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In behandeling bij NPI
U ontvangt deze folder omdat u in behandeling gaat bij 
het NPI. Hierin leest u hoe we te werk gaan bij het NPI en 
wat u van ons kunt verwachten.

Het NPI is in Amsterdam een gespecialiseerd centrum  
voor behandeling van mensen met persoonlijkheids-
problemen. Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte 
psychodynamische visie. Dat betekent dat in de  
behandelingen veel nadruk ligt op de achtergrond van 
de klachten en problemen die iemand ervaart. Hierdoor 
kunnen nieuwe manieren gevonden worden om ermee 
om te gaan. Doel is om het functioneren blijvend te 
verbeteren.
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Optimale begeleiding
Een goede werkrelatie met uw behandelaar is de basis 
van alle gesprekken bij het NPI. Dit betekent dat u 
vertrouwen heeft in uw behandelaar en het gevoel heeft 
dat u met hem of haar samen aan uw problemen kunt 
werken. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dit is niet altijd 
het geval voor mensen met persoonlijkheidsproblemen 
die al eerder behandeld zijn of veel teleurstellingen in 
relaties hebben opgelopen. Wij hechten daarom veel 
waarde aan het contact tussen u en uw therapeut, en 
zijn er juist op die momenten wanneer het moeilijk 
wordt in het contact. We proberen vertrouwen op te 
bouwen door open te zijn over wat kan, begripvol te zijn 
voor al uw ervaringen en gevoelens en waar mogelijk 
keuzes te bieden in de aanpak.  

Behandelingen bij het NPI
Het NPI biedt individuele psychotherapie en 
groepspsychotherapie. Dit zijn korte of langer durende 
behandelingen  van eens per week tot 5 dagen per 
week. De intensiteit van de behandeling is afhankelijk 
van de problematiek, zorgvraag en de mogelijkheden. 

Ook bieden wij online behandelingen in combinatie met 
gesprekken. Onze therapieën zijn bewezen effectief 
voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. 
Voorbeelden van behandelingen zijn: Schema Focused 
Therapie (SFT), Transference Focused Psychotherapie 
(TFP), Mentalisation Based Treatment (MBT) en 
Kortdurende Psychodynamische Steungevende 
Therapie (KPSP). Aan alle behandelingen kan als het 
nodig is medicatie worden toegevoegd via een van  
onze psychiaters. 

Bereikbaarheid van uw behandelaar
Behandelaren van het NPI zijn telefonisch bereikbaar 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden, kunt 
u via uw huisarts of de centrale doktersdienst in 
noodgevallen worden verwezen naar de Spoedeisende 
Psychiatrie Amsterdam van Arkin voor mensen in acute 
psychische of psychiatrische nood.

Specialist in 
persoonlijkheidsproblematiek
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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.

Wij wijzen u erop dat financiering van de gezondheidszorg 
complex is. Het kan voorkomen dat u een vraag heeft als 
u via uw zorgverzekeraar een rekening ontvangt. Deze 
kunt u stellen aan de Servicedesk Facturatieklachten, 
telefonisch bereikbaar via 020 590 5729. Indien u 
over de factuur een klacht wilt indienen kan dat via 
klachtenfacturatie@arkin.nl.

Wegblijftarief
Alle contacten bij het NPI zijn op afspraak. Kunt u 
niet op de afgesproken tijd komen, dan verzoeken wij 
u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen bij uw 
behandelaar of het secretariaat. Indien wij uw afmelding 
niet bijtijds hebben ontvangen, zijn wij verplicht €25,- in 
rekening te brengen.

Privacy
De bescherming van persoonsgegevens is aan 
wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met 
persoonsgegevens om. Binnen het NPI geldt, net als 
binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. 
Hierin staat beschreven aan welke regels onze 
medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met 
persoonsgegevens en dossiers. Het privacyreglement is 
telefonisch op te vragen bij het secretariaat via  
020 590 4700 en staat vermeld op onze website  
www.npispecialist.nl.

Wanneer u als cliënt wordt ingeschreven bij het NPI 
maken wij een dossier van u aan. Het dossier bevat 
persoonsgegevens, uw behandelplan en aantekeningen 
over het verloop van de behandeling. Uw dossier 
wordt niet langer bewaard dan nodig, de algemene 
wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is 
minimaal vijftien jaar. Het NPI draagt er zorg voor dat 
uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet 
verloren raken of in onbevoegde handen komen. 

Behandelevaluatie en ROM
Wij willen graag vaststellen of uw behandeling 
ook het gewenste effect heeft. U bent uiteraard 
zelf degene die dat bepaalt en bespreekt met u 
behandelaar. Daarbij maken we  gebruik van een aantal 
vragenlijsten die speciaal geschikt zijn voor mensen 
met persoonlijkheidsproblematiek. Zo kunt u met 
de behandelaar bekijken of u op het goede spoor zit. 
De eerste vragenlijst krijgt u na 3 maanden. Daarna 
bespreekt u met uw behandelaar hoe vaak een evaluatie 
nodig is.

