
Doel: De patiënten in kaart brengen die gebruik maken van deze maatregel en het kaderen van de maatregel in de 
netwerken Geestelijke Gezondheidszorg 

5 luiken = 

1. Klinisch profiel van de patiënt

2. Plaats en functie van de eerstelijns- & gespecialiseerde psychologische zorg in het psychiatrisch netwerk

3. Gezondheidseconomische analyse

4. Toepassing van evidence, practice en experienced based richtlijnen in de psychiatrische netwerken

5. Aanbevelingen voor een duurzame integratie van de psychologische functies in de eerste lijn

Duur: januari 2022-maart 2023 

Goedkeuring door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven

EPCAP studie
Wetenschappelijke evaluatie van de maatregel tot terugbetaling van psychologische functies in de eerste lijn

In deze slides:
Toelichting online patiëntenbevraging + IMA datakoppeling

Leontien Jansen – versie 6 oktober 2022



Online vragenlijst volwassenen (+/- 25 minuten)

▪ Sociodemografische karakteristieken

▪ Klinisch profiel

▪ Lijdensdruk & veerkracht

▪ Zorgtraject

Online vragenlijst jongeren (+/- 10 minuten) 

▪ Psychisch welzijn - Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

▪ Gezinsfunctioneren - Family Assessment Device (FAD)

▪ Zorgtraject

Start
behandeling

3 
maanden

6 
maanden

12 
maanden

Bij jongeren mogelijkheid tot invullen tijdens de sessie

+ Koppeling met IMA/AIM data

Transitieleeftijd (15-25 jaar): combinatie van vragenlijsten

Wie maakt gebruik van de conventie?



IMA/AIM datakoppeling
Inzake zorggebruik in de 5 jaar voorafgaand aan de eerstelijns-/ gespecialiseerde behandeling

• Selectie patiënten via EPCAP studie
Patiënten tekenen afzonderlijke geïnformeerde toestemming en geven zelf het INSZ
Verzending INSZ met referentiedatum naar TTP eHealth via beveiligde procedure = start datakoppeling

• Ter beschikkingstelling gekoppelde gepseudonimiseerde
data op beveiligd platform IMA

Start koppelingstraject: najaar 2022 (éénmalig)
Goedkeuring door Ethische Commissie & Informatieveiligheidscommissie
Duur: 6 maanden
Data-analyse door EPCAP onderzoeksteam: februari-maart 2023

Objectief overzicht voorafgaand zorggebruik én kortere vragenlijst
Doel: concrete kadering conventie binnen zorgtraject patiënt



Welke data wordt gekoppeld?
Data verkregen uit IMA databank Data verkregen uit online vragenlijst 

• Farmanet gegevens
Terugbetaalde geneesmiddelen uit publieke apotheken
Hoeveelheid, aantal, datum aflevering*

• Hospitalisatie gegevens
Opname- en ontslagdatum*, opnameduur, ziekenhuis, 
dienst, soort opname

• Gezondheidszorggegevens
Terugbetaalde zorgverstrekkingen en ziekenhuismedicatie
datum*, aantal, instelling, dienst, verstrekker

• Gegevens over verblijven in psychiatrische centra
Opname- en ontslagdatum*, opnameduur,                
instelling, dienst en type van opname

• Referentiedatum (1e sessie binnen de conventie)
• Sociodemografische karakteristieken

Leeftijd, geslacht, regio, professionele status

• Prevalenties psychische problemen & stoornissen en 
suïcidaliteit

Lifetime & 12-maanden

• Lijdensdruk en kwaliteit van leven
Absenteïsme, presenteïsme, WLD-index, impact op 
dagelijks functioneren, stressvolle levensgebeurtenissen

*Omgezet in het aantal dagen ten opzichte van de referentiedatum

Koppeling via 
rijksregisternummer
Ter beschikking gesteld door 

patiënt



Wanneer wordt de patiënt bevraagd?

Baseline*

Juni-december* 

2022

3 maanden 6 maanden 12 maanden

Eindrapportage
Voorjaar 2023

Hiervoor hebben we 
uw hulp nodig!

IMA/AIM datakoppeling
Najaar 2022

*Inclusie patiënt & online bevraging aan de start van de eerstelijns-/ gespecialiseerde psychologische behandeling 



Onze vraag aan u..

