
 Transference Focused Psychotherapie (TFP)  

 

Transference Focused Psychotherapie (TFP) kan geschikt zijn voor u wanneer u problemen heeft in 

relaties met anderen of last heeft van snelle wisselingen in het beeld wat u van uzelf en anderen heeft. 

Hierdoor kunt u last hebben van angst- en stemmingsklachten. 

Gedurende ons leven ontwikkelen we onbewuste of automatische verwachtingen over onszelf en wat 

we van anderen kunnen verwachten. Wanneer deze verwachtingen niet reëel zijn, dan kan dat 

problemen opleveren in contact met anderen.  

Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die u van uzelf heeft, een geheel worden. U leert uzelf 

beter kennen en krijgt zicht op welke niet realistische en starre verwachtingen de relatie met anderen 

verstoren. Hierdoor ervaart u een positieve verandering in de automatische manier van reageren op 

moeilijkheden. Hierdoor wordt u weerbaarder en krijgt u minder snel last van uw klachten.  

Wat kunt u verwachten? 

TFP bestaat uit twee individuele psychotherapiesessies per week gedurende twee tot drie jaar. Een 

sessie duurt 45 minuten en eens per twee weken is er een intervisiemoment. Na de intake voor TFP 

heeft u enkele assessmentgesprekken met uw therapeut om in kaart te brengen waar u tegen aan 

loopt. Vervolgens wordt in enkele sessies nauw stilgestaan bij factoren die de behandeling kunnen 

verstoren en maakt u afspraken met de therapeut hoe u deze factoren gaat hanteren. Dan volgt de 

therapiefase waarin gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden 

onderzocht en vergeleken met de (relatie)problemen die er buiten de therapie zijn. Verheldering, 

confrontatie en interpretatie spelen in de behandeling een grote rol.  

Bewezen effectief 

De effectiviteit van TFP is wetenschappelijk bewezen. Het NPI kan u als specialist in 

persoonlijkheidsproblematiek optimaal begeleiden in deze therapie. Wij hechten veel waarde aan het 

contact tussen u en uw therapeut en zijn er juist op die momenten wanneer het moeilijk wordt in het 

contact.   

Kosten 

Bent u in Nederland verzekerd, dan wordt uw behandeling bij het NPI vergoed via de 

Zorgverzekeringswet. Het NPI is een specialistische GGZ-instelling, wat inhoudt dat de behandelingen 

onderdeel zijn van de basisverzekering en vergoed worden door de zorgverzekeraars. Wel geldt bij 

behandeling in de specialistische GGZ het eigen risico van – in 2014 – minimaal €360,-. In uw 

polisvoorwaarden staat precies beschreven voor welke vergoeding u in aanmerking komt. In sommige 

gevallen kan uw verzekeraar melden dat er geen contract is met het NPI. Het NPI is echter onderdeel 

van Arkin en er is een contract met Arkin. De zorg van het NPI wordt via dit contract vergoed. 

Contact 

U kunt zich alleen via uw huisarts aanmelden voor een intake bij het NPI. Hiervoor moet uw huisarts 

een ondertekende verwijsbrief sturen naar het NPI. Meer informatie daarover is te vinden op onze 

website www.npispecialist.nl. Heeft u verdere vragen dan kunt u terecht bij ons wekelijkse spreekuur, 

iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 uur via 020 590 4700. Alle behandelingen vinden plaats bij: 

NPI 

Domselaerstraat 126 & 128 

1093 MB Amsterdam 

 