Daarnaast vraagt de zorgverzekeraar van alle 
zorgaanbieders in Nederland een objectieve meting 
van het behandeleffect. We voegen daarom een korte, 
verplichte vragenlijst aan de evaluatie toe. Deze worden 
volledig geanonimiseerd verwerkt. De resultaten 
worden voor het gehele NPI bij elkaar opgeteld en aan de 
zorgverzekeraar beschikbaar gesteld. Dit heet Routine 
Outcome Meting (ROM).

Wetenschappelijk onderzoek
Het NPI vindt het erg belangrijk dat behandelingen 
in de GGZ en in het bijzonder voor mensen met 
persoonlijkheidsproblematiek verbeteren. Daarvoor 
is wetenschappelijk onderzoek nodig en kan u worden 
gevraagd op vrijwillige basis daaraan deel te nemen. Ook 
dan gaat het meestal om het invullen van een specifieke 
vragenlijsten tijdens of na afloop van de behandeling. 
Het gaat bij wetenschappelijk onderzoek altijd om het 
vergelijken van (grote) groepen patiënten met dezelfde 
problematiek. De verwerking van de gegevens is  volledig 
geanonimiseerd en nooit te herleiden tot een individueel 
persoon.

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. 
Wel geldt het eigen risico, de hoogte hiervan kunt u 
vinden op onze website. 
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Bij het NPI vinden wij het belangrijk om u zo doelmatig 
en effectief mogelijk te behandelen. In het belang van 
uw behandeling is het soms nodig dat uw behandelaar 
informatie uit uw dossier deelt met een collega 
binnen Arkin. Dit gebeurt alleen als het nodig is en 
als het bijdraagt aan een passende oplossing voor u. 
Uiteraard zal het uitwisselen van informatie altijd met u 
besproken worden, omdat we ook willen staan voor een 
transparante manier van werken.

Inzage- en correctierecht
U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien. U kunt 
ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk 
onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier 
kunt u aanvragen door het secretariaat van het NPI te 
bellen, te bereiken via telefoonnummer 020 590 4700. 
Tijdens inzage kunt u eventuele wensen ter correctie 
kenbaar maken.

Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ
Het NPI houdt zich aan de algemene leverings- 
voorwaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. 

Hierin is vastgelegd waar de zorgaanbieder en de cliënt 
zich aan moeten houden tijdens de samenwerking. Deze 
zijn telefonisch op te vragen bij het secretariaat via  
020 590 4700 en staan vermeld op onze website  
www.npispecialist.nl.

Medezeggenschap
De Cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor 
alle (ex-)cliënten die in behandeling zijn bij therapeuten 
van het NPI. Het doel van de raad is het behartigen van 
de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Taken 
zijn onder meer advisering van de raad van bestuur 
op het gebied van organisatorische wijzigingen, 
kwaliteitsbewaking en beëindiging van zorg. Het NPI 
streeft ernaar om een klantgerichte organisatie te zijn 
en stelt daarom de inbreng van de Cliëntenraad zeer op 
prijs. U kunt contact opnemen met de Cliëntenraad via 
clientenraad-npi@npsai.nl 

Naastbetrokkenenraad
Voor mensen met psychiatrische en of persoonlijkheids- 
problemen is ondersteuning door familieleden of 
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anderen die om hen geven, veel waard. Deze naast- 
betrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een 
steuntje in de rug gebruiken. Het NPI hecht veel 
waarde aan een goed contact met naastbetrokkenen 
van cliënten die bij ons in behandeling zijn. Het is 
soms lastig voor naasten om te begrijpen hoe een 
psychotherapeutische behandeling verloopt en wat 
daarin allemaal kan gebeuren. Dit kan vragen oproepen 
en die willen we, binnen de grenzen van wat mogelijk is, 
graag beantwoorden.  

Binnen Arkin behartigt de Naastbetrokkenenraad de 
collectieve belangen van de naastbetrokkenen van 
cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Het NPI is onderdeel 
van Arkin. Op www.arkin.nl is meer informatie te vinden 
over de Naastbetrokkenenraad.

Klachten en suggesties
Het kan zijn dat u ergens een opmerking over heeft 
of niet tevreden bent. Onze behandelaren staan te 
allen tijde ervoor open dit met u te bespreken en 
indien mogelijk op te lossen. Ook kunt u zich wenden 

tot het hoofd behandelzaken. Indien dit niet tot een 
bevredigende oplossing leidt of u wilt liever een meer 
onafhankelijke beoordeling, dan kunt u zich wenden 
tot een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Meer 
informatie: www.pvp.nl. U kunt ook een klacht indienen 
bij de regionale klachtencommissie, bereikbaar via  
020 788 5140.

Zorgkaartnederland.nl
Wij leren graag van uw ervaringen. Op  
www.zorgkaartnederland.nl – een onafhankelijke 
website – kunt u uw mening geven over uw behandeling. 
Uw bijdrage helpt ons onze dienstverlening te 
verbeteren. Zorgkaartnederland.nl is een initiatief van 
Patiëntfederatie NPCF.
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