WP1

Inclusie van 
patiënten bij start 

behandeling

EPCAP navigator
https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_03eIfFSCLZiDtQi 

EPCAP website
www.kuleuven.be/epcap

Per e-mail
epcap@kuleuven.be

QR code navigator• Tijdens 1e óf 2e sessie
• ELP of gespecialiseerde zorg
• Individueel of groepsinterventie

• Goed begrip van Nederlands of Frans
• Bijkomende geïnformeerde 

toestemming ouders indien -18 jaar

Beknopte toelichting EPCAP studie & 
vraag of e-mailadres doorgegeven mag 
worden aan ons

“Er loopt momenteel een wetenschappelijke
evaluatiestudie, de EPCAP studie, waarbij men in
kaart wil brengen welke patiënten gebruik maken
van de conventie en wat hun ervaringen zijn. Mag
ik uw e-mailadres (en deze van uw ouders)
doorgeven aan het onderzoeksteam zodat ze u
vrijblijvend kunnen informeren? U beslist dan zelf of
u meedoet, zonder enige verplichting.”

Via..

Meer uitleg op volgende slide



Waarom tijdens de 1e of 2e sessie?
Omdat…

We graag een ‘nulmeting’ hebben aan de hand waarvan we de evolutie van de patiënt kunnen analyseren tijdens en tot 12 maanden na de 
behandeling.

Echter betreft de EPCAP studie géén effect- of RCT-studie, toch is deze longitudinale meting essentieel om hypotheses te genereren.

Maar…

Omdat het aantal geïncludeerde patiënten momenteel te laag is voor uitgebreide en representatieve analyses, morgen alle patiënten (dus ook zij die 
reeds gestart zijn) geïncludeerd worden om de steekproef te vergroten en alsnog een klinisch profiel van de patiëntenpopulatie te schetsen.

Echter willen we benadrukken dat inclusie bij de start van de behandeling de prioriteit heeft en bovenstaande ‘maar…’ geen reden mag zijn om de 
inclusie van startende patiënten uit te stellen.

Dus… 

Nadrukkelijke vraag om patiënten tijdens 1e of 2e sessie te informeren over de studie en te vragen of zijn/haar e-mailadres aan het onderzoeksteam 
bezorgd mag worden. Maar heeft u patiënten die reeds langere tijd in behandeling zijn, mogen ook zij geïnformeerd worden over de studie om de 
steekproef te vergroten (de analyses zullen gecorrigeerd worden op het aantal reeds gekregen sessies).



Jongeren
Incl. transitie

Volwassenen

Ouderen

Vragenlijst tijdens
de begeleiding?

Vragenlijst online 
buiten de 

begeleiding?

Vragenlijst op 
papier?

Geef zowel het e-
mailadres van de jongere

als deze van zijn/haar
ouders in*

Geef het postadres van 
uw patiënt(e) in

Informatie + geïnformeerde 
toestemming

Informatie + geïnformeerde
toestemming & 

gefrankeerde envelop

Informatie + online 
vragenlijst (incl. 
geïnformeerde
toestemming)

Geef het e-maildres van 
uw patiënt(e) in

JA

JA

JA

NEE

NEE

Patiënt(e)

Ouders*

18+ jaar

OntvangerInhoudContactgegevensDoelgroep Werkwijze

Welke informatie/ 
documenten zal uw

patiënt(e) ontvangen?

Op welke wijze zal uw
patiënt(e) deelnemen?

Wat zijn de 
contactgegevens van uw 

patiënt(e)?

Tot welke groep behoort
uw patiënt(e)?

*Bij jongeren onder de 18 jaar dienen
ook de ouders/ voogden
toestemming te geven

Dit hulpmiddel helpt u, als psycholoog/orthopedagoog, om uw patiënt te laten deelnemen aan de EPCAP-studie, zonder dat u daar zelf veel 
tijd aan hoeft te besteden.

Per e-mail

Per post

+ Taal

Wat is de EPCAP navigator?

11-17 jaar

Vragenlijst per 
telefoon?

