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De Depressie Barometer is een hulpmiddel dat tot doel 
heeft de beoordeling van de prestaties op nationaal 
niveau te ondersteunen in belangrijke aspecten van 
beleid, zorgverstrekking en zorg voor mensen met een 
depressie. Het raamwerk dat ten grondslag ligt aan de 
barometer is ontwikkeld op basis van een internationale 
literatuurstudie en in overleg met een adviesgroep van 
deskundigen.

Het onderzoek en het opstellen van de Depressie 
Barometer werden geleid door Catherine Whicher, 
Suzanne Wait, Pooja Krishnaswamy en Jody Tate van The 
Health Policy Partnership (HPP). Wij zijn de leden van 
de ‘Depression Scorecard Advisory Group’ erkentelijk 
voor hun tijd die zij hebben vrijgemaakt om begeleiding 
en feedback te geven, waardoor dit werk vorm heeft 
gekregen:

• Julian Beezhold, European Psychiatric Association

• Liesbeth Borgermans, Universiteit van Gent

• Doina Cozman, Roemeense Vereniging voor 
Psychiatrie en Psychotherapie

• Massimo Di Giannantonio, Italiaanse 
Beroepsvereniging voor Psychiatrie 

• Kevin Jones, European Federation of Associations 
of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)

• Raluca Nica, Global Alliance of Mental Illness 
Advocacy Networks-Europe (GAMIAN-Europe) 

Verantwoordelijke uitgever: Jody Tate, The Health Policy 
Partnership. Zie pagina 22 voor contactgegevens.

Over de Depressie Barometer

Gegevens auteur en medewerker

Het barometerraamwerk is in eerste instantie toegepast 
op vier landen: België, Frankrijk, Italië en Roemenië, 
waarbij de bevindingen zijn samengevat in afzonderlijke 
rapporten. Bevindingen op nationaal niveau werden 
ontwikkeld op basis van diepgaand literatuuronderzoek 
en interviews met vooraanstaande nationale experts op 
het gebied van depressie.

Deze barometer richt zich op België. 

Tevens zijn we de volgende nationale experts dankbaar 
voor hun waardevolle inzichten over de situatie in België:

• Geert Goderis, KU Leuven

• Rebecca Muller, Ups & Downs

• Bernard Sabbe, Collaboratief Antwerps Psychiatrisch 
Onderzoeksinstituut (CAPRI), Universiteit van 
Antwerpen
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Depressie is de meest voorkomende psychische 
aandoening die mensen tegenwoordig treft.1 De 
Wereldgezondheidsorganisatie schat dat depressie 
maar liefst 4,3% van de Europeanen treft – ofwel 40 
miljoen mensen.2 In het licht van de psychologische 
effecten van de COVID-19-pandemie kan dit aantal 
nu zelfs nog hoger zijn.3

9,4% 
van de mensen in 
België leeft met 
een depressie10 *

20,7 per 
100.000
mensen in België stierven in 
2017 door zelfdoding of zelf 
toegebrachte letsels11 *, terwijl 
het Europees gemiddelde 
12,9 bedroeg.12 ‡ Wereldwijde 
ramingen geven aan dat 
depressie mogelijk heeft 
bijgedragen tot 60% van 
deze sterfgevallen6

€ 20,7  
miljard
Jaarlijkse kosten 
voor geestelijke 
gezondheid (direct 
en indirect)14 §

België heeft 
17 psychiaters 
per 100.000 inwoners, vergelijkbaar met het 
gemiddelde in de EU13 *

5,1%
Kosten van geestelijke 
gezondheid in 
verhouding tot het 
jaarlijkse bbp (directe 
en indirecte uitgaven), 
tegenover 4% in de 
totale EU14 §

Depressie:  
waarom het belangrijk is

Depressie heeft een verwoestende impact op 
het leven van de getroffenen, hun families en de 
samenleving in het algemeen. Het wordt in verband 
gebracht met tal van negatieve resultaten tijdens 
het leven van een persoon, waaronder slechtere 
academische prestaties, lagere inkomsten, 
chronische ziekte, verminderde levenskwaliteit 
en een hogere kans op overlijden.4 5 Het is de 
belangrijkste oorzaak van zelfdoding2 en draagt 
wereldwijd bij aan 60% van alle zelfdodingen.6 
Tot 15% van de mensen met een onbehandelde 
depressie kan door zelfdoding overlijden.1 Het 
stigma rond depressie kan het lijden verergeren en 
voorkomen dat mensen hoogwaardige zorg voor 
hun aandoening zoeken en krijgen.7-9 Depressie legt 
ook een aanzienlijke sociaaleconomische last op 
aan Europese landen.

* Gegevens uit 2018     ‡ Gegevens uit 2017     § Gegevens uit 2015
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Het Belgische gezondheidszorgsysteem is 
complex en gefragmenteerd, aangezien de 
bevoegdheden zijn verdeeld tussen het federale 
niveau en de gemeenschappen. Het systeem 
wordt verder gecompliceerd door de gewestelijke 
bestuursstructuur.15 

Tegen deze achtergrond is het wellicht niet te 
verbazen dat België voor grote uitdagingen staat bij 
het aanbieden van geïntegreerde zorg voor mensen 
met een depressie.16 17 Federale beleidswijzigingen 
hebben geleid tot de deïnstitutionalisering van de 
geestelijke gezondheidszorg, waardoor diensten in 
het bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen 
zijn gekomen.18 Dit kan echter hebben bijgedragen 
aan onsamenhangende zorgverlening, door de 
organisatie van diensten in geïsoleerde netwerken 
en zorgcircuits.15-18

Globaal wordt aangenomen dat depressie 
zou bijdragen tot 60% van de zelfdodingen; 
dit is vooral schrijnend in België dat een van 
de hoogste zelfdodingscijfers heeft van de 
landen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).19 België 
wordt ook geconfronteerd met een van de 
hoogste kosten in de Europese Unie (EU) voor 
gebrekkige geestelijke gezondheid, inclusief 
directe uitgaven voor gezondheid en sociale 
stelsels evenals indirecte kosten als gevolg van 
werkgelegenheids- en productiviteitsverlies.15 
Depressie treft meer dan een miljoen mensen in 
België10. Er wordt echter verondersteld dat – zelfs 
vóór de COVID-19-pandemie – de ziektelast te 
weinig werd gerapporteerd.9 België heeft tevens 
een van de hoogste percentages van gebruik van 
antidepressiva ter wereld, namelijk19. Veel mensen 
die antidepressiva gebruiken, hebben mogelijk 
geen ander zorgplan om hen te ondersteunen bij de 
beheersing van hun depressie.9 

