






WAAR STAAT LVPW VOOR?

Wij waarborgen deskundigheid voor onze 
cliënten door hoge eisen te stellen aan de 
beroepsuitoefening en professionaliteit van onze 
leden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden 
onze consulten dan ook.

Ons uitgangspunt is dat lichaam en geest 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, oftewel
een holistisch mensbeeld. Dit past bij onze 
overtuiging dat je mensen niet los kunt zien van 
de maatschappelijke context waar hij of zij deel
van uitmaken. 

WAT HEEFT LVPW JOU TE BIEDEN?

• Je bent herkenbaar als geregistreerd
psychosociaal zorgaanbieder

• Je kan naar buiten treden met de naam en het
logo van LVPW

• Je kan gebruikmaken van intercollegiale
intervisie en supervisie

• Je belangen worden beroepsmatig behartigd

• Je krijgt ondersteuning bij contacten met
zorgverzekeraars

• Als registerlid word je door de meeste
zorgverzekeraars erkend, waardoor voor
cliënten meestal een vergoeding mogelijk is

• Je ontvangt gratis het tijdschrift
‘Psychosociaal Digitaal’

• Je kan je deskundigheid op peil houden met 
onze bij- en nascholing

• Je kan gebruikmaken van collectieve 
verzekeringen, zoals een voordelige collectieve 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
Op www.lvpw.nl/zorgaanbieder/
verzekeringsservice staat het aanbod 

• Je kunt je als registerlid van LVPW aansluiten 
bij de koepel-organisatie RBCZ; sommige 
zorgverzekeraars stellen dat als eis voor
vergoeding

• Je bent als lid van LVPW aangesloten bij de 
geschillencommissie van SCAG

• Als registerlid val je bovendien onder het 
tuchtrecht van de TCZ

Bij LVPW kun je je blijvend ontwikkelen. Ook 
heeft het lidmaatschap zakelijke voordelen:
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