Template PORTFOLIO
Project financiering van de psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale
multidisciplinaire samenwerkingsverbanden
Binnen het kader van de kwaliteitswet (LOI - WET (fgov.be)) van 22 april 2019, wordt een
gezondheidszorgprofessional verplicht om een portfolio bijhouden, bij voorkeur in elektronische vorm,
met de nodige informatie die hun vaardigheden en ervaring valideert. De portefeuille moet de houder in
staat stellen zijn bekwaamheid in het leveren van kwaliteitsdiensten aan te tonen.
Het portfolio bevat:
1. Identificatie-gegevens zoals voornaam/naam en rijksregisternummer en talenkennis
2. Professionele contactgegevens
a. E-mailadres en telefoonnummer
b. Locatie van zorgverlening (o.a. naam (groeps)praktijk en adres) en aard van de locatie
(groepspraktijk, privé praktijk, verbonden organisatie of centrum, zorgteam,…)
c. RIZIV-nummer (indien van toepassing)
alle volgende documenten die bewijzen zijn van:
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visum en erkenning
Diploma’s
Continue vorming zoals aanwezigheidsattesten
Expertise en ervaring binnen leeftijdsgroep van doelpubliek*
binnen een specifiek domein, (gespreks)methode of (psychische)problematiek/aandoening*
Wetenschappelijke activiteiten (artikels, …)

De klinisch psycholoog/orthopedagoog zal:
-

-

enkel zorg verlenen dewelke hij/zij op eerlijke en oprechte wijze kan aantonen via zijn portfolio
zijn portfolio, CV en contactgegevens bezorgen aan één van de 32 netwerken geestelijke
gezondheidszorg om zich kandidaat te stellen binnen het project van financiering van psychische
zorg
zijn/haar portfolio aanvullen en up-to-date houden
verklaren dat er momenteel geen tuchtprocedure lopende is ten aanzien van zijn/haar opdracht
als klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Dit portfolio stelt de 32 netwerken gezondheidszorg in staat om:
-

te oordelen of een professional voldoende ervaring heeft inzake één of beide psychologische
functies (eerstelijnspsychologische en gespecialiseerde psychologische functie) en doelgroep
(o.a. leeftijd)

-

Een inventaris te maken van het aanbod psychische zorg binnen een regio om spreiding,
beschikbaarheid en afstemming van een variëteit aan functies en specialisaties te kunnen
garanderen.

*expertise moet geïllustreerd zijn d.m.v. bewijzen van vorming, aanwezigheid van congres, of in
geval van klinische expertise een verklaring van een werkgever of een verklaring onder ede.

Verklaring op erewoord betreffende de expertise
Financiering van ambulante psychologische functies
Ik ondergetekende (NAAM Voornaam) .................................................................................. verklaar
hierbij:
•

Te beschikken over professionele klinische ervaring als …………..……………….…….…… (beroep),

•

Expertise te hebben opgebouwd inzake ofwel:
•

Een doelpubliek:

Vroege kindertijd

•

Kinderen

Adolescenten Volwassenen

Senioren

Indien nodig, preciseren: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
o

Een specifieke problematiek binnen de geestelijke gezondheidszorg
•
•
•
•
•
•
•

o

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Een methode/techniek voor gesprekken, behandelingen, enz.

•
•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………

•

Die expertise te hebben aangetoond via bewijstukken opgenomen in de portfolio.

•

Dat elke verklaring die niet kan worden aangetoond via een diploma of opleidingsattest echt is.

•

Dat er momenteel geen tuchtprocedure lopende is ten aanzien van zijn/haar opdracht als
klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Ik verklaar dat deze verklaring echt en eensluidend is.
Datum:

Handtekening:

.........................................

........................................