Geef het telefoonnummer
van uw patiënt(e) in

NEE

JA

Uw patiënt(e) zal telefonisch gecontacteerd worden



Deelname van een jongere tijdens de sessie

1e sessie
• Jongere wordt uitgenodigd voor deelname

• U vult zijn/haar gegevens in de Navigator

Thuis
• Jongere & zijn/haar ouders tekenen online geïnformeerde

toestemming

2e sessie
• Vragenlijst wordt door de jongere online ingevuld

• Overzicht met antwoorden en scores via beeldscherm en e-
mail

Laatste 
sessie

• Vragenlijst wordt door de jongere opnieuw online ingevuld

• Overzicht met antwoorden en scores via beeldscherm en e-mail

Na 6 & 12 
maanden

• Jongere ontvangt de link naar de online vragenlijst
per e-mail

• Overzicht met antwoorden en scores per e-mail

Tijdens de ELP-begeleiding

Mogelijkheid tot gebruik van de 
antwoorden en scores op de SDQ 
tijdens de sessie



Welke feedback krijgt de jongere?

Aanwezigheid van: Jouw Score Gemiddeld Grens Verhoogd

Emotionele problemen .. 0-5 6 7-10

Gedragsproblemen .. 0-3 4 5-10

Hyperactiviteit / aandachtstekort .. 0-5 6 7-10

Problemen met leeftijdsgenoten .. 0-3 4-5 6-10

Totale score .. 0-15 16-19 20-40

Pro-sociaal gedrag .. 10-6 5 4-0

Overzicht van de antwoorden en scores op de SDQ 

Scoring

Gemiddeld Evenveel moeilijkheden en/of 
problemen

Grens Iets meer moeilijkheden en/of 
problemen

Verhoogd Meer moeilijkheden 
en/of problemen

In vergelijking met leeftijdsgenoten

+ Impactschaal



Ook volwassen & ouderen krijgen feedback

Beperkte persoonlijke feedback inzake…

Afgelopen 30 dagen
Ervaren depressieve stemming

Ervaren angstklachten en/of overmatig piekeren

Ervaren alcohol afhankelijkheid

+ Suïcide ideatie in de afgelopen 30 dagen             Aparte e-mail

0 : geen of beperkt
1 : grootste gedeelte van de dag en/of bijna elke dag

Score 0-12 (géén – zeer grote afhankelijkheid)



Stand van zaken*
599

148

Totaal

RR=24,7%

*Op 24 oktober 2022

(Minimaal) streefdoel: 
1.200 patiënten

Gebruikelijk bij 
online surveys
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Aantal aangemelde & ingeïncludeeerde patiënten

Aanmeldingen (EPCAP navigator of e-mail) Geïncludeerde patiënten
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Aantal inclusies per netwerk - juni t/m oktober 2022

Juni 22' Juli 22' Augustus 22' September 22' Oktober 22’
Aanmeldingen
(EPCAP navigator of e-mail)

11-17 jaar 0 2 4 7 13
18+ jaar 2 51 149 213 158

Geïncludeerde patiënten 11-17 jaar 0 0 0 1 3

18-65 jaar 0 8 28 56 48

65+ jaar 0 0 0 3 1

Totaal behandelde patiënten 51.341 56.756 66.879 >75.000* >85.000*



What’s next..

De inclusie van patiënten blijft doorlopen tot ten minste december 2022

Oplevering resultaten = voorjaar 2023

Daarnaast zal ook u online bevraagd worden dit najaar over uw ervaringen m.b.t. de conventie & 
worden focus groepen gepland. U wordt hierover nog geïnformeerd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Aarzel niet om met ons contact op te nemen via 
epcap@kuleuven.be 

Neem zeker ook eens een kijkje op www.kuleuven.be/epcap 



Contactgegevens
Heeft u vragen en/of opmerkingen, of wenst u meer informatie, aarzel niet om met ons contact 
op te nemen.

KU Leuven

Prof. Ronny Bruffaerts

Dr. Leontien Jansen

Uliège

Prof. Fabienne Glowacz

Mevr. Annabelle Kinard

E-mail: epcap@kuleuven.be

Telefoon: 016 37 48 34 of 0471 24 34 86 

E-mail: Annabelle.kinard@uliege.be

Telefoon: 0494 41 64 86 


