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U bent erkend als klinisch psycholoog

Geachte,

U bent erkend als klinisch psycholoog. U vindt uw erkenningsbesluit in bijlage.

Gelieve dit document zorgvuldig te bewaren en een kopie te bezorgen aan uw werkgever.

Vragen? Bel 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur, of stuur een e-mail naar mailvragen.
zorgberoepen@vlaanderen.be.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal, Agentschap Zorg en Gezondheid
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Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Agentschap Zorg en Gezondheid

Besluit van de administrateur-generaal tot erkenning als klinisch 
psycholoog

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:
- de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei
2015, artikel 68/1, §1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid", artikel 3, eerste lid, 1°, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern
verzelfstandigde agentschappen, artikel 17;
- het koninklijk besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van
klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten;
- het besluit van de administrateur-generaal van 4 december 2019 tot delegatie van sommige
bevoegdheden inzake zorg en gezondheid, artikel 8;
- het besluit van het afdelingshoofd Informatie en Zorgberoepen van het Agentschap Zorg en
Gezondheid van 23 januari 2020 tot subdelegatie van bepaalde bevoegdheden aan de
teamverantwoordelijke Zorgberoepen en aan de personeelsleden van het team Zorgberoepen,
artikel 3.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- Michelle MENTIOR beschikt over een visum als klinisch psycholoog;
- Michelle MENTIOR beantwoordt aan de overgangsmaatregelen, vermeld in art. 68/1, §4, derde
lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op
10 mei 2015, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016.
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DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN
HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID BESLUIT:

Enig artikel. Michelle MENTIOR, geboren op 08 april 1999 te Sint-Truiden (België), wordt erkend
en toegelaten de beroepstitel van KLINISCH PSYCHOLOOG te dragen, met ingang van 07 juli
2022.

Brussel, 28 juli 2022.

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal, Agentschap Zorg en Gezondheid


