencentrum.  

2. via dit project kunnen partners gebruik maken van ondersteuning van kennis in de geestelijke 
gezondheidszorg 

3. de inspiratienota 2019-2025 van het MAT en OCMW, stelt dat er binnen het woonzorgcentrum een 
toenemende nood is omtrent omkadering en samenwerking aangaande psychogeriatrische zorg. Via 
een samenwerking kan hier mogelijk op ingezet worden.   
 

Vandaar onze vragen: 
● Is er vanuit onze zone een organisatie actief aan het werk om een projectdossier in te dienen voor 

‘eerstelijnspsychologische functie voor ouderen’?  
● Is er een mogelijkheid tot samenwerking opdat ook Duffelaars van deze dienstverlening gebruik 

kunnen maken? Of opdat dit aanbod ook toegankelijk wordt voor (Duffelse) 65+’ers?  
● Hoe wordt deze samenwerking concreet ingevuld?  

 
Vriendelijke groet 
 
Lise Switsers 
Raadslid Groen 
0479 56 12 39 l.switsers@duffel.be 
 
De Groen Duffel-fractie: Staf Aerts (s.aerts@duffel.be), Nora Bertels (n.bertels@duffel.be), Anne Resseler 
(a.resseler@duffel.be), Kris De Smet, (k.desmet@duffel.be), Lise Switsers (l.switsers@duffel.be), Benjamin 
Van Wijnendaele (b.vanwijnendaele@duffel.be)  
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