Depressie  
in België

De bereidheid van de regering om depressie aan 
te pakken en de kwaliteit en efficiëntie van de 
geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, blijkt 
uit een aantal belangrijke beleidsinitiatieven op 
federaal niveau. Dit omvat onder andere Artikel 107, 
dat tot doel heeft het aantal residentiële bedden te 
verminderen en geestelijke gezondheidszorg binnen 
het bevoegdheidsdomein van de gemeenschappen 
te brengen, waarbij ervaringsdeskundigen op alle 
niveaus van de geestelijke gezondheidszorg worden 
betrokken.15 20 21 Dit artikel omvat leeftijdsspecifieke 
strategieën, evenals beleidsinspanningen 
om de integratie van eGezondheid (tools en 
diensten die gebruikmaken van informatie- en 
communicatietechnologieën in de gezondheidszorg) 
in het hele land te vergroten.15 20 Het monitoren 
en evalueren van depressieprogramma’s gebeurt 
in België echter op een inconsistente wijze, wat 
de planning van de dienstverlening en het begrip 
van de goede praktijken ernstig belemmert.15 19 22 
Als zodanig is de recente prioriteitstelling van 
België op het gebied van geestelijke gezondheid 
veelbelovend, maar een effectieve implementatie zal 
waarschijnlijk nog altijd worden belemmerd door 
een buitensporige versnippering van bevoegdheden 
en zorg.15 



Het beoordelen van 
depressiebeheer: de barometer

Deze barometer is ontwikkeld om beleidsmakers te 
tonen waar verandering het meest nodig is, om de 
behandeling van depressie in België te verbeteren. 
We hopen dat dit document beleidsmakers ertoe 
zal aanzetten om nauw samen te werken met alle 
belanghebbenden om het beloop van depressie 

in België te keren, door een alomvattende en 
preventieve aanpak te volgen waarmee dit probleem 
in al zijn complexiteit aangepakt kan worden. 

De barometer is gericht op vier belangrijke 
gebieden, die worden geïdentificeerd als 
prioriteiten voor verbetering:

1

Complete en geïntegreerde 
diensten voor mensen met 

een depressie

Geïntegreerde zorg - dat wil zeggen een 
patiëntgericht systeem dat de persoon met 
een depressie gedurende zijn hele leven 
ondersteunt, met continuïteit in het hele 
gezondheidssysteem - is essentieel voor 
het leveren van adequate ondersteuning en 
behandeling. Het integreren van geestelijke 
gezondheidsdiensten in bredere gezondheids- 
en sociale zorgdiensten is nuttig en kan 
de behandelingspercentages verhogen, 
zorg integraler maken en de totale kosten 
verlagen.23 

2

Data om verbeteringen in  
de depressiezorg te stimuleren

Het verzamelen en analyseren van robuuste en 
actuele gegevens over depressie is essentieel 
om ervoor te zorgen dat de juiste diensten 
beschikbaar zijn voor iedereen die ze nodig 
heeft. Het monitoren van patiëntresultaten 
helpt bij het identificeren van en informeren 
over goede praktijken en kan gebruikers 
hoop geven dat hun geestelijke gezondheid 
kan verbeteren.23 Gegevens over diensten 
kunnen artsen, beleidsmakers en mensen met 
een depressie helpen om beter te begrijpen 
welke behandelingsopties beschikbaar en 
toegankelijk zijn. Transparantere gegevens 
zullen ook gezamenlijke leerprocessen 
mogelijk maken in alle domeinen van 
depressiezorg. Nieuwe digitale tools kunnen 
het mogelijk maken dat behandelingen 
gedocumenteerd worden voor transparantie- 
en onderzoeksdoeleinden, terwijl de 
anonimiteit van de gebruiker behouden blijft.23
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4

Technologie inzetten om toegang 
tot de zorg te verbeteren

Digitale platforms waarbij therapiesessies 
op afstand en online verzoeken voor 
voorschriften mogelijk worden, evenals 
andere op depressie gerichte software, 
smartphone-applicaties en virtuele platforms, 
kunnen meer keuzemogelijkheden bieden 
voor de behandeling van mensen met een 
depressie, terwijl ze worden ondersteund om 
meer controle te krijgen om zelf hun situatie 
te beheren. Hoewel virtuele sessies geen 
vervanging zijn voor persoonlijke therapie, 
kunnen ze een flexibele optie zijn om mensen 
met een depressie te ondersteunen tussen 
hun reguliere, geplande bezoeken. Daarnaast 
kunnen gezondheids- en sociale diensten 
digitale hulpmiddelen gebruiken om het 
verzamelen van gegevens te vergemakkelijken 
en de zorg te monitoren.26 27 Bovendien kunnen 
mensen met een depressie het handig vinden 
om digitale hulpmiddelen te gebruiken, om 
contact te maken met anderen en het gevoel 
van isolement te verminderen.28 

3

Betrokkenheid en mondig maken 
van mensen met een depressie

Het is essentieel dat mensen met een 
depressie – samen met hun familie, vrienden 
en mantelzorgers – actief in staat worden 
gesteld om in alle stadia deel te nemen aan de 
planning van zorg. Mondig maken van mensen 
houdt in dat zij informatie en controle over hun 
eigen leven krijgen, en de mogelijkheid hebben 
om te handelen naar wat zij belangrijk vinden, 
wat hen vervolgens in staat zal stellen om hun 
depressie beter te beheersen.24 Wederzijdse 
steun, waarbij een persoon die eerder een 
depressie heeft gehad, empathie en steun 
biedt aan anderen in dezelfde situatie, kan 
zowel mensen met een depressie als hun 
steunverleners helpen bij herstel.25 Sociale 
systemen, belangengroepen voor patiënten 
en andere maatschappelijke organisaties met 
toegang tot achtergestelde gemeenschappen 
zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen 
dat geestelijke gezondheidsdiensten iedereen 
bereiken, ook mensen die 'door de mazen van 
het net zijn geglipt'.23 



Wordt een reeks therapeutische opties terugbetaald en beschikbaar gesteld voor mensen 
met een depressie, zoals psychotherapie, begeleiding en cognitieve gedragstherapie?

Zijn diensten voor mensen met een depressie beschikbaar en op maat 
gemaakt voor risicogroepen?

• Jongeren

• Ouderen

• Mensen op het werk

• Dak- en thuislozen

Is depressie opgenomen in 
het nationale gezondheidsplan 
of in een specifiek plan voor 
geestelijke gezondheid?

