Juristesche Kader a Remboursement: Psychiater,
Psychologen a Psychotherapeute – d’Saga geet weider
En vue vun der wuessender Unzuel vu mentale Gesondheetsproblemer bei de Lëtzebuerger Awunner
ass et eendeiteg, datt vill Awunner
Hëllef bei mentale Gesondheetsberuffer sichen an se och brauchen.
Mee egal op punkto Formatioun, legale
Kader oder Betreiung, déi verschidde
Gesondheetsberuffer ginn nach laang
net all d’selwescht behandelt.
Zu Lëtzebuerg kascht e Psycholog bis
zu 145.- € d’Stonn, déi net rembourséiert
ginn, d’Consultatioune beim Psychiater ginn awer deels rembourséiert...
Dëst werft hautdesdags e puer Froen
zum legale Kader vun der Hëllef an zur
finanzieller Ënnerstëtzung bei mentale Gesondheetsproblemer op!

I. Analys vum Gesetz vum 14. Juli 2015
De 14. Juli 2015 gouf d’Gesetz zum Beruff
vum Psychotherapeut am Mémorial publizéiert. Dëst Gesetz beschäftegt sech
nëmme mat Psychotherapeuten, wärend
Psychologen, komplett vum legale Kader
zu Lëtzebuerg ausgeschloss ginn.
Den Zweck vun dësem Gesetz war et (i)
e legale Kader fir de Beruff vum Psychotherapeut ze schafen, (ii) Psychotherapie
ze definéieren, an (iii) déi Haaptprinzippie
vum Beruff z’encadréieren an (iv) d’Konditioune fir den Zougang zum Beruff
vum Psychotherapeut zu Lëtzebuerg ze
reguléieren.I
D’Gesetz vum 14. Juli 2015 definéiert d’
Psychotherapie als ‘‘traitement psychologique pour un trouble mental, pour des
perturbations comportementales ou pour
tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, et
qui a pour but de favoriser chez le ou les
patient(s) des changements bénéfiques,
notamment dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental,
dans le système interpersonnel, dans la
personnalité ou dans l’état de santé. Ce
traitement va au-delà d’un accompagnement sous forme d’aide psychologique visant à faire face aux difficultés courantes
ou d’un rapport de conseils ou de soutien” II
Den Artikel 2 vum Gesetz gesäit déi verschidde Konditioune vir, fir den Zougang
zum Beruff vun Psychotherapeut ze
kréien. Dës Konditioune gi vum Collège
Medical an dem Wëssenschaftleche Rot
vun der Psychotherapie verifizéiert. Et
ass no der Berodung vu béiden Acteuren
dann um Santesministère eng Entscheedung ze treffen déi den Zougang zum
Beruff vum Psychotherapeut jeeweils
autoriséiert oder refuséiert.III
De Psychotherapeut exerzéiert säi Beruff
autonom, a verflicht sech och säi Wëssen

um neiste Stand ze halen a seng Patienten eventuell op aner Fachleit wéiderzeleede wann de Besoin do ass.IV
Trotzdeem, an dëst am Géigesaz zum populäre Glawen, huet dëst Gesetz, usech,
keng Ënnerstëtzung a kee Remboursement fir psychotherapeutesch Servicer
agefouert.

II. Wéi geséit daat dann elo mam
Remboursement zu Lëtzebuerg aus?
- Fir Psychiateren :
Am Hibléck op de Status vum Psychiater
als Fachmedeziner ënnerleien d’Servicer
vun engem Psychiater der Nomenclature, dat heescht, datt Tarificatioun an de
Remboursement vun der Caisse Nationale de santé (CNS) gereegelt sinn. V Esou
gi fir Consultatioun bei engem Psychiater em 88% fir Erwuessener, an 100% fir
Kanner rembourséiert.
- Fir Psychotherapeuten:
Wéinst der Tatsaach datt d’Gesetz vum
14. Juli 2015 och de Code de la sécurité
sociale geännert huet, an den Punkt 13
am Artikel 61 Paragraf 2 bäigesat gouf,
huet d’Relatioun tëscht Gesondheetsversécherung a Psychotherapeute missen
definéiert ginn. Doweinst misste schrëftlech Accorden tëscht der CNS an de representativenBeruffsgruppen ofgeschloss
ginn - hei representéiert ‘‘Fédération des
associations representant des psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg’’ (FAPSYLUX) d’Psychotherapeuten

