Den Haag, 12-10-09

Aan de IPT therapeuten

Beste collegae- IPT-therapeut,
Nu de Nederlandse Vereniging voor Interpersoonlijke Psychotherapie (NVIPT) een feit is zal
er binnenkort een register voor IPT-therapeuten, supervisoren en opleiders worden
ingesteld.
Het bestuur heeft besloten om een vorm van ‘generaal pardon’ te verlenen voor registratie
tot Opleider-Supervisor van de NVIPT aan collegae-IPT-therapeuten, die ruime ervaring met
IPT hebben en al supervisie geven in IPT of dat in de nabije toekomst willen gaan doen.
U dient dan wel (bij benadering) te voldoen aan de eisen, die aan het supervisorschap van
de NVIPT worden gesteld.
Deze zijn als volgt in de statuten vermeld:
a. Supervisor-NVIPT kan zijn hij/zij die:
1. lid is als Therapeut-NVIPT voor de duur van ten minste vijf jaar en in die vijf jaar binnen de
GGZ werkzaam is geweest voor minimaal twintig uur per week, en
2. Gedurende ten minste 5 jaar blijk heeft gegeven van het daadwerkelijk uitvoeren van IPTbehandelingen en aantoonbaar geparticipeerd heeft in intercollegiale intervisie IPT.
3. gemachtigd is tot zelfstandig instellen van een behandeling volgens de weg BIG
(genoemd in art 3 wet BIG, waar het om gaat: arts, gz psycholoog, klinisch psycholoog en
psychotherapeut).
Als u in aanmerking wilt komen voor de registratie tot Opleider-Supervisor vragen wij u om
bijgesloten formulier te sturen naar Dina Snippe: dinasnippe@worldmail.nl. U dient daartoe
het formulier op te slaan op uw eigen computer, in te vullen en als bijlage aan ons te
retourneren. Voor de goede orde wijzen wij erop dat aan registratie kosten verbonden zijn.
De kosten voor registratie zijn € 30,-.
Alle kandidaten worden beoordeeld door de Opleidingscommissie. Na ontvangst van uw
applicatie berichten wij u zo spoedig mogelijk.
Wel maken we u er attent op dat een supervisor lid dient te worden van de NVIPT. Voor
meer informatie over het lidmaatschap zie www.iptnederland.nl
Met vriendelijke groeten,

Namens de Opleidingscommissie van de NVIPT,

Dina Snippe, psychotherapeut en voorzitter opleidingscommissie NVIPT
Marc Blom, psychiater en voorzitter NVIPT

