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directeur

* Namen en BIG-registra�enummers: zie bijlage © LVVP

Certificaat 
Deelname praktijkvisitatie

 

Na goedkeuring door de Ona�ankelijke Beoordelingscommissie* verklaar ik, directeur van de LVVP,
namens het bestuur van de LVVP, dat  

drs. M.M. van der Lelie
op 27 mei 2022  met goed gevolg hee� deelgenomen aan de vij�aarlijkse visita�e van de Landelijke

Vereniging van Vrijgeves�gde Psychologen & Psychotherapeuten.

De LVVP-visita�e is door: 
-   de Federa�e van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) geaccrediteerd  
    als een vorm van intercollegiale toetsing vanaf 1 april 2007 voor 9 punten voor de herregistra�e 
    klinisch psychologen.  
-   de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) geaccrediteerd als onderdeel van ‘overige   
    deskundigheidsbevordering’ voor 9 punten voor de (her)registra�e in het Kwaliteitsregister  
    Psychotherapie. 
-   het Nederlands Ins�tuut van Psychologen (NIP) geaccrediteerd als onderdeel van de faculta�eve  
    ac�viteiten voor 10 punten voor de herregistra�e Eerstelijnspsychologie NIP.

Dit cer�ficaat is geldig t/m 31 december 2027.

Utrecht, 05 juli 2022  

 
Namens het bestuur van de LVVP,
  



Bijlage bij LVVP certificaat 
deelname praktijkvisitatie

 

De Ona�ankelijke Beoordelingscommissie bestaat uit:

voorzi�er: BIG-registra�enummer:

B.M. Baeten 09052303725 (GZ, KP); 29052303716 (PT)

leden:

G.M.H. Graus 59049073925 (GZ, KP); 79049073916 (PT)

S.T. Dijkstra 09918222716 (PT)

A.C.M. Bär-van der Dri� 29049206325 (GZ, KP)

Wetgeving, kwaliteit van zorgverlening en prak�jkvoering staan in de LVVP-visita�e centraal

De LVVP-visita�e kent drie verplichte bijeenkomsten. De twee bijeenkomsten met collega’s dragen bij
aan het con�nu leren en ontwikkelen van de gevisiteerde. Tijdens het prak�jkbezoek toetst een
visiteur of de prak�jkvoering voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP. 

De pa�ëntenreis is �jdens de hele LVVP-visita�e leidend. Vanuit dit perspec�ef beoordeelt de LVVP-
visita�e de volgende belangrijke elementen van de prak�jkvoering: 
-   Een toets of de zorgverlener voldoet aan de relevante wet- en regelgeving: AVG, Jeugdwet,  
    Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz, NZa-beleidsregels, Wabb, Wbsn-z, Wet BIG, Wgbo, Wkkgz,  
    Wmg, Zvw, Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de  
    beroepscode voor psychologen en beroepscode voor psychotherapeuten. 
-   Bij het beoordelen van pa�ëntendossiers staat centraal: 
        - samenwerking met de pa�ënt en diens we�elijke vertegenwoordiger,  
        - vastlegging van behandelplan en ingeze�e interven�es en  
        - de overdraagbaarheid in het geval de zorgverlener de behandeling niet kan voortze�en. 
-   Bij het onderdeel prak�jkvoering ligt de nadruk op de beheersing van risico’s op het gebied  
    van pa�ëntveiligheid, informa�ebeveiliging en privacy.


