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Opstart Regionale Psychologenkring Brugge 
Uitnodiging informatieavond 19 oktober 2017 
 
 
Beste collega psycholoog, 
 
De psychologenkring voor de zorgregio Brugge is opgericht. Deze regionale 
psychologenkring wordt ondersteund door de VVKP. We bestaan officieel sinds januari 2017 
en zijn volop bezig met het uitwerken en concretiseren van de voornaamste krijtlijnen. Het 
doel van deze kring is de klinisch psychologen van de zorgregio te groeperen en multi- en 
interdisciplinaire samenwerking te bevorderen, alsook een aanspreekpunt te bieden aan 
andere zorgberoepen. Het ontmoeten van elkaar, het netwerken met andere zorgberoepen 
in de regio en de inhoudelijke ondersteuning en verrijking staan centraal. Op die manier 
zullen we de contactname, doorverwijzing en samenwerking met verschillende 
beroepsgroepen vergemakkelijken. 
 
Enkel erkende klinisch psychologen (lid van BFP én VVKP) die werkzaam zijn in de 
zorgregio Brugge kunnen lid worden. Dit geldt als kwaliteitskenmerk naar andere 
zorgberoepen. 
 
We plannen een eerste ontmoetingsavond op donderdag 19 oktober 2017 om 19.30 u, 
Deze gaat door in de vergaderzaal van de KBC, Koningin Astridlaan 130, 8200 St.-Michiels. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd, ook al wenst u nog geen lid te worden van de 
Psychologenkring. De toegang is gratis.  
 
Agenda:  

 Onthaal 

 Onze beroepsgroep in volle evolutie. Lotte Deschrijver, voorzitter VVKP 

 Wat kan de Psychologenkring betekenen in onze regio? Hannes Verdru, voorzitter 
Psychologenkring Brugge 

 Informele kennismaking 
 
We hopen zo veel mogelijk psychologen te bereiken uit alle mogelijke settings. U kunt alvast 
een steentje bijdragen door deze brief mee te verspreiden naar onze collega klinisch 
psychologen (ook als zij op dit moment nog geen lid zijn van BFP of VVKP). 
 
Indien u wilt deelnemen aan de ontmoetingsavond vragen we uw aanwezigheid te 
bevestigen via: info@psychologenkringbrugge.be . 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Raad van Bestuur, 
 
Hannes Verdru  Bram Deeren   Barbara Delagrange,   
Voorzitter   Secretaris   Ondervoorzitter/penningmeester  

 
 
Annemarie Makay,  Ivo Opstaele,   Bernard Van Steenkiste, 
Bestuurder   Bestuurder   Bestuurder 
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