Is er een aanspreekpunt binnen de 
overheid op het gebied van geestelijke 
gezondheid, met interministeriële 
verantwoordelijkheid om een 'geestelijke 
gezondheid in alle plannen'-benadering 
te ondersteunen?

Wordt samenwerking tussen de 
eerstelijnszorg en de geestelijke 
gezondheidszorg ondersteund 
en gestimuleerd/aangemoedigd/
gefaciliteerd?

Samenvatting barometer  
voor België

Complete en geïntegreerde diensten voor mensen met een depressie

Zijn er door de eerstelijnszorg en de 
psychiatrie gezamenlijk ontwikkelde 
richtlijnen voor depressiezorg?

Data om verbeteringen in de depressiezorg te stimuleren

Worden er door het gezond-
heidssysteem systematisch ge-
gevens verzameld over mensen 
met een depressie? 

Worden gegevens over 
geestelijke gezondheidszorg 
gebruikt voor zorgplanning?

Worden door patiënten gerapporteerde uitkomsten systematisch gemeten?



Neen

Enigszins

Ja

Worden de kosten 
voor wederzijdse steun 
terugbetaald?

Wordt de kost voor hulp op afstand bij depressie terugbetaald?

Betrokkenheid en mondig maken van mensen met een depressie

Technologie inzetten om toegang  
tot de zorg te verbeteren

Erkennen richtlijnen of 
zorgpaden voor depressie het 
belang van het mondig maken 
van patiënten?

Hebben mantelzorgers toegang 
tot financiële hulp om hun 
dierbaren met een depressie te 
helpen?

Bevelen professionele verenigingen of richtlijnen het gebruik van diensten op afstand aan, 
naast face-to-face diensten?

Erkennen de richtlijnen over 
depressie de rol van gezinnen en 
mantelzorgers bij het nemen van 
beslissingen over de planning en 
levering van zorg?

Waren er bij het meest recente 
nationale plan of de meest 
recente strategie rond depressie 
vertegenwoordigers van patiënten 
en mantelzorgers betrokken?

Kunnen mensen met een depressie gebruikmaken van telefoon- of onlineplatforms, 
waarmee ze van thuis uit nieuwe doktersvoorschriften kunnen aanvragen?

Zijn er nationale verenigingen die zich inzetten voor de rechten van:

• mensen met een depressie?

• mantelzorgers van mensen met een depressie?

Wordt wederzijdse steun 
aanbevolen in de richtlijnen 
voor depressiezorg? 

Kunnen patiënten met een depressie ook op afstand toegang krijgen tot 
ondersteuning (via telefoon of internet), naast face-to-face diensten?



Artikel 107 houdt een beleidsverschuiving in om de geestelijke gezondheidszorg te deïnstitutionaliseren 
en een netwerkgebaseerde gemeenschapsbenadering van zorg te implementeren (zie Casestudy 1), 
werd in 2010 ingevoerd.22 Het initiatief begon in 2002 met een gezamenlijke verklaring van de Belgische 
ministers van Volksgezondheid, waarbij zij aankondigden te streven naar geestelijke gezondheidszorg 
via collaboratieve zorgnetwerken en -circuits; deze verklaring identificeerde tevens drie doelgroepen: 
volwassenen, ouderen, en kinderen en adolescenten.15 16 In 2010 werd de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg voor volwassenen gelanceerd, en de hervorming specifiek voor kinderen en adolescenten 
startte in 2015 met een nationaal plan.16 29 Op het ogenblik van het opstellen van dit rapport staat een 
hervorming voor ouderen op stapel.30 

Belgische beleidsmakers lijken de aanzienlijke last van mentale aandoeningen in het land te erkennen.19 
Ze hebben eind 2020 een aanzienlijke aanvullende financiering van € 200 miljoen voor geestelijke 
gezondheidszorg toegewezen, onder meer als antwoord op de extra behoefte die wegens de wereldwijde 
pandemie was vastgesteld, en hun aanbeveling om deze financiering recurrent te voorzien, werd bovendien 
aanvaard.31-32 Een pilootproject is opgestart dat een ruimere terugbetaling biedt voor eerstelijnszorg van 
klinische psychologen zonder verplichte doorverwijzing door de huisarts. Het ziekenfonds heeft tevens 
de terugbetaling van consultaties op afstand verhoogd voor mensen die op zoek zijn naar psychische 
ondersteuning.32-34 

Complete en geïntegreerde diensten 
voor mensen met een depressie

In de afgelopen jaren heeft België belangrijke hervormingen 
doorgevoerd in de geestelijke gezondheidszorg 

Casestudy 1. Beleidsverschuiving Artikel 107:  
een grote deïnstitutionalisering van de zorg
Artikel 107 heeft betrekking op een beleid voor geestelijke gezondheid dat in 2010 werd 
opgestart om de Belgische psychiatrische zorg te transformeren van een van de zwaarst 
geïnstitutionaliseerde ter wereld naar integrale zorg op gemeenschapsniveau.15 16 22 

Deze grote beleidsverschuiving werd gedeeltelijk gefinancierd door een bevriezing 
van de capaciteit van ziekenhuisbedden en het verschuiven van fondsen naar 
gemeenschapszorg.15 Het resultaat is een significante vermindering van langdurige 
ziekenhuisopnames voor psychische aandoeningen en een kortere opnameduur.22 
Mensen zijn zeer tevreden over de mobiele teams die in de gemeenschap werken, 
waaronder mobiele crisisteams voor acute zorg en mobiele teams voor chronische 
geestelijke gezondheidsproblemen22.15 35 

Hoewel er in België nog altijd uitdagingen bestaan op het gebied van organisatie en 
levering van geestelijke gezondheidszorg, zijn velen hiervan mogelijk een gevolg van het 
gedefederaliseerde, zeer gefragmenteerde gezondheidssysteem. Artikel 107 is een sterk 
model voor andere landen die een soortgelijke omslag willen maken van ziekenhuizen 
naar gemeenschapszorg, met name landen die systemen in het hele land kunnen 
harmoniseren om consistentie van het aanbod en continuïteit van zorg te garanderen.
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De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de 
geestelijke gezondheidszorg zijn versnipperd, wat leidt 
tot hiaten in de zorg voor mensen met een depressie

De verschuiving naar eerstelijnszorg dichtbij de eigen gemeenschap werd algemeen verwelkomd, maar 
ging gepaard met aanhoudende uitdagingen van fragmentatie, gemengde bevoegdheden en heterogene 
implementatie.8 18 35 Hierdoor vallen veel mensen in nood nog steeds uit de boot, door lacunes in de zorg.36 
Critici beweren dat het beleid misschien te ambitieus is om één zorgmodel toe te passen om iedereen en 
elke mate van behoefte te dekken.18 36 Continuïteit van zorgmanagement in het hele zorgstelsel en in de loop 
van de tijd heeft geen prioriteit gekregen.

