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Uitnodiging tot deelname werkgroep:  

Medische Functie van de Federale Overheid 

9 november 2020 om 19.00 uur 

Op vraag van het overlegorgaan 107 (FOD) werd de huidige werkgroep, “Werkgroep 

Medische Functie” (WGMF) opgericht. De werkgroep bestaat uit psychiaters, 

beleidsvertegenwoordigers van GGZ-instellingen, en ervaringsdeskundigen. De adviezen van 

de werkgroep zijn louter adviserend van aard ten aanzien van de interministeriële 

conferentie (IMC) Volksgezondheid en dus gericht aan zowel de federale overheid als aan de 

gemeenschaps- en gewestoverheden. De werkgroep medische functie heeft zich als 

doelstelling gesteld om enerzijds het takenpakket van de psychiater zorgvuldig te 

omschrijven, en anderzijds de verloning die daarbij hoort op een deontologische manier te 

koppelen. De online bijeenkomst heeft als voornaamste doelstelling de tekst die voorligt 

kritisch te lezen, en vervolgens de werkgroep van feedback te voorzien.  

 

Beste VVP-lid 

Maandag 9 oktober om 19u is er een vervolgsessie op een eerdere webinar (2 juni ll)  over 

het voorstel tot advies over de invulling en verloning van de medische functie in het 

perspectief van de netwerken in de geestelijke gezondheidszorg, en in het bijzonder de 107-

netwerken voor volwassenen. Naar aanleiding van de opmerkingen en bedenkingen die uit 

de online sessie naar voor zijn gekomen, is de tekst fundamenteel herwerkt. De nieuwe tekst 

die ter bespreking voorligt, vindt u hier. Hendrik Peuskens en Kirsten Catthoor, die lid waren 

van de federale werkgroep, zullen de sessie modereren. De auteurs van de tekst worden 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. Inschrijven via deze link.  

 

We willen verder samen met u nadenken over het advies van de werkgroep Medische 

Functie van de federale overheid, over de psychiaterfunctie en de vergoeding die 

daartegenover staat.  

https://docs.google.com/forms/d/1wfjxni1oBJYGimHqR46l7m5QXC46lk3i_KcKjbbN324/edit
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U vindt het voorstel tot advies terug in bijlage  

Accreditering “Ethiek en economie” wordt aangevraagd  

Wij heten u allen welkom! 

 

Kirsten Catthoor 

Wetenschappelijk secretaris, mede namens het Dagelijks Bestuur van de VVP 

 

https://vvponline.be/uploads/docs/bib/ontwerpadvies_medische_functie__20200907.pdf

