MBT – Introductiecursus Jongeren
Wat is Mentaliserende Bevorderende Therapie Introductiecursus (MBT-I)?
De MBT-introductiecursus (MBT-I) is een belangrijk onderdeel van iedere MBT-behandeling.
Het is je eerste kennismaking met MBT binnen het NPI waarin je bekend raakt met de MBT-methode en
de werkwijze rondom de MBT-behandeling.
Je krijgt informatie en uitleg over belangrijke begrippen binnen de MBT-theorie en -methode, zoals:
mentaliseren, persoonlijkheidsstoornissen, emotieregulatie en hechting. Je zal ook met deze begrippen
kennismaken door middel van oefeningen. Daarnaast kunt je tijdens deze cursusperiode samen met de
trainers nagaan of MBT een passende behandelmethode voor je is.
MBT-I is bedoeld voor mensen bij wie in een adviesgesprek of indicatiegesprek is bepaald dat een
vorm van MBT een geschikte behandeling zou kunnen zijn.

De MBT-introductiecursus is het begin van de MBT–Adolescenten (MBT-A) of MBT-Jongeren ( MBT-J) behandeling en een verplicht onderdeel van de behandeling. De bijeenkomsten vinden plaats op de
locatie van het NPI in Oost of Noord. De cursusgroepen bestaan uit ongeveer 10 deelnemers. Er zijn 5
bijeenkomsten van 90 minuten (zonder pauze), die op dezelfde dag en tijd plaatsvinden. De MBTintroductiecursus wordt begeleid door twee trainers, die als therapeut werkzaam zijn binnen het MBTprogramma.
Aan het eind van de cursus heb je een beeld van wat mentaliseren is, wat een Mentaliseren
Bevorderende Therapie inhoudt en wat dit kan betekenen voor jouw hulpvraag en problematiek. Je

hebt kennisgemaakt met het deelnemen in een groep en met de trainers en zij met jou. In de laatste
sessie zal worden geëvalueerd en zal de verdere voortgang van je therapie worden besproken.
Als je op dit moment (nog) elders in therapie bent is het belangrijk om met je intaker van het NPI te

overleggen hoe de je de huidige therapie kunt afronden. Dit i.v.m. eventueel noodzakelijke gesprekken
of medicatie die je nog nodig hebt. Het MBT-jongerenteam neemt dit over nadat besloten is dat de
MBT echt passend is (na de MBT-I).
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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. 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 met een door de huisarts of medisch specialist ondertekende verwijsbrief aanmelden voor
een intake bij het NPI. Meer informatie daarover is te vinden op onze website www.npispecialist.nl.

Indien u al bij een ander merk van Arkin in behandeling bent kan uw behandelaar u aanmelden voor
een intake.

Heeft u verdere vragen dan kunt u terecht bij ons wekelijks telefonisch spreekuur op woensdag van

12.00 tot 13.00 uur. Het spreekuur voor verwijzers vindt dagelijks plaats van 13.00 tot 14.00. Beide
spreekuren zijn bereikbaar via het algemene nummer van het NPI 020-5904700.

