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Dit exemplaar is voor uzelf 

EPCAP-studie 

Evaluatie van psychologische zorg in de eerste lijn  

Bent u gestart met een psychologische behandeling binnen de eerste lijn?  

Dan vragen we om uw hulp! 

Sinds januari 2019 voorziet het RIZIV terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. In september 2021 

werd deze conventie vernieuwd en werden ook gespecialiseerde psychologische zorg en 

groepsinterventies toegevoegd aan de maatregel tot terugbetaling van psychologische zorg in de eerste 

lijn.  Om deze maartregel te evalueren werd de EPCAP-studie opgestart, met als doel zicht te krijgen op 

wie gebruik maakt van terugbetaling van eerstelijns– of gespecialiseerde psychologische zorg en hoe deze 

zorg kadert binnen de eerste lijn. Aan de hand hiervan kan de terugbetaling van deze psychologische zorg 

geoptimaliseerd worden, zodat meer patiënten gerichter gebruik kunnen maken van deze terugbetaling 

en het psychisch welzijn van de Belgische bevolking verbeterd kan worden. 

Wat vragen we aan u? 

• Het invullen van een online vragenlijst, welke +/- 25 minuten duurt, aan de start van uw 

begeleiding en na 3,6 & 12 maanden; 

• Het ter beschikking stellen van uw rijksregisternummer om geanonimiseerde data op te vragen bij 

het InterMutualistisch Agentschap (IMA) over uw zorggebruik in de 5 jaar voorafgaand aan uw 

huidige psychologische behandeling.  

Uw gegevens worden vertrouwelijk en volledig anoniem verwerkt. Deelname is echter volledig vrijblijvend. 

en indien gewenst kunt u op elk moment stoppen.  

Mogen we in het kader van deze studie u een vrijblijvende e-mail sturen met meer informatie over de 

studie?  

Aan de hand van deze e-mail besluit u zelf of u wenst deel te nemen aan de studie. Het wel of niet 

deelnemen aan de studie heeft op géén enkele wijze invloed op uw psychologische behandeling. 

□ JA u mag mij een vrijblijvende e-mail sturen naar: ____________________________________________ 

□ NEE ik wens geen vrijblijvende e-mail te ontvangen 

 

Datum: 

Handtekening: 

 

Heeft u vragen en/of wenst u meer informatie?  

Mail of bel ons gerust op: epcap@kuleuven.be of tel. 0471/24.34.86 

Dit project, gefinancierd door het RIZIV en ondersteund door FOD Volksgezondheid,  
werd door de Ethische Commissie Onderzoek KU / UZ Leuven goedgekeurd (S64034).
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