Naast de complexe ministeriële organisatie van gezondheid op federaal en gemeenschapsniveau in 
België, bestaat een deel van de uitdaging in het organiseren van gestandaardiseerde zorg met duidelijk 
afgebakende bevoegdheden uit het feit dat het land geen federale klinische richtlijnen heeft voor de 
behandeling van depressie in de eerste, tweede en derde lijn.8 9 Door huisartsen in Vlaanderen zijn 
richtlijnen voor depressiezorg ontwikkeld37, maar deze worden niet consequent toegepast en de meeste 
artsen gebruiken richtlijnen uit Nederland of het VK.9 

Ook verwijzingspercentages tussen eerste- en tweedelijnszorg zijn onduidelijk, waarbij communicatie 
tussen verschillende delen van het gezondheidssysteem over het algemeen een grote uitdaging vormt.8 9 
35 38 Bij gebrek aan formele begeleiding lijkt het patiëntenbeheer tussen deze lagen grotendeels op ad-hoc 
basis te werken, waarbij sommige netwerken en circuits veel sterker zijn dan andere.8 9 

Dit kan leiden tot onaanvaardbare verschillen in de kwaliteit van zorg voor mensen met een depressie, en 
slechtere resultaten als gevolg van suboptimaal beheer en gebrek aan communicatie tussen zorgverleners.

Alhoewel de overheid prioriteit geeft aan depressie en 
geestelijke gezondheid, blijven de uitdagingen bestaan

Psychische stoornissen, waaronder depressie, kunnen worden beschouwd als een lagere prioriteit dan 
andere aandoeningen, vooral omdat veel huisartsen weinig tijd hebben voor een uitgebreid gesprek met 
elke patiënt.9 Sommige artsen behandelen hun patiënten uitsluitend met antidepressiva8 9 terwijl ze nalaten 
of drempels ondervinden om een psychotherapeutische behandeling aan te bieden, en geen effectieve 
opvolging of integrale langetermijnbenadering van zorg en herstel overwegen.

Buiten het gezondheidssysteem is er enige erkenning van geestelijke gezondheid in andere sectoren, 
zoals werkgelegenheid, sociale ondersteuning en justitie.15 Er lijken op systeemniveau echter geen grotere 
initiatieven te bestaan om het risico en de uitdaging van depressie actief en op geïntegreerde wijze aan te 
pakken.



Mensen met een depressie hebben toegang tot 
consultaties en een reeks therapieën, maar wachtlijsten 
en eigen bijdragen vormen belemmeringen voor toegang

Mensen met een depressie kunnen zelf een afspraak maken met gemeentelijke centra voor geestelijke 
gezondheid, maar deze zijn vaak overbelast en hebben lange wachttijden.35 38 België reageert relatief sterk 
op acute crises, maar schiet tekort in het verstrekken van langdurige zorg die nodig is voor mensen met 
chronische depressie.36 38 Door de structuur van ongelijksoortige netwerken en zorgcircuits zijn depressieve 
mensen ook ontevreden over de keuzevrijheid inzake geestelijke gezondheidszorg.15

De terugbetaling van diensten voor behandeling van depressie werd tot voor kort als onvoldoende 
beschouwd9 35 en het systeem is onvoldoende transparant.8 Het ziekenfonds heeft evenwel de terugbetaling 
van kosten en verstrekking van telegeneeskunde, die tijdens de COVID-19-pandemie tijdelijk werd 
uitgebreid, permanent gemaakt. Het aantal terugbetaalde sessies is nog beperkt en een bepaalde eigen 
bijdrage is nog altijd vereist32-34, wat een barrière kan vormen voor lagere inkomensgroepen. Het nieuwe 
pilootprogramma om de terugbetaling voor eerstelijnszorg van psychologen te verbreden kan omwille van 
budgettaire beperkingen niet op elke klinische psycholoog van toepassing zijn.32 



13Data om verbeteringen in de 
depressiezorg te stimuleren

Er bestaan grote hiaten in de gegevens over de omvang van 
depressie en over belangrijke indicatoren voor geestelijke 
gezondheidszorg, waardoor beleidsmakers worden uitgedaagd om 
diensten te plannen die aan de behoeften van gebruikers voldoen 

Door patiënten gerapporteerde resultaten en andere kwalitatieve 
gegevens worden niet verzameld, waardoor het vermogen van mensen 
om weloverwogen beslissingen te nemen over hun zorg wordt beperkt 

Ondanks het belang van inzicht in de effectiviteit van interventies en diensten, verzamelen noch de 
nationale overheid, noch de regionale en lokale entiteiten systematisch door patiënten gerapporteerde 
resultaten of andere kwalitatieve maatregelen over de tevredenheid over het gebruik van diensten.9 
Dit ontneemt mensen met een depressie en hun mantelzorgers de mogelijkheid van geïnformeerde 
besluitvorming over behandelplannen. Het weerspiegelt ook een gebrek aan prioritering van de 
patiëntervaring. 

Er zijn enkele inspanningen geleverd door patiëntgerichte organisaties op het gebied van geestelijke 
gezondheid en depressie om online informatie over het scala aan beschikbare behandelingsopties samen 
te brengen.40-43 Er is echter geen volledige, gecentraliseerde bron waarin zelfs deze basisinformatie wordt 
beschreven.9

België beschikt niet over een patiëntenregister in de geestelijke gezondheidszorg of een gelijkaardige 
databank om de behandelingsresultaten voor mensen met een depressie systematisch te monitoren 
en te evalueren15, noch is er een federaal geleide, nationaal geïmplementeerde gegevensverzameling 
op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.22 Fundamentele kwantitatieve indicatoren met 
betrekking tot depressie worden voor heel België verzameld, zoals over zelfdodingen en psychiatrische 
ziekenhuisbedden,15 22 maar deze alleen kunnen geen volledig beeld geven van de uitdaging van depressie 
in het land. 