zu Lëtzebuerg. D’Verhandlungen tëscht
dësen zwee Gespréichspartner, a Presenz
vum Collège Médical, hunn 6 Méint gedauert, ouni Erfolleg. VI
Et ass also gewosst, dass een Ofkommes
tëscht der CNS an der FAPSYLUX feelt,
soudass
och
d’Generalinspektioun
vun der Sozialversécherung d’Gespréichspartner aberuff huet fir als Mediateur z’agéieren. VII
De Vermëttler, deen den 1. Oktober 2018
ernannt gouf, hat dräi Méint Zäit fir
d’Parteien ze versönen. Aus Mangel un
engem Accord iwwer déi obligatoresch
konventionell Bestëmmungen, gouf en
procès-verbal de non-conciliation vum
Vermëttler den 31. Dezember 2018 ausgeschaft. VIII
Laut dem Artikel 70 Paragraf 2, alinéa
2 vum Code de la Sécurité sociale, sinn
déi obligatoresch Bestëmmunge vum
Ofkommes duerch groussherzoglecht
Reglement fixéiert ginn, e Projet den viru
kuerzem dem Staatsrot virgeluecht gouf.
De 17. November 2020 huet de Staatsrot
en zimlech negativen Avis iwwer de Projet vum groussherzogleche Reglement
erausginn, deen d’Bezéiungen tëscht der
CNS an der FAPSYLUX reguléiert. IX
De Staatsrot kritiséiert, datt d’Autonomie
vun de Psychotherapeuten durch de Réglement Grand-Ducal géing beschränkt
ginn. Déi genannte Restriktioune iwwerschreiden de legale Kader, dee vum
Gesetz vum 14. Juli 2015 ausgeschafft
gouf.X
Laut dem Réglement Grand-Ducal misste
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Patienten an éischter Linn als alleréischt
bei ee Generalist goen, deen een dann op
een Psychotherapeut referéiert. Wéi kéint ee Psychotherapeut esou dann eng
gewëssen Autonomie genéissen wann
den Zougang zu senge Servicer limitéiert
géing ginn?

fuerderen d’Aféierung vun engem Projet
de loi, deen de Beruff vum Psycholog erstellt , wéi d’Gesetz vum 14. Juli 2015, dëst
a Verhandlungen tëscht Gesondheetsversécherung an der Société Luxembourgeoise de Psychologie (SLP).

puer Honnerte vun Euro pro Sessioun.

