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Wat is 3-daagse EDT en voor wie? 

Ervaringsgerichte Dynamische Therapie (EDT) is geschikt wanneer u problemen ervaart bij het uiten van 

uw gevoelens en emoties. Zo kunt u bang zijn om verdriet te tonen, waardoor u bijvoorbeeld juist boos 

reageert als u geraakt wordt. De verdrongen gevoelens kunnen zowel pijnlijke gevoelens zijn als verdriet 

of boosheid, maar ook verlangens naar hechte relaties of een positief zelfbeeld. 

 

Door deze gevoelens en verlangens te onderdrukken kunt u last hebben van klachten als angst en 

depressiviteit. Andere problemen die een rol kunnen spelen zijn een negatief zelfbeeld, moeite om voor 

uzelf op te komen, perfectionisme of vastlopen in relaties, studie of werk. 

 

U heeft helaas vaak al op zeer jonge leeftijd geleerd dat bepaalde gevoelens er ‘niet mogen zijn’, 

waardoor het op latere leeftijd moeilijk kan zijn om u bewust te zijn van uw gevoelens, deze te ervaren 

en te uiten. 

 

Het 3-daagse programma is geschikt voor cliënten die al meerdere (groeps-)therapieën achter de rug 

hebben, maar tot nu toe helaas te weinig verandering ondervonden hebben van een individueel contact 

of groepsbehandeling. Cliënten die deelnemen aan deze groep hebben doorgaans weinig tot geen werk 

en hebben vaak ernstige problemen op meerdere levensgebieden zoals: werk/opleiding, relaties, familie 

en vrienden. Vaak lukt het u niet meer goed om te schipperen tussen de eisen die de buitenwereld aan 

u stelt en het belang van uw eigen wensen en verlangens. Hoewel er een verlangen tot verandering is 

lijkt het vaak onmogelijk dat u in staat zult zijn om meer te leren opkomen voor uzelf en uw 

binnenwereld. 

 
EDT Indicatiegesprek 

Als vanuit de intake gedacht wordt aan EDT wordt u uitgenodigd voor een EDT indicatiegesprek. In dit 

gesprek zullen we samen met u kijken naar het doel en de werkwijze van EDT, en wat voor de patiënt 

en de behandelaar nodig is om tot een goede behandelovereenkomst te komen. Zo krijgen wij en u een 

duidelijker beeld of EDT aansluit bij uw hulpvraag, veranderwens en mogelijkheden. Als zou blijken dat 

EDT toch minder geschikt is, dan geven wij u – in overleg met uw intaker/aanmelder – advies over een 

alternatief en passender behandelaanbod. 

 

Behandeling 

Het 3-daagse dagprogramma is een intensieve groepstherapie, drie hele dagen per week gedurende 6 

tot 9 maanden. U neemt deel in een zgn. ‘open groep’. In deze doorlopende groep vult u de plek van 

een vertrekkend groepslid op. 

 

Bij aanvang van de therapie wordt uw kernprobleem in kaart gebracht en formuleert u een focus. Deze 

focus loopt als een rode draad door uw behandeling. Deze bestaat uit diverse programma onderdelen 

zoals psychotherapie, psychomotorische therapie, en meer praktische ‘hier-en-nu’ onderdelen waarin 

nadrukkelijk de verbinding tussen de therapie en de ‘buitenwereld’ wordt gelegd. Een therapie is immers 

alleen geslaagd wanneer deze zijn weerslag vindt in het dagelijks leven. 

 

 

 

 



Bewezen effectief 

De effectiviteit van EDT is wetenschappelijk bewezen. Als specialist in persoonlijkheidsproblematiek kan 

het NPI u 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, 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. 

 

 

 

 
 
 

http://www.npispecialist.nl/

