
 

 

 
 

Welkomstbrief voor nieuwe leden van de LVMP 
 

Beste nieuwe LVMP-er,  
 
Wat ontzettend leuk en goed dat je de weg naar de Landelijke Vereniging Psychologen Medische 
Psychologie hebt gevonden! In deze brief willen we je naast van harte verwelkomen, vertellen wat de 
LVMP is en doet. 
 
Wat is de LVMP? 
De LVMP bestaat sinds 1995 en is de wetenschappelijke vereniging voor BIG geregistreerde psychologen 
werkend in de somatische gezondheidszorg. Doel is het specifieke werkveld van de Medische Psychologie 
versterken, blijvend aanpassen aan en borgen in de bewegende ‘Medische’ wereld in al haar facetten.  
 
Verbondenheid in het werkveld – Relatie met NIP en PAZ 
De LVMP is onderdeel van een werkveld waar meerdere spelers actief zijn. Zo is er een samenwerking met 
het NIP/NVGzP de grootste beroepsvereniging van psychologen, binnen de sectie PAZ (psychologen 
algemene ziekenhuizen). Als ook bijvoorbeeld P3NL, een overkoepelende federatie met vele 
wetenschappelijke- en beroepsverenigingen in het psychologische en pedagogische werkveld. 
Onderstaand organogram maakt de samenhang inzichtelijk. 
 
Hoe is de vereniging opgebouwd? – Commissie en Werkgroepen 
De LVMP heeft naast een bestuur, tal van werkgroepen en commissies die elk hun aandachtsgebied 
hebben om zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak hun bijdrage te leveren om in gezamenlijkheid de 
Medische psychologie te vertegenwoordigen en blijvend te positioneren en te borgen. 
 
 

 

https://www.lvmp.nl/over-lvmp/
https://www.lvmp.nl/over-lvmp/onze-missie/
https://www.lvmp.nl/over-lvmp/bestuur-lvmp/
https://www.lvmp.nl/over-lvmp/lvmp-commissies/


 

 

Agenda LVMP – terugkerende activiteiten en bijeenkomsten 
Ieder jaar vindt er in mei en november een Algemene ledenvergadering (ALV) plaats waarbij we elkaar op 
de hoogte houden van en input leveren aan de huidige vraagstukken en ontwikkelingen die er zijn, als ook 
dat er besluiten worden genomen. Aansluitend aan de ALV’s wordt altijd een middagsymposium 
georganiseerd met een inhoudelijk thema. Naast het samen inhoudelijk aan de slag zijn, hecht de LVMP 
waarde aan het elkaar als collega’s onderling ontmoeten waarbij hiervoor dan zeker gelegenheid is. In 
september vindt er jaarlijks een Wetenschappelijke dag plaats en eenmaal in de twee jaar in februari het 
LVMP congres. Dit is alternerend in Nederland of Zwitserland (Davos). Een must om als nieuw lid een 
volgende keer bij aan te haken. 
 
Richtlijnen  
Per e-mail word je als lid met enige regelmaat gevraagd je kennis en kunde te laten horen bij het geven van 
feedback op tal van richtlijnen waarin de Medische Psychologie is vertegenwoordigd. Denk niet: ‘ik ben 
daar onvoldoende expert in’; juist een frisse blik is altijd zeer welkom en ook leerzaam hoe dit soort 
processen verlopen. Wekelijks krijg je ook een mail met de vacatures in het werkveld. 
 
Website 
Op de website van de LVMP (www.lvmp.nl) vind je allerhande algemene en ook specifieke informatie die je 
pas kunnen komen in je werk. Naast actueel nieuws vind je er informatie aangaande financiën & beleid, 
openstaande vacatures, themadossiers maar bijvoorbeeld ook best- en clinical practices die door (leden 
van) de LVMP zijn ontwikkeld.  
 
Je steentje bijdragen?  
Wat je zult begrijpen is dat een vereniging bestaat door haar leden. Sta je te popelen een actieve bijdrage 
te leveren binnen de LVMP dan is jouw input en enthousiasme zeer welkom.  
Maak je bekend bij secretaris@lvmp.nl en we brengen je met de juiste persoon, commissie en/of 
werkgroep in contact! 
 
Op de hoogte blijven? Volg ons dan ook op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief.  
 
Veel plezier met je lidmaatschap en tot ziens op één van de komende activiteiten van de LVMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
Namens het bestuur van de LVMP,                               
Evanne Spanhoff (Secretaris)                                     
 

https://www.lvmp.nl/algemene-ledenvergadering/
https://www.lvmp.nl/kwaliteit/richtlijnen/
https://www.lvmp.nl/ledenbelangen/vacatures/
http://www.lvmp.nl/
https://www.lvmp.nl/ledenbelangen/beleidszaken/
https://www.lvmp.nl/ledenbelangen/vacatures/
https://www.lvmp.nl/ziektebeelden-en-themadossiers/
https://www.lvmp.nl/kwaliteit/clinical-practices/
mailto:secretaris@lvmp.nl
https://nl.linkedin.com/company/lvmp-landelijke-vereniging-medische-psychologie
https://lvmp.us4.list-manage.com/subscribe?u=2ea1f8e43eceefbcf1c68f08e&id=fa175751cb

