
 
drs. J.M. Veenendaal, 
directeur

Certificaat 
Deelname praktijkvisitatie

 

Na goedkeuring van de visita�ebeoordelingscommissie verklaar ik, directeur van de LVVP, namens
het bestuur van de LVVP, dat  

drs J.J. Luijten
op 07 november 2020  met goed gevolg hee� deelgenomen aan het vij�aarlijkse visita�etraject,

exclusief prak�jkvisita�e, van de 
Landelijke Vereniging van Vrijgeves�gde Psychologen & Psychotherapeuten.

Deze genoten kwaliteitsvisita�e van de LVVP is door: 
-   de Federa�e van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) geaccrediteerd  
    als een vorm van intercollegiale toetsing vanaf 1 april 2007 voor 8 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 2025.

Utrecht, 07 november 2020  

 
Namens het bestuur van de LVVP,
  



 

© LVVP 

 

 

Certificaat 

Deelname praktijkvisitatie 

 

Hierbij verklaren wij, directeur van de LVVP en voorzitter van de LVVP-visitatiecommissie, namens 

het bestuur van de LVVP, dat  

H.A.J. Lieffering 

op  9 november 2017  met goed gevolg heeft deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject, 

inclusief praktijkvisitatie, van de  

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. 

Deze genoten kwaliteitsvisitatie van de LVVP is door: 

-   de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) geaccrediteerd  

    als een vorm van intercollegiale toetsing vanaf 1 april 2007 voor 9 punten voor de herregistratie 

    klinisch psychologen. 

-   het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geaccrediteerd als onderdeel van de facultatieve  

    activiteiten voor 10 punten voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP. 

 

Dit certificaat is geldig tot 31 december 2022. 

Utrecht,  9 november 2017  

 

Namens het bestuur van de LVVP, 

 

drs. J.M. Veenendaal,         drs. E.M.C. Hinderink, (GZ, PT, KP) 

directeur                            voorzitter Visitatiecommissie 



 

© LVVP 

 

 

Certificaat 

Deelname praktijkvisitatie 

 

Hierbij verklaren wij, directeur van de LVVP en voorzitter van de LVVP-visitatiecommissie, namens 

het bestuur van de LVVP, dat  

W.C.P.  Guijt 

op  9 november 2017 met goed gevolg heeft deelgenomen aan het vijfjaarlijkse visitatietraject, 

exclusief praktijkvisitatie, van de  

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. 

Deze genoten kwaliteitsvisitatie van de LVVP is door: 

-   de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) geaccrediteerd  

    als een vorm van intercollegiale toetsing vanaf 1 april 2007 voor 8 punten voor de herregistratie 

    klinisch psychologen. 

-   het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geaccrediteerd als onderdeel van de facultatieve  

    activiteiten voor 10 punten voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP. 

 

Dit certificaat is geldig tot 31 december  2022. 

Utrecht, 9 november 2017 

 

Namens het bestuur van de LVVP,  

 

 

drs. J.M. Veenendaal,                drs. E.M.C. Hinderink, (GZ, PT, KP) 

directeur                                   voorzitter Visitatiecommissie 


