
Beste, 

We ontvangen de laatste tijd heel wat berichten van collega’s uit het werkveld. Blijkbaar heerst er heel 

wat onduidelijkheid wat de terugbetaling van diagnostisch onderzoek betreft. 

Bij navraag door verschillende collega’s blijkt dat een aantal mutualiteiten naast een terugbetaling voor 

psychotherapie ook een vergoeding zou voorzien voor diagnostisch onderzoek. Gezien het belang van 

goede diagnostiek voor de kwaliteit van behandeling die erop volgt kunnen we dit uiteraard enkel 

toejuichen. Toch blijken er – tegengesteld aan wat de officiële positie zou zijn van de mutualiteit – 

regelmatig terugbetalingen geweigerd te worden als men aan het bedrag of het aantal sessies ziet dat 

het over diagnostisch onderzoek gaat. Daarnaast pikken we ook signalen op van heel wat collega’s dat 

regionale kantoren communiceren dat diagnostiek nooit wordt terugbetaald. Er blijkt dus zowel intern 

bij de ziekenfondsen als onder psychologen veel onduidelijkheid te zijn. Ook naar patiënten toe heerst 

onzekerheid. Vanuit de beroepsvereniging zouden we dit dan ook graag helder krijgen. 

Graag zouden we duidelijkheid hebben over de volgende punten: 

1. Welke is de officiële positie van [mutualiteit] met betrekking tot terugbetaling van diagnostisch 
onderzoek? Wordt er vanuit [mutualiteit] enige terugbetaling voorzien of niet?

2. Indien er een terugbetaling wordt voorzien, geldt dit dan voor elk type diagnostisch onderzoek, 
of slechts voor bepaalde types onderzoek (e.g. IQ-onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, 
etc.)?

3. Indien er een terugbetaling wordt voorzien, onder welke voorwaarden kan deze dan 
plaatsvinden?

a. Welke zijn de voorwaarden die betrekking hebben op de psycholoog? Gelden dezelfde 
voorwaarden als degene die gelden voor de terugbetaling van therapeutische sessies, of 
worden er bijkomstige voorwaarden opgelegd (e.g. aantoonbare specialisatie in 
psychodiagnostiek)?

b. Welke zijn de voorwaarden die betrekking hebben op de administratieve procedure?Kan 

de psycholoog gebruik maken van hetzelfde terugbetalingsformulier dat ook voor 
therapeutische sessies wordt gebruikt, of dient de psycholoog gebruik te maken van een 
ander document? En kan de psycholoog duidelijk op het formulier vermelden dat het 
over psychodiagnostisch onderzoek gaat, met een exacte vermelding van de 
aangerekende bedragen?

We zouden het bijzonder waarderen mocht u hierover duidelijkheid kunnen verschaffen. 
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