De invoering van eGezondheid-tools zoals unieke patiëntidentificatoren en elektronische patiëntendossiers 
verloopt traag, ondanks promotie door de Belgische overheid.20 35 38 Unieke patiëntidentificatoren zijn 
met name handig bij chronische aandoeningen zoals depressie, waar gegevens op de lange termijn 
moeilijk te verzamelen zijn en er een tekort is aan informatie over domeinen, waaronder epidemiologie, 
langetermijnresultaten en effectiviteit van de behandeling. Deze identificatoren kunnen (geanonimiseerde) 
langetermijngegevens van onschatbare waarde opleveren voor de planning van behandelingen, 
dienstverlening en beleidsvorming. Ze kunnen ook het effectief delen van informatie tussen verschillende 
zorgprofessionals ondersteunen, om de continuïteit van zorg te ondersteunen.

Sommige gemeenschappen en netwerken promoten het verzamelen van gegevens tussen zorgaanbieders, 
maar rapportage is niet verplicht en er is geen coördinatie om vergelijkbaarheid in het hele land te 
garanderen. 

Samen hebben deze uitdagingen bijgedragen tot een aanzienlijke kenniskloof in het begrijpen van de 
effectiviteit en acceptatie van depressiezorg in België.15 19 22 Als gevolg hiervan worden goede praktijken niet 
opgeschaald en verspreid.



Bij de ontwikkeling van Artikel 107 waren vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers belangrijke 
belanghebbenden22, met als doel de zorg te reorganiseren rond de behoeften van gebruikers van 
geestelijke gezondheidszorg.16 Er bestaan echter onderlinge verschillen tussen gemeenten in de integratie 
van de betrokkenheid van patiënten bij de dienstverlening, waarbij het Vlaamse gewest binnen dit domein 
doorgaans als sterker wordt gezien8 15 (zie Casestudy 2). 

Betrokkenheid en mondig maken 
van mensen met een depressie

België heeft het belang erkend van het betrekken 
van mensen met een depressie, hun families en 
mantelzorgers bij beleidsvorming en zorg 

Casestudy 2. Ervaringsdeskundigen in Vlaanderen
De Vlaamse geestelijke gezondheidszorg hecht bijzonder veel waarde aan ervaringsdeskundigen 
en betrekt deze bij vele niveaus van zorg, planning en beleid.8 9 In de raad van bestuur van een 
van de grootste netwerken van ziekenhuizen voor geestelijke gezondheidszorg in België zitten 
mantelzorgers, voormalige patiënten en hun familieleden.25 Deze mensen worden niet alleen 
gewaardeerd voor beleidsplanningsdoeleinden, maar ook voor het verstrekken van informatie 
aan patiënten en het vergroten van de tevredenheid van gebruikers van diensten.15 Sommige 
commentatoren zijn van mening dat mensen met een depressie in feite meer baat kunnen 
hebben bij ervaringsdeskundigen dan bij artsen, misschien omdat ervaringsdeskundigen uniek 
gepositioneerd zijn om hoop en empathie te bieden.8 23

Stigmatisering blijft een barrière om zorg te bieden bij 
een depressie

Ondanks investeringen van de overheid in campagnes om stigmatisering te verminderen, blijft deze 
uitdaging bestaan.38 Zelfstigmatisering – internalisering van negatieve percepties rond psychische 
aandoeningen – weerhoudt veel mensen ervan om de zorg te zoeken die ze nodig hebben.8 9 
Ook onbewuste discriminatie van mensen met mentale (in tegenstelling tot uitsluitend fysieke) 
gezondheidsbehoeften kan een rol spelen bij het belemmeren van artsen om optimale zorg te bieden aan 
mensen die wel ondersteuning zoeken.8 9 Een deskundige die voor dit onderzoek werd geïnterviewd, was 
van mening dat dit deels zou kunnen verklaren waarom in de eerste lijn zoveel mensen antidepressiva 
krijgen voorgeschreven, maar dat er geen adequate opvolging of gecoördineerde doorverwijzingen naar 
specialistische zorg gemaakt worden.9
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Ondanks de erkende waarde door patiënten en 
mantelzorgers, zijn er geen publiek gefinancierde 
patiëntenorganisaties die zich specifiek richten op 
depressie 

Het gebrek aan depressiespecifieke patiëntenorganisaties in België kan het gevolg zijn van het feit dat, 
vanwege financieringsbeperkingen, het maatschappelijk middenveld het efficiënter heeft gevonden 
om belangenbehartiging te organiseren onder de bredere paraplu van geestelijke gezondheidszorg. De 
Vlaamse en Franstalig gemeenschappen hebben elk een vereniging die zich inzet voor mantelzorgers 
van mensen met een psychische aandoening,44 45 en er zijn tal van initiatieven om een betere geestelijke 
gezondheid te bevorderen en stigmatisering te verminderen.40 46 47 Eén patiëntenvereniging in Vlaanderen, 
Ups & Downs, biedt ondersteuning aan mensen met een depressie en bipolaire stoornis, maar ook aan hun 
families.41 Haar werk wordt echter niet financieel ondersteund door de Belgische of Vlaamse overheid.41 
Er zou meer gedaan kunnen worden om patiëntenverenigingen te ondersteunen bij hun vitale werk als 
voorlichters, belangenbehartigers voor en ondersteuning van mensen met een depressie. 



Technologie inzetten om toegang  
tot de zorg te verbeteren

Het federale plan om het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor gezondheid uit te breiden, kan 
verbeteringen in de zorg voor mensen met een depressie 
ondersteunen

Artsen hebben financiële prikkels en technische ondersteuning gekregen om de invoering van digitale 
hulpmiddelen te bevorderen en te vergemakkelijken, waaronder elektronische patiëntendossiers, 
elektronische voorschriften, elektronische facturering en zo meer.20 De meest recente versie van 
het federale beleid (Plan d'actions e-Santé 2019-2021 / Actieplan e-Gezondheid 2019-2021)48 
omvatte de lancering van eHealthMonitor, een periodiek onderzoek naar kennis en gebruik van 
eGezondheidstoepassingen in België.49 De bevindingen kunnen helpen om het inzicht van beleidsmakers 
in de behoeften en lacunes op het relatief nieuwe gebied van eGezondheid te verbeteren en om 
belemmeringen voor een optimale invoering van deze tools te identificeren.

