directeur, een persvoorlichter, twee beleidsmedewerkers, een
beleidsondersteunend medewerker, een redacteur/projectmedewerker, een secretariaatsmedewerker en een administratief
medewerker voor het visitatietraject. De LVVP laat zich waar nodig
terzijde staan door gespecialiseerde adviseurs.
Het bureau is telefonisch bereikbaar voor vragen en overleg van
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur via
030-2364338 en bureau@lvvp.info.

Publicaties
- Folder over de LVVP – digitaal en gedrukt
- Folder over ROM – digitaal en gedrukt
- Folder voor cliënten van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten – digitaal en gedrukt
- Folder voor verwijzers - digitaal
- Folder voor aanbieders van jeugd-ggz - digitaal
- Brochure kwaliteitsbeleid & kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk – digitaal en gedrukt

Inschrijving en contributie
U kunt zich inschrijven als lid van de LVVP via een digitaal
inschrijfformulier (zie www.lvvp.info, lid worden).
De contributie voor het LVVP-lidmaatschap in 2017 bedraagt
(inclusief de korting voor de automatische incasso):
€ 480,= voor gewone leden (BIG-geregistreerd als gz-psycholoog,
klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut);
€ 240,= voor belangstellende leden (BIG-geregistreerd als gzpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog of psychotherapeut, maar
niet praktiserend);
€ 120,= voor aspirant-leden (niet BIG-geregistreerd, maar in
opleiding tot gz-psycholoog, klinisch (neuro)psycholoog of
psychotherapeut).
Leden die geen machtiging tot automatische incasso hebben
verstrekt, betalen € 20,= extra op de voor hen geldende bovengenoemde bedragen.

Opzegging
Opzegging en mutatie van het lidmaatschap dienen te geschieden
vóór 1 december van het lopende jaar en worden van kracht per
eerstvolgend kalenderjaar. Dit kan per e-mail.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
Telefoon (030) 236 43 38
bureau@lvvp.info
www.lvvp.info
@LVVPtweet

LANDELIJKE VERENIGING VAN
VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN
& PSYCHOTHERAPEUTEN

Informatie over de Landelijke
Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen
& Psychotherapeuten

2017

De LVVP is een actieve en snelgroeiende vereniging van vrijgevestigde of in opleiding zijnde eerstelijns/gz-psychologen,
psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen, werkzaam in
de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz in het
kader van de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. De LVVP telt
circa 2350 leden.
De LVVP komt voort uit de NVVP en de LVE. De NVVP werd
opgericht in 1990 en kwam voort uit de toenmalige Werkgroep
van Vrijgevestigde Psychologen-Psychotherapeuten van het NIP.
De LVE heeft zich in 1997 afgescheiden van het NIP en is dat jaar
opgericht als zelfstandige vereniging. De LVVP is als fusievereniging van NVVP en LVE opgericht op 21 oktober 2014.
De LVVP is dé vereniging van en voor de vrijgevestigde ggzprofessional in Nederland.
De LVVP komt in overleg met overheid, zorgverzekeraars,
gemeenten, Kamerleden, mede-brancheorganisaties en de
patiëntenvereniging op voor de belangen van de vrijgevestigde
zorgaanbieder in een tijd van toenemende bezuinigingen en
administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg.
De LVVP streeft ernaar dat de ggz-professional weer zelf verantwoordelijk wordt voor de kwaliteit van zorg. De vereniging
voert die taken met zorg, aandacht en volharding uit.

De vereniging stelt zich ten doel:
- het op landelijk niveau behartigen van de materiële en immateriële belangen van haar leden
- het bevorderen van het aanbod van persoonlijke, professionele,
kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke hulpverlening door haar
leden
- het ondersteunen van haar leden in hun beroepsuitoefening en
praktijkvoering.

De LVVP voorziet in:
- een proactieve, adequate en strijdvaardige belangenbehartiging
in een dynamische tijdgeest
- een krachtige lobby richting overheid, politiek en zorgverzekeraars
- korte lijnen en snelle service
- een door de inspectie erkend kwaliteitssysteem

- een visitatiesysteem op basis van up-to-date regelgeving en
richtlijnen
- ondersteuning van netwerken en zorggroepen waarin leden zich
organiseren
- vertaling van wet- en regelgeving naar handreikingen voor
gebruik in de vrijgevestigde praktijk
- een uitgebreide zoekmachine voor cliënten en verwijzers
- een klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz, inclusief
getrainde klachtenfunctionarissen
- een onderzoeks- en coachingstraject om ggz-professionals ‘fit to
practice’ te krijgen
- een vertrouwenspersoon om te raadplegen over het eigen
professionele functioneren
- uitgebreide informatie en een workshop voor startende praktijkhouders
- een service- en verzekeringenpakket met korting voor haar leden
- een voor leden gratis annoncerubriek op de LVVP-site.

De LVVP werkt aan:
- de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria en het visitatietraject
- een passende productstructuur voor de generalistische basisggz en de gespecialiseerde ggz
- ondersteuning van leden werkzaam in de jeugd-ggz
- ondersteuning bij zorgcontractering door gemeenten en zorgverzekeraars
- ondersteuning van vrijgevestigde praktijken met een instellingscontract
- ondersteuning bij contractvrij werken
- doorontwikkeling van het kwaliteitsstatuut voor de vrijgevestigde praktijk
- een goede positie van vrijgevestigden binnen de zorgstandaarden
- facilitering van ROM-gebruik met het oog op de toegevoegde
waarde voor ggz-behandelingen
- facilitering van blended toepassing van e-mental health
- ondersteuning bij het opzetten van een eigen praktijk
- realisering van opleidingsplaatsen in de vrijgevestigde ggzpraktijk
- het behoud van de vrije keuze voor een ggz-behandelaar

Mijn LVVP

Op de LVVP-site kan men als lid met een gebruikersnaam en
wachtwoord inloggen op Mijn LVVP. Dit besloten ledendeel biedt:
- actuele informatie over de generalistische basis-ggz en de
gespecialiseerde ggz
- specifieke informatie voor leden werkzaam in de jeugd-ggz
- een vergelijkend overzicht van de contracten met zorgverzekeraars en gemeenten, met alerts over nadelige contractvoorwaarden
- informatie over contractvrij werken
- praktische informatie over materiële controle door zorgverzekeraars
- een vergelijkend overzicht van softwareprogramma’s voor de
ggz-praktijk
- informatie over e-health-toepassingen voor de ggz
- handzame informatie voor het invullen van uw kwaliteitsstatuut
- diverse handreikingen, richtlijnen en formulieren, praktisch
toepasbaar in de ggz-praktijk
- informatie over geautoriseerde zorgstandaarden in de ggz
- informatie over lokale en regionale netwerken van vrijgevestigde
ggz-professionals.

De LVVP informeert haar leden via:

- telefoon en e-mail
- een veertiendaagse digitale nieuwsbrief
- tussentijdse nieuwsflitsen
- een juridische column
- een maandelijks interview met de (vice)voorzitter
- actuele berichtgeving op de hompage van de website en via
Twitter
- ledenvergaderingen, webinars en ledenbijeenkomsten
- een digitaal magazine
- een tweejaarlijks congres
- enquêtes.

Het LVVP-bureau

De LVVP heeft een adequaat functionerend bureau dat het bestuurlijk vastgestelde beleid uitvoert en door leden wordt ervaren
als een baken en ondersteuning bij de praktijkvoering.
Het LVVP-bureau bestaat uit een directeur, plaatsvervangend

