Psychotherapie Denie
Malden, maart 2022

Bewijsvoering basiskwaliteitseisen beroepsgroep
Zo’n 20 jaar ben ik als psychotherapeut ingeschreven in het BIG register. Recent heeft herregistratie
(tot 8 juli 2021, nu uitgesteld vanwege Covid) plaatsgevonden. Zie hieronder een kopie van de
desbetreffende brief.
Mevrouw C.G.M.A. Hamers-Denie
Staringstraat 1
6511 PC NIJMEGEN
Datum 8 juli 2016
Betreft Besluit herregistratie (periodieke registratie)
Geachte mevrouw Hamers-Denie,
U heeft herregistratie aangevraagd voor uw beroep als Psychotherapeut met BIG nummer
69056426316.
Herregistratie
Uw aanvraag voldoet aan de wettelijke eisen voor herregistratie. Uw registratie is
verlengd en geldig tot en met 8 juli 2021. Een half jaar voor deze datum krijgt u
automatisch een aankondiging voor herregistratie. Dit besluit heb ik genomen op
basis van de gegevens die u voor uw aanvraag heeft aangeleverd.
Heeft u eerder een besluit ontvangen waarin stond dat uw registratie wordt
doorgehaald in het BIG-register in het kader van herregistratie? Dan trek ik bij
deze dat besluit in.
Oneens met dit besluit?
Onderaan deze brief staat informatie hoe u bezwaar kunt maken tegen
(onderdelen van) dit besluit.
Correspondentie
U ontvangt de correspondentie van het BIG-register per e-mail of per post. U
geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens
altijd bij ons bekend zijn. Wilt u iets wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij
‘Mijn registratie’. In uw digitale dossier vindt u alle correspondentie met het BIGregister.
BIG-register
Kenmerk
CIBG-001165714-003
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Wettelijke basis
Dit besluit is genomen op grond van de volgende wet- en regelgeving:
Algemene wet bestuursrecht
Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
Besluit periodieke registratie Wet BIG
Regeling periodieke registratie Wet BIG
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens dezen,
Afdelingshoofd,
BIG-register
Mevrouw J.C.H. (Jacqueline) Konings

Verder:
Ik ben lid van de NtVP en EMDR practioner. Daarmee ook lid van de Europese Vereniging voor
Psychotrauma behandeling.
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Als lid van de LVVP ben ik (positief) gevisiteerd. Hieronder het ‘bewijs’.
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Werkverleden en ervaring:
MW in AMW, eind jaren 70
Gespreksleidster in HvB, begin jaren 80
MW 80 / 90-er in diverse settingen, opeen volgend in twee APZ-en
(PMS Vijverdal Maastricht en PCN Nijmegen)
Docent HAN 1996
Gezinstherapeut Orthopedagogisch Centrum Michiel 1997-1999
Psychotherapeut traumateam Enschede, rond 2000
Psychotherapeut IVP sinds 2002
Psychotherapeut Kairos (ambulante forensische psychiatrie in
Nijmegen, Pro Persona) sinds 2002
Vrijgevestigd sinds: Feitelijk sinds 2008 (vanaf 2002 voor IVP)
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