Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Aanvraagformulier
gewoon-/aspirant-/belangstellend lidmaatschap NVPP

Naam
Adres
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mail
Werkadres

Heeft u een universitaire of daarmee gelijk te stellen opleiding voltooid?

ja

nee

Zo ja, welke opleiding?

Zo ja, per wanneer voltooid?

Graag fotokopie van diploma bijvoegen.

Waarom wilt u lid van de NVPP worden?

De navolgende vragen hoeven alléén beantwoord te worden bij een aanvraag voor het gewoon lidmaatschap.
>>

Heeft u ervaring in het doen van psychoanalytische psychotherapieën?

ja

nee

Zo ja, hoelang?

Zo ja, hoeveel therapieën betreft het?

Heeft u een psychoanalyse/psychoanalytische psychotherapie ondergaan?

ja

nee

Zo ja, bij wie?

Zo ja, wanneer gestart?

Zo ja, welke frequentie?

Zo ja, indien niet meer lopend: wanneer beëindigd?

Welke psychoanalytisch georiënteerde theoretische en technische opleidingen heeft u gevolgd? Welke jaren?

Van welke therapeutische verenigingen bent u lid? Geef per lidmaatschap datum van ingang en soort aan.

Bent u erkend als supervisor?

ja

Heeft u zelf ervaring in cursussen geven?

nee Zo ja, door wie en wanneer?
ja

nee

Zo ja, welke?

>>

Heeft u publicaties op uw naam staan?

ja

nee

Zo ja, welke?

Bent u opgenomen in het register van de wet BIG als psychotherapeut?
Zo ja, gaarne fotokopie registratie bijvoegen!

ja

Heeft u belangstelling om u actief in te zetten voor het DIT register van de NVPP?

nee

ja

nee

	Zo ja, op welke manier? (bijv. participeren in bestuur of commissies, het geven van onderwijs,
supervisie etc.)

Datum

Handtekening

Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Formulier 1
Verklaring bij de aanvraag van het gewoon lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalytische Psychotherapie
Betreft de eigen psychoanalyse/psychoanalytische psychotherapie van de aanvrager
Ondergetekende,
mevrouw

heer

naam

adres

verklaart dat
mevrouw

heer

naam

adres

van				 tot

in psychoanalyse is geweest, in een frequentie van

x per week.

in psychoanalytische psychotherapie is geweest, met een frequentie van

Datum
Handtekening van de psychoanalyticus/leertherapeut

de aanvrager

x per week.

Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Formulier 2*
Verklaring bij de aanvraag van het gewoon lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalytische Psychotherapie
Betreft theoretische en/of technische vorming
* In plaats van dit formulier mag ook een kopie van het certificaat, dat bij afronding van de cursus is uitgereikt,
worden ingediend
Ondergetekende,
mevrouw

heer

naam

adres

in haar/zijn functie als
verklaart dat
mevrouw

heer

naam

adres

in de periode van			

t/m

een theoretische en/of* technische vorming heeft genoten in het kader van de opleiding van
naam instelling/vereniging):

>>

met de volgende inhoud:
Naam docent

Onderwerp

Naam leider technisch seminar

Aantal cursusuren Jaar

Aard van de gerefereerde psychotherapie

			

Datum
Handtekening cursist

			

Handtekening verantwoordelijk opleider

Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Formulier 3
Verklaring bij de aanvraag van het gewoon lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalytische Psychotherapie
Betreft supervisie gevolgd door de aanvrager
Ondergetekende,
mevrouw

heer

naam

adres

verklaart dat
mevrouw

heer

naam

adres

in de periode van			

t/m

door haar/hem* is gesuperviseerd.
Aantal supervisie-uren

Als volgt verdeeld:

Aantal therapie-uren

aantal kinderen

Frequentie van de supervisie

aantal jeugdigen

Duur van de supervisiebijeenkomsten

aantal volwassenen

Totaal aantal van de onder supervisie
verrichte psychotherapieën

Aard van de verplichte psychotherapieën onder supervisie:
inzichtgevende psychotherapie 2 x per week
inzichtgevende psychotherapie 1 x per week
inzichtgevende kortdurende psychotherapie 1 x per week
steunend-structurerende psychotherapie 1 x per week
steunend-structurerende psychotherapie 1 x per 2 weken

Hoe is het supervisieproces verlopen?
Supervisor:

Psychotherapie 1
goed
bevredigend
onbevredigend

Supervisand:

Psychotherapie 1
goed
bevredigend
onbevredigend

Datum
Handtekening aanvrager

Psychotherapie 2

Psychotherapie 3

goed
bevredigend
onbevredigend

goed
bevredigend
onbevredigend

Psychotherapie 2

Psychotherapie 3

goed
bevredigend
onbevredigend

goed
bevredigend
onbevredigend

Postbus 175, 3956 ZV Leersum

Formulier 4
Verklaring bij de aanvraag van het gewoon lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging
voor Psychoanalytische Psychotherapie
Betreft ervaring met individuele psychoanalytische psychotherapie
Ondergetekende,
mevrouw

heer

naam

adres

verklaart in de periode van tenminste 4 jaar, voorafgaand aan deze aanvraag, 1000 uur of meer
individuele psychoanalytische psychotherapie heeft verricht.
Geschat aantal cliënten
Geschatte periode waarbinnen deze ervaring werd opgedaan:

Datum
Handtekening van de psychoanalyticus/leertherapeut

de aanvrager

