Module Versterk je innerlijke volwassene
Wat is schematherapie (SFT) en voor wie?
Schematherapie (SFT) is geschikt als u in uw leven steeds tegen dezelfde vervelende gevoelens,
hardnekkige overtuigingen en terugkerende patronen aanloopt. Bijvoorbeeld de gedachte dat u niets
waard bent en weinig kan. En u in een groep het gevoel heeft er niet bij te horen. Of dat u de ander
moeilijk vertrouwt. Vaak zijn deze gedachten al vroeg in iemands leven ontstaan.
U herkent deze patronen in meer of mindere mate en ervaart dat het moeilijk is om ze te doorbreken.
We noemen deze patronen schema’s. De gemoedstoestand (modus) waarin we dan komen kan
onaangenaam zijn, met heftige emoties of waarbij u problemen ervaart in het contact met anderen.
Schematherapie kan dan uitkomst bieden.
Een belangrijk onderdeel van schematherapie is het versterken van de Gezond volwassen modus. Dit is
de kant die patronen herkent, zichzelf kan troosten en steunen, verantwoordelijkheid neemt en zorgt
draagt voor het tegemoetkomen aan eigen behoeftes. Deze module geeft een extra boost in het
verstevigen van de gezonde volwassene, door te werken aan het vergroten van welbevinden en
veerkracht.
Voor wie is deze groep
De groep sluit aan op het bestaande behandelprogramma’s binnen SFT en kan ingezet worden in de
laatste fase van therapie. De groep richt zich op mensen die al veel geleerd hebben in de
schematherapie binnen het NPI, maar het nog lastig vinden om dit zelfstandig toe te passen in het
dagelijks leven. De module is geschikt voor mensen die een handvat zoeken voor het doorbreken van
negatieve patronen en op zoek zijn naar een leefstijl waarin ze meer compassie leren hebben voor
gevoeligheden en het welbevinden willen vergroten.
Behandeling
De module bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur met een groep van 6 tot 9 deelnemers. Tijdens de
module doorloop je drie fases; In de eerste fase maak je kennis met groepsgenoten en krijg je
voorlichting over de gezond volwassen modus. In de tweede fase is verdiepend, u vertaalt de
informatie naar uw eigen situatie en onderzoekt wat nodig is om uw gezond volwassen modus te
versterken. De laatste fase wordt aandacht besteed aan hoe u nieuwe inzichten in de toekomst kunt
blijven toepassen.
Naast cognitieve-, gedragsmatige- en ervaringsgerichte oefeningen, wordt er in de module ook
regelmatig stil gestaan bij contact met naasten.
Bewezen effectief
De effectiviteit van schematherapie 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
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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.
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