Den ONE plädéiert fir subjektiv Pflegedecisiounen a mécht domat eng Fall-fir-Fall
Analyse fir d’Betreiung z’acceptéieren
oder ze refuséieren. Jiddwerfalls schéngt
de Pflegesystem vum ONE ouni grouss
D’ Jonk Sozialisten sinn der Meenung
Problemer gutt ze fonctionéieren.
Et ass aktuell gewosst, datt d’FAPSYLUX dat dëst déi bescht Initiativ ass fir eng
Mir Jonk Sozialiste sinn der Meenung dat
an d’CNS a Verhandlunge sinn iwwer Zukunft wou psychologesch Betreiung
ee Pflegesystem fir mental Gesondheetseng méiglech Konventioun. D’Diskus- net nëmmen unerkannt gëtt, mee och
problemer fir Erwuessener, deen sech,
sioune schéngen op der Noënner anerem, op d’Prinzippien
menclature ze hänken, an dëst
Mir fuerderen d’Mise en Place vun vum ONE baséiert - wéi d’Faculté
wärendems d’Tariffer nach ëmcontributive vun der Persoun, de
mer net ofgeschwat goufen. engem legale Kader fir Psychologen Besoin un Betreiung, d’Unzuel un
Also bleift d’Zukunft a Froe Remesou wéi eng besser Kooperatioun néidege Seancen, d’geographesch
boursement vu psychotheraProximitéit zu de Strukturen déi
fir eng Léisung ze fannen um
peutesche Servicer onsécher...
gratis/ abordabel Betreiung erD’Jonk Sozialiste begréissen d’Geméiglechen, de Prinzip vun der
Niveau vum Remboursement vu
setz vum 14. Juli 2015 a bedaueAutonomie vum Psycholog a
Psychologen a Psychotherapeuten Psychotherapeut, deen de Patient
ren awer d’schleefe vum aktuelle
Prozess an de Mangel u Concidirekt kontaktéiere kann asw, - faliatiounen tëscht de Gespréichspartner,
deels rembourséiert gëtt. Dëst zemools vorabel wier fir eng gutt Mëtt ze fannen.
an Zäite wou d’mental Gesondheetsmam Hibléck op de Fakt dat psychoEsou kéint ee subjektive Remboursement
problemer ëmmer méi zouhuelen. logesch Hëllef eng Hëllef fir Alldagssierméiglecht ginn an eng Autonomie erlatuatiounen ass, esou wei implizitt vum ben, wéi och eng Fall-fir-Fall Analyse vun
Gesetz vum 14. Juli 2015 definéiert.
de Patienten ze maachen déi eng Thera- Fir Psychologen :
pie bräichten oder och nëmmen eng BeLeider existéiert kee legale Kader fir PsyIII. De Pflegesystem vum ONE : ee treiung an Alldagssituatiounen.
chologen zu Lëtzebuerg, mat Ausnam
gudden Zukunftsmodell?
vu Psychologen aus dem CPOS, SEPAS
IV. Conclusioun
asw.
Den Office National de l’Enfance (ONE),
Mental Gesondheet ass e wichtegen Deel
deen duerch ee Gesetz vum 16. Dezember
Am aktuellen Zoustand schéngt et e 2008 ënner dem Educatiounsministère
vum Wuelbefanne vum Mënsch. Et ass e
grousse Meenungsënnerscheed ze ginn, gegrënnt gouf, bitt e finanzielle Bäitrag Schlësseldeterminant vun der gesamter
wat de Besoin u legale Kader fir Psychovu bal 80% un fir Therapie-Sessiounen.XI Gesondheet vun all Bierger. Tatsächlech
logen zu Lëtzebuerg ugeet, an och, virun
Dës Méiglechkeet ass geduecht fir de Kan- ass eng global national Strategie déi
allem, wat méiglech Remboursementer
ner, Jugendlechen a jonken Erwuessenen eenzeg koordinéiert Äntwert op eng Plo
fir hir Servicer ugeet.
tëscht 0 a 27 Joer kënnen eng abordabel déi quasi eis all betrëfft.
an néideg Therapie z’erméiglechen.XII
Engersäits kéint een automateschen a
Mir Jonk Sozialiste fuerderen d’Mise en
place vun engem legale Kader fir Psycholarge Remboursement vun de psychoFir vun esou enger Betreiung kënnen
logesche Servicer den Budget ronderëm
ze profitéieren, muss de Patient sech
logen esou wéi eng besser Kooperatioun
fir eng Léisung ze fannen um Niveau
d’Betreiung an de Remboursement vu
op e Psycholog oder Psycholog-Psyschwéiere mentalen a neurologesche chotherapeut bezéien, deen eng Ufro
vum Remboursement vu Psychologen
Gesondheetspathologien negative beafir d’Betreiung vum Patient muss un
a Psychotherapeuten. Dëst wäert den
eendeitegen Effekt hunn de Wee fir eng
fléissen em déi de Psychiater sech als
den ONE formuléieren. Dës ËnnerstëtFachmediziner bekëmmert.
zungsufro muss, ënner annerem, eng Entstigmatiséierung vum Beruff an och
vun der psychologescher Betreiung fir a
De Remboursement vu psychologesche Diagnos vum Patient, d’Unzuel vun de
Servicer hätt leider och kee richtegen ImSessiounen, souwéi d’Ursaache vun Richtung vun engem gesonde Geescht
pakt op d’Entlaaschtung vun de Psychiader Ufro fir d’ Ënnerstëtzung enthaalen. an engem gesonde Kierper ze goen.
teren an de Manktem u Psychiateren zu
Lëtzebuerg.
No sou enger Ufro ass et um ONE esou
Déi Jonk Sozialiste fuerderen d’Grënnung
vun engem Pflegesystem fir Psychoeng Ofdeckung z’accordéieren oder ze relogen a Psychotherapeute den sech op
Anerersäits, kann een och net zouloossen
fuséieren. D’Grënn fir ee Refus, wärend se
dat d’Servicer vu Psychologen net remzimmlech rar bleiwen, dréinen sech dacks den existente Pflegesystem an der Prise
bourséiert ginn, wann déi tëscht 70.-€ ronderëm de Fakt datt e SePAS oder SPOS en Charge vum ONE , baséiert, ee System deen zënter 2008 gudd fonctionéiert.
an 145.-€ d’Stonn kaschte kënnen an eng
oder en aneren Hëllef-Zentrum an der
Therapie periodesch ass an iwwert Méint
Géigend existéiert and gratis Betreiung Esou wier net nëmmen d’Autonomie vun
oder Joren dauere kann. Esou eng Zomm
de betraffene Beruffer respektéiert, awer
ubitt. Esou kënnen Ufroe fir Ënnerstëtkann ee richtegt Hindernis fir d’Sich no
zung méi dacks refuséiert gi fir jonk Leit,
och d’Gestioun vu psychesche GesondHëllef a Betreiung duerstellen an dréit déi am Zentrum oder am Süde vum Land heetsproblemer fir all d’Bierger a Nout
nëmmen zur Stigmatiséierung an Tabuiwunnen, wéi déi wou am Norden, Osten
erméiglecht.
séierung vun de mentale Gesondheetsoder am Weste vum Land wunnen.
problemer béi.
Déi Prise en Charge ass ganz favorabel
Wärend d’Meenungen divergent sinn fir de Patient wärend maximal ee nidtëscht de verschiddene Gespréichspartner derege finanzielle Bäitrag pro Sessioun
bedauere mir Jonk Sozialisten de
vum Patient, respektiv vun den ElteManktem u sou engem legale Kader a ren, erfuerdert gëtt, am Verglach zu de
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