	
  

De nieuwe wetgeving op de psychotherapie
Informatieavond
Donderdag 20 oktober 2016, 19.30u - 21u
Jeugdherberg Zandpoort te Mechelen

Recent keurde het federale parlement het wetsvoorstel op de geestelijke
gezondheidsberoepen goed dat Minister voor Sociale Zaken en
Volksgezondheid Maggie De Block indiende. De nieuwe wetgeving
brengt een fikse verschuiving in gezondheidslandschap teweeg en heeft
voor de mensen die opgeleid zijn in de Transactionele Analyse heel wat
implicaties.
Wil je graag weten wat de impact is van de nieuwe wetgeving?
Maak je je ook zorgen over je verdere beroepsuitoefening als (TA)
psychotherapeut?
Wil jij ook duidelijk weten of je jezelf nog psychotherapeut mag
noemen?
Kom dan op 20 oktober naar de informatieavond die VITA hierover
organiseert. Philippe Vrancken, vicevoorzitter van de EAP (European
Association Psychotherapy) is spreker op deze avond. Linda Hoeben die
dit dossier namens VITA opvolgde, is gastvrouw.
Je bent welkom vanaf 19 uur. We starten met de toelichting van dhr.
Vrancken om 19.30u en nemen ook ruim de tijd voor vragen. Nadien kan
je met collega's napraten bij een drankje.
Ken je collega-psychotherapeuten of andere geïnteresseerden? Mail hen
deze uitnodiging dan door. Iedereen is welkom op deze informatieavond.

	
  

Praktisch informatie

Locatie: Jeugdherberg Zandpoort, Zandpoortvest 70 te Mechelen.
De jeugdherberg is vlot te bereiken met de auto. Er is ruime
parkeergelegenheid naast de jeugdherberg.
Kom je liever met het openbaar vervoer? Ook geen probleem, de
jeugdherberg ligt op 10 minuten wandelen van het stationsplein van
Mechelen.
Een goede routebeschrijving vind je op
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/mechelende-zandpoort

Schrijf je in voor vrijdag 14 oktober via
https://nl.surveymonkey.com/r/TLTRMFJ
Voor deze informatieavond vragen we een kleine bijdrage van 5 euro.
Het Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse vzw is de beroepsvereniging voor
alle coaches, counselors, psychotherapeuten, onderwijs- en organisatiekundigen die
in de transactionele analyse opgeleid zijn. VITA wil de toepassing van transactionele
analyse in diverse werkvelden verspreiden en de beroepsbelangen van de
aangesloten leden behartigen. Meer informatie over VITA en haar werking vind je op
www.vita-vitaal.be.

