
NETWERKWANDELING
(corona-proof) voor huisartsen en psychologen

26 september 2020
LDC Wijnveld, De Wingerd, Leuven

Schrijf nu in! (deadline 18 september)



Ben je psycholoog en wil je inzetten op een betere samenwerking met 
huisartsen? Of ben je een andere hulpverlener met een uitgesproken 
interesse in de eerstelijnspsychologische functie? Kom dan naar onze 
gratis netwerkwandeling en maak kennis met huisartsen en psychologen 
uit regio Leuven! 

In een gemoedelijke en open sfeer gaan we in op vragen zoals:

• Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een psycholoog, een psycho-
therapeut en een eerstelijnspsycholoog?

• En hoe zit het met de terugbetaling voor eerstelijnspsychologie  
bij ouderen en bij volwassenen?

• Wat is een goede verwijzing of indicatiestelling?
• Wat mogen huisartsen en psychologen van elkaar verwachten?
• Hoe kunnen we onderling beter communiceren? 
• En wat zegt het beroepsgeheim hierover?
• Wat te doen bij crisis, suïcidedreiging of bij wachtlijsten?

We starten met een lekkere kop koffie aan Lokaal Dienstencentrum Wijn-
veld, De Wingerd. Met een hapje en een drankje gaan we langsheen een 
aantal overdekte tussenstops dieper in op bovenstaande thema’s. In dia-
loog gaan we zo op zoek naar antwoorden op bovenvermelde vragen. 

Zin om deel te nemen? Schrijf je nu in via onderstaande link! 
Deadline inschrijvingen: 18 september.



PRAKTISCHE INFO:

zaterdag 26 september van 9:30 tot 12:30
(het concrete startuur wordt gecommuniceerd na inschrijving)
startplaats:  Lokaal Dienstencentrum Wijnveld, De Wingerd
Wingerdstraat 14, 3000 Leuven

Kostprijs: gratis

Voor wie: huisartsen en psychologen uit regio Groot-Leuven. Andere hulpverleners 
met een uitgesproken interesse in dit thema zijn ook welkom. 

Kleine groepjes starten de wandeling volgens een gespreid tijdschema. Bij elke hal-
te wordt er stilgestaan bij een specifiek thema en krijg je iets te eten of te drinken.

Opgelet: voor huisartsen verloopt de uitnodiging en inschrijving via de deelnemende LOK (lokale 
kwaliteitskring).

Bij vragen kan je je richten tot: ev.vereecke@gmail.com of elpouderen@cm.be

In samenwerking met:

en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid 

Inschrijven via het online formulier
https://docs.google.com/forms/d/1T9FhanYGK7lcxrwlqWQK6lhVCg4HpgsNfYmToJCob24

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnspsychologische-functie-ouderen-leuven
https://www.khobra.be
https://psychologenkringleuven.be/psy/
http://www.diletti.be
https://docs.google.com/forms/d/1T9FhanYGK7lcxrwlqWQK6lhVCg4HpgsNfYmToJCob24

