
Beste BNVIP lid,

De tijd vliegt en we zijn zo druk bezig dat we er niet altijd bij stilstaan dat het dringend tijd is
voor een update naar jou als BNVIP lid.
De BNVIP is de laatste maanden heel actief geweest in allerlei organisaties om de positie
van de psychotherapeut te blijven verdedigen. We beseften echter dat het dringend nodig
was om onze krachten te bundelen met andere verenigingen.

Sedert september 2020 is het "overlegplatform psychotherapie" ontstaan die zich inzet voor
de psychotherapeuten met verworven rechten.
Een platform waar volgende verenigingen deel van uitmaken
· vzw Belgische Vereniging voor Psychotherapie - Association Belge de Psychotherapie
(BVP-ABP),
· vzw Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (V.V.T.I.V.),
· vzw Educatieve Academie,
· Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en
systemische therapie, opvoedkunde en coaching
· Het Gezelschap voor psychoanalyse en psychotherapie (GPP)
· Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Integratieve Psychologie vzw (BNVIP)
· Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie vzw
(A.I.H.P)
· Konnektit
Sinds het najaar van 2020 kwamen we met de vertegenwoordigers van deze verenigingen
zeer regelmatig samen om te overleggen wat we konden doen om het probleem van de lege
doos rond de psychotherapie wet aan te pakken. We zijn heel enthousiast over deze
samenwerking en hebben het gevoel om eindelijk als 1 blok naar buiten kunnen komen om
onze stem te laten horen. Het geeft extra energie om met gelijkgestemden samen te komen
en we willen graag onze schouders onder dit initiatief blijven zetten.

Ook bij de KMO portefeuille moest aan de alarmbel getrokken worden wegens oneerlijke
concurrentie rond subsidiëring van bepaalde opleidingen. Sommige beroepsgroepen werden
uitgesloten om nog beroep te kunnen doen op kmo-p. Dit zou als resultaat gehad hebben
dat je niet meer aan de vereiste accreditering om je beroep te blijven uitoefenen, zou kunnen
voldoen. Voor de psychotherapeuten betekent dat dat zowel wie over een erkenning
beschikt om deze behandelingsvorm te verstrekken, als wie "verworven rechten" geniet om
deze behandelingsvorm te verstrekken, hiervoor ook (relevante) opleidingen in de kmo-p
kan blijven volgen. Cf. art. 68/2/1 e.v. van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Er werden wel heel wat
opleidingen op de zwarte lijst gezet waard dus geen kmo-p meer kan voor worden verstrekt.

De BNVIP is eveneens vertegenwoordigt bij de vergaderingen van de sectorcommissie 13
bij de FOD economie waar de nadruk dit jaar lag bij de invoering van het elektronisch
patiënten dossier. In een volgende nieuwsbrief zal je hier meer kunnen over lezen en je stem
kunnen uitbrengen in een poll.

Tot gauw.



Met vriendelijke groeten,
Didier Vanhee
Voorzitter BNVIP
www.bnvip.eu

http://www.bnvip.eu/