Naast het gebruik van applicaties hebben mensen met elektronische patiëntendossiers toegang tot 
hun persoonlijke informatie op een online gezondheidsportaal, MaSante.be / Mijngezondheid.be.50 Ook 
elektronische voorschriften worden gestandaardiseerd: in januari 2020 werd het verplicht om voor 
alle geneesmiddelen een elektronisch voorschrift te hebben en in juni 2021 zouden patiënten naar hun 
apotheker moeten kunnen gaan voor geneesmiddelen, zonder dat ze een voorschrift op papier moeten 
tonen.51 Deze initiatieven zijn positieve stappen om het voor mensen met een depressie gemakkelijker te 
maken om hun medicatie af te halen en hun behandelhistoriek beter te begrijpen, wat hen vervolgens in 
staat zal stellen beter deel te nemen aan toekomstige besluitvorming met betrekking tot hun zorg. 

http://MaSante.be
http://Mijngezondheid.be
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Ondanks prioritering, technische ondersteuning en opleiding blijven 
belemmeringen voor de invoering van digitale tools bestaan 

Huisartsen melden dat slechte functionaliteit, technische problemen, hoge gebruikskosten versus 
voordelen en zorgen over gegevensverlies door IT-crashes enkele uitdagingen zijn waarmee ze worden 
geconfronteerd bij het integreren van eGezondheid-tools in hun praktijk.20 Sommige artsen hebben vragen 
over privacy en de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).35 Er moet meer 
worden gedaan om deze problemen aan te pakken en ervoor te zorgen dat veilige en gebruiksvriendelijke 
systemen beschikbaar zijn en bijdragen aan het beheersen van depressies. Er is behoefte aan geruststelling 
voor zowel zorgprofessionals als mensen met een depressie, voordat digitale oplossingen volledig worden 
geïntegreerd in zorgtrajecten. 

In het licht van de negatieve impact van de pandemie op de geestelijke gezondheid, faciliteert het 
ziekenfonds een betere toegang tot virtuele consultaties bij psychologen. Sommige behandelaars boden 
ook al voor de pandemie online consultatie aan via de website Psy.be.52 Elke behandelaar kan kiezen welke 
soorten diensten hij of zij aanbiedt, en de kosten kunnen verschillen naargelang de behandelaar en het 
netwerk.15

COVID-19 heeft geleid tot betere toegang tot virtuele 
consultaties 

https://www.psy.be/


De prioriteit die België geeft aan geestelijke 
gezondheidszorg, waaronder depressies, wijst op de 
politieke en sociale wil om de zorg en behandeling 
van miljoenen mensen met een depressie te 
verbeteren. Met het vlaggenschip met betrekking 
tot nationaal beleid, Artikel 107, zijn belangrijke 
stappen gezet voor de verplaatsing van de zorg van 
instellingen naar gemeenschappen, maar een gebrek 
aan capaciteit zet het systeem onder enorme druk. 

Conclusies  
en aanbevelingen

"Het Belgische gezondheidszorgsysteem 
functioneert over het algemeen goed 
en mensen met een depressie zouden 
gemakkelijk toegang moeten kunnen krijgen 
tot de hulp die ze nodig hebben, maar dit is 
niet altijd het geval."

Complete en geïntegreerde diensten 
voor mensen met een depressie

• Ontwikkelen, bevorderen en invoeren van federale klinische richtlijnen om de juiste 
praktijkbehandeling van depressieve stoornissen in de eerstelijns- en tweedelijnszorg te 
identificeren en te harmoniseren, doorverwijzingstrajecten en resultaten te verbeteren, dit 
te ondersteunen via opleiding en uitsluitend farmacologische benaderingen van zorg te 
verminderen.

• Instellen van systemen, ondersteuning en prikkels in elk gewest om betere communicatie en 
coördinatie tussen centra voor geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg en specialistische 
zorg te vergemakkelijken, en systematisch het aanbod en de integratie van de bestaande 
depressiezorg te evalueren. 

• Verder uitbreiden van de terugbetaling van niet-farmaceutische, wetenschappelijk 
bewezen interventies voor depressies en verhogen van investeringen in multidisciplinaire 
eerstelijnszorgcentra om zo te komen tot betere en efficiëntere gemeenschapszorg en de 
coördinatie met secundaire en tertiaire zorg te vergemakkelijken.

Prioritaire aanbevelingen

Bovendien heeft Artikel 107 niet geleid tot een patiëntgerichte, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak 
van depressies in de eerste, tweede en derde lijn. De uitdagingen op het gebied van versnippering en 
communicatie blijven belangrijke lacunes, aangezien de bevoegdheden verspreid zijn over het federale 
en de regionale niveaus en talrijke ministers van gezondheid. Een gebrek aan harmonisatie bij het 
verzamelen van gegevens, in combinatie met het ontbreken van kwalitatieve gegevens over de effectiviteit 
van programma's of door patiënten gerapporteerde resultaten, resulteren in een systeem vol hiaten en 
overlappingen, dat tekortschiet in efficiëntie en verbetering op basis van vastgestelde goede praktijken. 

Met beleid om het gebruik van digitale hulpmiddelen voor depressiezorg te vergroten, aanpassingen van 
terugbetalingen in het licht van de noodzaak van de COVID-19-pandemie en bijzondere nadruk op de 
geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten, beschikt de Belgische aanpak over enkele sterke 
punten die moeten worden aangemoedigd en versterkt.

Professor Bernard Sabbe, 
Psychiatrie en Medische Psychologie 
Universiteit van Antwerpen
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Data om verbeteringen in de depressiezorg te stimuleren

• Verplicht stellen van gestandaardiseerde gegevensverzameling over depressie, inclusief 
klinische, beroeps-, programma-evaluatie en door patiënten gerapporteerde gegevens. Dit 
moet het gebruik van unieke patiëntidentificatoren omvatten om de continuïteit van zorg en 
observatie van langetermijnresultaten te ondersteunen. Deze gegevens kunnen vervolgens door 
beleidsmakers en zorgmanagers worden gebruikt om diensten voor mensen met een depressie 
effectief te plannen, te monitoren en te evalueren. 

• Verzamelen van gegevens over effectiviteit, acceptatie en naleving van beschikbare 
behandelingen voor depressie en beschikbaar stellen van deze informatie voor mensen met een 
depressie en hun mantelzorgers, om patiëntgerichte zorgbeslissingen te helpen nemen.Professor Bernard Sabbe, 

Psychiatrie en Medische Psychologie 
Universiteit van Antwerpen

Technologie inzetten om toegang tot de zorg te verbeteren

• Ervoor zorgen dat software, platforms en andere digitale hulpmiddelen gebruiksvriendelijk zijn 
voor zowel zorgprofessionals als voor mensen met een depressie, om hun veilige invoering 
en integratie in de zorg te vergemakkelijken, in overeenstemming met de voorschriften voor 
gegevensbescherming.

• Permanent verlengen van het nieuwe terugbetalingsbeleid van de overheid en het ziekenfonds 
voor consultaties op afstand en verhogen van het aantal sessies dat een persoon per jaar kan 
volgen. 

