Werkgroep ter Bevordering van de
Evolutionaire Geneeskunde
WBEG

Aanvraag Lidmaatschap
Ik wil me graag aanmelden voor de WBEG
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer vast:
Telefoonnummer mobiel:
E-mail adres:
Website:
Beroep/ik noem mezelf:
Ik stuur een kopie mee van de vereiste diploma’s en/of certificaten te weten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Opmerkingen:

Datum:
Handtekening:

Werkgroep ter Bevordering van de
Evolutionaire Geneeskunde
WBEG
Beweging is inherent aan het leven. De evolutie brengt ons verder in de tijd. Schept mogelijkheden en nieuwe inzichten. Als professional ben je zelf het instrument en ook jouw
leven is onderhevig aan beweging en verandering.
Het kan een uitdaging zijn om je professionaliteit en kwaliteit steeds verder te verfijnen.
Dit vraagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor regelmatige bijscholing, maar ook de
bereidheid om te reflecteren op je handelen, je houding en je werkwijze.
Wat biedt de WBEG?
De WBEG verbindt een groep van actieve en onderzoekende mensen, die elkaar weten te
stimuleren en te inspireren. Mensen die zich bezighouden met het uitdragen van kennis
en kunde ter bevordering van de gezondheid. De WBEG biedt haar leden de mogelijkheid
om te ontmoeten, te blijven groeien en te blijven leren.
De WBEG biedt ondersteuning en support door middel van:
• Bij- en nascholingen op het gebied van de evolutionaire geneeskunde; de WBEG deelt
kennis, zodat je op de hoogte blijft van de belangrijkste ontwikkelingen in je vakgebied.
• Patiënten informatie materiaal; de WBEG informeert, zodat jij je patiënt professioneel
kunt voorzien van achtergrondinformatie.
• Docenten informatie materiaal; de WBEG ondersteunt, zodat ook jij de evolutionaire
basis-informatie kunt verspreiden.
• Klachtencommissie; de WBEG bemiddelt, zodat eventuele klachten door een onafhankelijke derde serieus afgehandeld worden.
Lid worden?
Een lidmaatschap gaat telkens in op de 1e van de maand, loopt door tot het einde van het jaar
en wordt daarna automatisch met een heel jaar verlengt. De kosten zijn 84 euro per jaar.
Je kunt jezelf aanmelden door het aanmeldingsformulier plus kopieën van je diploma’s op
te sturen naar het secretariaat; Dubbelstraat 4, 8561 BC Balk.
Bij goedkeuring door het bestuur krijg je een schriftelijke bevestiging en een inlogcode
voor het afgeschermde deel.
Meer informatie kun je vinden op www.wbeg.nl

