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Brussel, 06 oktober 2020
Betreft: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen trekt zich terug uit het actieplan
“Zorgen voor morgen”.
Meneer de minister,
De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele
beroepsvereniging voor klinisch psychologen in Vlaanderen. Ze is aldus erkend als
representatief orgaan en vertegenwoordigt de Vlaamse klinisch psychologen in diverse van
uw adviesorganen.
Sinds de start van de Corona-crisis is de vereniging dag en nacht in de weer geweest op
allerlei terreinen om de gevolgen van de crisis te beperken. Zo heeft ze samen met ZorgnetIcuro dezorgsamen.be opgericht om de vele medewerkers uit de welzijns- en
gezondheidssector te ondersteunen. Van daaruit heeft de vereniging ook een aanpak
voorgesteld om de meer dan 360.000 medewerkers psycho-sociaal en trapsgewijs te gaan
ondersteunen via een zogenaamde “screen- and treat”-methode afgestemd op de
gemeenschap van de zorg-en welzijnsmedewerkers.
In uw actieplan “Zorgen voor morgen” heeft u het consortium rond dezorgsamen.be
toevertrouwd om het luik psychosociale ondersteuning voor die vele medewerkers uit te
werken. De VVKP is als penhouder aan de slag gegaan met de uitwerking van verschillende
onderdelen van dat plan. Zo hebben we een populatie-screener ontwikkeld en een luik
Eerste Helper uitgewerkt.
Recent hebben we echter van uw kabinet vernomen dat er voor de uitvoering van het plan
slechts gewerkt zal worden met de klinisch psychologen uit het federale ELP-project en de
CGG’s. Dat is voor onze vereniging helaas problematisch. Afgezien van het feit dat het
contingent ELP’ers te beperkt is, vindt de VVKP het niet kunnen dat het merendeel van de
Vlaamse klinisch psychologen uitgesloten zullen worden uit dit plan. Dat is niet alleen
problematisch naar capaciteit toe, maar het betekent ook dat het recht op vrije keuze van
zorgverstrekker aangetast wordt. De medewerkers uit de welzijns- en gezondheidssector die
nu zelf patiënt worden, hebben het recht om goed geïnformeerd te kunnen kiezen voor een
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klinisch psycholoog van hun keuze. Vrije keuze van zorgverstrekker is nog steeds één van de
essentiële patiëntenrechten.
De VVKP is de vereniging voor individuele klinisch psychologen, zowel academici als clinici,
van zelfstandig zorgverstrekkers tot collega’s in ziekenhuizen en CGG’s. Wij groeperen al
deze collega’s in meer dan 41 lokale kringen. Wij trachten bij uitstek een verbindende rol te
spelen in een sector die te versplinterd is, zoals u zelf vaak terecht aanhaalt. Wij begrijpen
dan ook niet waarom er een keuze wordt gemaakt die deze versplintering verder in stand
houdt.
In elk geval kiest ons bestuur ervoor om de beperkte middelen en mankracht van de
vereniging voorlopig niet meer in te zetten voor het actieplan. De uitdagingen voor een
middenveldorganisatie als de onze in deze tijden zijn enorm en wij kiezen dan liever voor
projecten die wel ten goede komen aan de hele gemeenschap.
Wij danken u alvast voor de aandacht die u zal schenken aan ons schrijven en zijn steeds
bereid om verdere toelichting te verschaffen. Een kopij van dit schrijven zal tevens bezorgd
worden aan de partners met wie we graag en constructief hebben samengewerkt in de
afgelopen periode.
Hoogachtend,
Patrick Engelhardt
Voorzitter

Koen Lowet
Gedelegeerd bestuurder
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