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Beste lezer(es),
Het is al weer geruime tijd geleden dat onze laatste Nieuwsbrief voor Logotherapie & Existentiële
Analyse is verschenen. Het is de bedoeling dat dit medium in 2016 weer wordt opgevat.
Het zal in eerste instantie nog niet lukken om elk kwartaal weer een keurig verzorgde (papieren)
Nieuwsbrief te leveren, zoals dat eerder het geval was. Er zijn tegelijk wel een aantal interessante
ontwikkelingen gaande, die we dán graag aan u melden wanneer deze zich voordoen. Vaak zullen dat
korte mededelingen, uitnodigingen of verwijzingen zijn.
Zaken die we graag met u delen zijn:
Logotherapie in het nieuws
Opleiding Logotherapie in Nederland
Samenwerking in Europees verband
Congressen en symposia van zusterorganisaties in de landen om ons heen
Aanbod van Logotherapeutische hulpverlening in Nederland en Vlaanderen
etc.

LOGOTHERAPIE-OPLEIDING?!
Jazeker! De bedoeling is dat er binnen afzienbare tijd weer een opleiding zal worden opgestart in
Nederland. Dit voorjaar wordt er een open dag / ontmoetingsdag georganiseerd en de verwachting is
dat het startschot voor de opleiding dit jaar nog klinkt!
De samenwerking met onze Europese zusterorganisaties garanderen kwaliteit en mogelijkheden om
binnen Nederland en over de grenzen de studies te doen met een overeenkomstig kwaliteitscertificaat. Hierover binnenkort meer.

OPROEP aan erkende LOGOTHERAPEUTEN
Voor zover bekend zijn de meeste logotherapeuten in Nederland indertijd opgeleid door ons eigen
NILEA. Er zijn ons nog maar enkele therapeutische praktijken in Nederland bekend, waar Logotherapie wordt geboden; nog minder beeld hebben we van professionals die op een andere wijze de Logotherapie binnen hun werk inzetten.
Zonder praktijken, therapeuten en professionals die Logotherapie bieden is Viktor Frankl’s benadering niet erg zichtbaar en bereikbaar. Daarom willen wij met alle opgeleide logotherapeuten in contact komen, om op de pagina http://www.viktorfrankl.nl/Register.htm van onze website belangstellenden in de gelegenheid te stellen de logotherapeuten in Nederland en Vlaanderen te kunnen vinden.

FEDERATIE LOGOTHERAPIE PROFESSIE – EUROPA (EESV)
Logotherapeuten met een ECP-registratie of NIP-registratie kunnen zich nu ook aanmelden voor het
FLP-EU keurmerk. Het was tot een aantal jaren geleden nog duidelijk dat een logotherapeut een gedegen opleiding had in de psychotherapie van een zestal jaren, na een voltooide HBO+ of academische opleiding in de menswetenschappen. De afgelopen jaren worden er daarentegen veel cursussen
voor Logotherapie aangeboden via het internet. Door o.m. het ontbreken van contacturen, supervisie en leertherapie beantwoorden zulke cursussen niet aan de hoge standaard die indertijd gesteld is
en waaraan Viktor Frankl zelf zijn zegen gaf.
Het NVLEA sluit niemand uit van het platform rond het werken en leven met het gedachtengoed van
Frankl. Het NVLEA begroet nieuwe ontwikkelingen zowel in de bekende als ook in de complementaire toepassingsgebieden.
Hoewel wij daarom niemand zullen ontzeggen Logotherapie te mogen bieden, stellen wij met de FLPEU-registratie een minimumstandaard voor professionals in de Logotherapie. Iedereen kan en mag
immers werken met de principes van Frankl’s Logotherapie, maar van een professional mag een professionele houding en kwaliteit geëist worden.
Professionals zijn diegenen die aan de eindtermen van de opleiding voldoen, of die een vergelijkbaar
opleidingstraject hebben gevolgd. Professionals zijn bovendien gebonden aan de standaardeisen
voor de beroepsuitoefening zoals die binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruikelijk zijn.
De landen die op dit moment partner zijn in deze samenwerking van logotherapeuten zijn: Finland,
Duitsland, Frankrijk en Nederland. De website is nu nog in een proefopstelling beschikbaar en zal in
de komende maanden worden aangevuld. Bij belangrijke wijzigingen melden wij dit graag:
http://www.logotherapie-profession.eu/
ECP- en NIP geregistreerde logotherapeuten kunnen verzoeken opgenomen te worden in het FLP-EU
kwaliteitsregister. Verzoeken worden voor Nederland (en Vlaanderen) in behandeling genomen door
de NVLEA. Tot 1 januari 2019 geldt een eenmalig tarief van € 180,- voor opname in het FLP-EU register.
Namens de besturen van NILEA & NVLEA,
Pieter Hoekstra

WILT U DE MAILINGS VAN NILEA &NVLEA NIET (MEER) ONTVANGEN?
Bericht ons dat dan graag.
U krijgt deze brief, omdat er in het verleden contact is geweest op uw of ons initiatief; u
zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven; uw naam bekend is in de Logotherapie.
Daarom krijgt u nu deze brief. Graag houden we u ook in de toekomst op de hoogte.
Mocht dit niet uw wens zijn dan zullen wij uw emailadres uit onze contactadressen halen,
maar wij hopen natuurlijk op een duurzaam contact en wellicht in de nabije toekomst een
werkelijke ontmoeting!

