Beste collega,

Jij bent in het bezit van een LOGO-verklaring en daarmee voldoe jij aan de vooropleidingseisen van
de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In afwachting van een opleidingsplaats en een
uiteindelijke registratie als gz-psycholoog, wil ik je via deze mail alvast attenderen op de Nederlandse
Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP). De NVGzP heeft als dé
vereniging van BIG-geregistreerde psychologen ca. 3.000 leden en zet zich met haar leden in voor
een sterke gz-psychologie. Ze maakt werk van een goede belangenbehartiging van gz-psychologen en
specialisten; klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.
Belangstellend lid voor slechts € 10,- per jaar
Jij kunt, omdat je een LOGO-verklaring hebt, belangstellend lid worden van de NVGZP. Ik wil namelijk
graag toekomstige gz-psychologen de kans geven om alvast kennis te maken met onze activiteiten,
deel te nemen aan een groot netwerk en gebruik te maken van diverse aanbiedingen.
De kosten van een belangstellend lidmaatschap bedragen daarom geen € 125,- maar slechts € 10,per jaar*!
Kortingen en altijd op de hoogte
Als belangstellend lid krijg je alle nieuwsberichten en overige mailingen digitaal toegestuurd,
waardoor je dus op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.
Ook kun je gebruikmaken van diverse kortingen op boeken, tijdschriften, congressen en
bijscholingscursussen. Zodra je de opleiding tot gz-psycholoog volgt, kun jij je lidmaatschap omzetten
naar het piog-lidmaatschap (€ 48,- per jaar) en zijn ook andere diensten voor jou beschikbaar, zoals
het kennismakingslidmaatschap VvAA en de juridische helpdesk.
Aanmelden als belangstellend lid kan door een mail te sturen aan: bureau@nvgzp.nl.
Ik hoop je binnenkort te mogen verwelkomen!

Met collegiale groet,

Prof. dr. Marc Verbraak,
klinisch psycholoog, voorzitter

* In verband met het lage bedrag, zal er geen verrekening naar rato zijn als je gedurende het jaar lid wordt. Je
ontvangt geen welkomstgeschenk en (nog) geen inlogcode. Ook kan je geen gebruikmaken van het
kennismakingslidmaatschap VvAA, juridische helpdesk en de klachtenregeling voor vrijgevestigden omdat deze
voor jouw beroepsuitoefening nog niet aan de orde zijn.