• Uitbreiden van het gebruik van digitale hulpmiddelen die gecoördineerde, multidisciplinaire zorg 
vergemakkelijken, inclusief geïntegreerde elektronische medische dossiers en technologieën die 
gezamenlijk overleg en interdisciplinaire vergaderingen vergemakkelijken.

Betrokkenheid en mondig maken van mensen met een depressie

• Instellen van mechanismen om mensen met een depressie, hun families en mantelzorgers in 
contact te brengen met lokale verenigingen en informatiecentra die continue ondersteuning 
kunnen bieden en ervoor zorgen dat deze over de juiste financiering beschikken om hun rol als 
voorlichters, belangenbehartigers en ondersteuningssystemen te vervullen.

• Vergroten van bewustwording over depressie en geestelijke gezondheid om stigmatisering 
te verminderen, inclusief specifieke focus op geïnternaliseerde stigmatisering en onbewuste 
discriminatie, en aanmoedigen van mensen met een depressie om hulp te zoeken.

• Verhogen van betrokkenheid van mensen die met een depressie hebben geleefd, evenals hun 
mantelzorgers en families, in ziekenhuisbesturen en op alle niveaus van besluitvorming over 
geestelijke gezondheidszorg.



Referenties

1. Centre for Suicide Prevention. 2015. Depression and 
suicide prevention: resource toolkit. Calgary: CSP

2. World Health Organization Europe. Depression. 
Available from: https://www.euro.who.int/en/health-
topics/noncommunicable-diseases/mental-health/
areas-of-work/depression [Accessed 11/06/20]

3. Pan K-Y, Kok AAL, Eikelenboom M, et al. The mental 
health impact of the COVID-19 pandemic on people 
with and without depressive, anxiety, or obsessive-
compulsive disorders: a longitudinal study of three 
Dutch case-control cohorts. Lancet Psychiatry: 10.1016/
S2215-0366(20)30491-0

4. Linder A, Gerdtham U-G, Trygg N, et al. 2019. Inequalities 
in the economic consequences of depression and 
anxiety in Europe: a systematic scoping review. Eur J 
Public Health 30(4): 767-77

5. Cuijpers P, Vogelzangs N, Twisk J, et al. 2014. 
Comprehensive Meta-Analysis of Excess Mortality in 
Depression in the General Community Versus Patients 
With Specific Illnesses. Am J Psychiatry 171(4): 453-62

6. Ng CWM, How CH, Ng YP. 2017. Depression in primary 
care: assessing suicide risk. Singapore Med J 58(2): 72-77

7. Tavormina MG, Tavormina R, Nemoianni E, et al. 2015. 
A questionnaire to assess social stigma. Psychiatr Danub 
27 Suppl 1: S328-31

8. Muller R. 2020. Interview with Pooja Krishnaswamy at 
The Health Policy Partnership [Video conference call]. 
20/11/20

9. Sabbe B. 2020. Interview with Pooja Krishnaswamy at 
The Health Policy Partnership [Video conference call]. 
06/11/20

10. For a Healthy Belgium. Mental health. [Updated 
06/11/20]. Available from: https://www.healthybelgium.
be/en/health-status/mental-health [Accessed 17/02/21]

11. World Health Organization. 2017. Mental Health Atlas 
Member State Profile: Belgium. Geneva: WHO

12. World Health Organization. 2018. Mental health atlas 
2017. Geneva: WHO

13. Eurostat. Physicians by medical specialty. [Updated 
10/07/20]. Available from: https://bit.ly/2ZlnS6x 
[Accessed 30/10/20]

14. Organisation for Economic Co-operation and 
Development/European Union. 2018. Health at a Glance: 
Europe 2018. Paris/Brussels: OECD Publishing/European 
Union

15. Belgian Health Care Knowledge Centre. 2019. 
Organisation of mental health care for adults in Belgium. 
Brussels: KCE

16. Borgermans L, Jacob B, Coture M, et al. 2018. Good 
practice brief: Multisectoral mental health networks 
in Belgium. Copenhagen: World Health Organization 
Europe

17. Van den Broeck K, Ketterer F, Remmen R, et al. 2017. 
Why Collaborative Care for Depressed Patients is so 
Difficult: A Belgian Qualitative Study. Int J Integr Care 
17(2): 7-7

18. Nicaise P, Dubois V, Lorant V. 2014. Mental health 
care delivery system reform in Belgium: the challenge 
of achieving deinstitutionalisation whilst addressing 
fragmentation of care at the same time. Health Policy 
115(2-3): 120-7

19. Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 2016. Health policy in Belgium. Paris: 
OECD

20. Belgian Health Care Knowledge Centre. 2020. Barriers 
and facilitators for eHealth adoption by general 
practitioners in Belgium. Brussels: KCE

21. Muller R. 2021. Personal communication by email: 
01/03/21

22. Schnatz J. 2019. Reform 107: Belgium’s transition to 
a community-based approach to mental healthcare. 
[Updated 20/12/19]. Available from: https://www.
centreforpublicimpact.org/case-study/reform-107-
belgiums-transition-community-based-approach-
mental-healthcare/ [Accessed 23/12/20]

23. Beezhold J, Destrebecq F, grosse Holftorth M, et al. 2018. 
A sustainable approach to depression: moving from words 
to actions. London: The Health Policy Partnership

24. European Patients Forum. 2015. EPF Background Brief: 
Patient Empowerment. Brussels: EPF

25. Repper J, Carter T. 2011. A review of the literature on 
peer support in mental health services. J Ment Health 
20(4): 392-411

26. European Commission. 2018. Tackling 
depression with digital tools. [Updated 
04/06/18]. Available from: https://ec.europa.
eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/
research/headlines/news/article_18_06_04_
en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=48877 
[Accessed 06/11/20]

27. Hallgren KA, Bauer AM, Atkins DC. 2017. Digital 
technology and clinical decision making in depression 
treatment: Current findings and future opportunities. 
Depress Anxiety 34(6): 494-501

28.  Prescott J, Hanley T, Ujhelyi K. 2017. Peer 
Communication in Online Mental Health Forums for 
Young People: Directional and Nondirectional Support. 
JMIR Ment Health 4(3): e29-e29

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/areas-of-work/depression
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/areas-of-work/depression
https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/areas-of-work/depression
https://www.healthybelgium.be/en/health-status/mental-health
https://www.healthybelgium.be/en/health-status/mental-health
https://bit.ly/2ZlnS6x
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/reform-107-belgiums-transition-community-based-approach-mental-healthcare/
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/reform-107-belgiums-transition-community-based-approach-mental-healthcare/
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/reform-107-belgiums-transition-community-based-approach-mental-healthcare/
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/reform-107-belgiums-transition-community-based-approach-mental-healthcare/
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_04_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=48877 
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_04_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=48877 
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_04_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=48877 
https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_18_06_04_en.html?infocentre&item=Infocentre&artid=48877 


21

29. Government of Belgium. 2015. Guide vers une nouvelle 
politique de santé mentale pour enfants et adolescents. 
Brussels: Government of Belgium

30. Belgian Health Care Knowledge Centre. 2018. How to 
improve the organisation of mental healthcare for older 
adults in Belgium? Brussels: KCE

31. Magnette P, De Croo A. 2020. Verslag van de formateurs. 
Brussels: Government of Belgium

32. Van Maldegem, P. 2021. Tarief van 11 euro niet voor 
elke sessie bij psycholoog [online]. De Tijd. Available 
from https://www.tijd.be/netto/analyse/gezinsuitgaven/
tarief-van-11-euro-niet-voor-elke-sessie-bij-
psycholoog/10324523.html [Accessed 07/09/21]

33. National Institute for Sickness and Disability Insurance. 
Covid-19 - Primary psychological care: Video 
consultation, more flexibility, whatever the patient’s 
age. Available from: https://www.inami.fgov.be/fr/
covid19/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-
consultation-video-autres-assouplissements-covid19.
aspx [Accessed 31/01/21]

34. National Institute for Sickness and Disability 
Insurance. First-line psychology sessions with a clinical 
psychologist or a clinical remedial teacher. Available 
from: https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/
sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-
ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.
aspx [Accessed 31/01/21]

35. Goderis G. 2020. Interview with Jody Tate and Pooja 
Krishnaswamy at The Health Policy Partnership [Video 
conference call]. 29/11/20

36. Lorant V, Grard A, Van Audenhove C, et al. 2016. 
Assessment of the priority target group of mental health 
service networks within a nation-wide reform of adult 
psychiatry in Belgium. BMC Health Serv Res 16(1): 187

37. Declercq T, Habraken H, Van den Ameele H, et al. 2017. 
Richtlijn voor goede medische praktijkvoering: Depressie 
bij volwassenen. Antwerp: Domus Medica vzw

38. Borgermans L. 2020. Interview with Catherine Whicher, 
Jody Tate and Suzanne Wait at The Health Policy 
Partnership [Video conference call]. 14/07/20

39. Belgian Health Care Knowledge Centre. 2020. Health 
system performance assessment: How equitable is the 
Belgian health system? Brussels: KCE

40. Psytoyens. Accueil. Available from: https://www.
psytoyens.be/ [Accessed 29/01/21]

41. Ups & Downs. Home page. Available from: https://www.
upsendowns.be/ [Accessed 30/01/21]

42. Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Hulp 
zoeken. Available from: https://www.
geestelijkgezondvlaanderen.be/hulp-zoeken [Accessed 
30/01/21]

43. Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Home page. 
Available from: http://www.steunpuntgg.be/ [Accessed 
27/01/21]

44. Similes. Home. Available from: https://nl.similes.be/ 
[Accessed 31/01/21]

45. MèTIS-EUROPE. Bienvenue. Available from: http://www.
metis-europe.eu/ [Accessed 31/01/21]

46. Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. 
Home. Available from: http://www.vvgg.be/ [Accessed 
27/01/21]

47. Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale. Accueil. 
Available from: https://lbsm.be/ligue-bruxelloise-pour-
la-sante-mentale/ [Accessed 29/01/21]

48. Conférence interministérielle de la santé publique. 
2019. Plan d’actions e-Santé 2019-2021. Brussels

49. eHealthMonitor. Home page. Available from: https://
www.imec-int.com/en/ehealthmonitor [Accessed 
31/01/21]

50. MaSante.be / Mijngezondheid.be. Home page. Available 
from: https://www.masante.belgique.be/#/ [Accessed 
31/01/21]

51. Recip-e. Home page. Available from: https://recip-e.be/ 
[Accessed 31/01/21]

52. Psy.be. Home page. Available from: https://www.psy.be/
fr [Accessed 31/01/21]

https://www.tijd.be/netto/analyse/gezinsuitgaven/tarief-van-11-euro-niet-voor-elke-sessie-bij-psycholoog/10324523.html
https://www.tijd.be/netto/analyse/gezinsuitgaven/tarief-van-11-euro-niet-voor-elke-sessie-bij-psycholoog/10324523.html
https://www.tijd.be/netto/analyse/gezinsuitgaven/tarief-van-11-euro-niet-voor-elke-sessie-bij-psycholoog/10324523.html
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-consultation-video-autres-assouplissements-covid19.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-consultation-video-autres-assouplissements-covid19.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-consultation-video-autres-assouplissements-covid19.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/covid19/Pages/soins-psychologiques-premiere-ligne-consultation-video-autres-assouplissements-covid19.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.aspx
https://www.psytoyens.be/
https://www.psytoyens.be/
https://www.upsendowns.be/
https://www.upsendowns.be/
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/hulp-zoeken
https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/hulp-zoeken
http://www.steunpuntgg.be/
https://nl.similes.be/
http://www.metis-europe.eu/
http://www.metis-europe.eu/
http://www.vvgg.be/
https://lbsm.be/ligue-bruxelloise-pour-la-sante-mentale/
https://lbsm.be/ligue-bruxelloise-pour-la-sante-mentale/
https://www.imec-int.com/en/ehealthmonitor
https://www.imec-int.com/en/ehealthmonitor
https://www.masante.belgique.be/#/
https://recip-e.be/
https://www.psy.be/fr
https://www.psy.be/fr


Contactgegevens

Neem voor meer informatie over deze barometer contact op met Jody 
Tate van The Health Policy Partnership ( jody.tate@hpolicy.com)

The Health Policy Partnership 
68–69 St Martin’s Lane 
Londen WC2N 4JS 
Verenigd Koninkrijk

© 2021 The Health Policy Partnership. Dit rapport mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, 
onderzoeks- of educatief gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Enigerlei 
aanpassing of wijziging van de inhoud van dit rapport is verboden, tenzij hiervoor toestemming is 
verleend door The Health Policy Partnership. EM

-8
2

9
38

 m
aa

-2
0

2
2

https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/soins/Pages/seance-psychologie-1er-ligne-psychologue-clinicien-orthopedagogue-clinicien.aspx



