Zeker van
de beste zorg

1nP is een landelijk netwerk van
ggz professionals. Deze professionals
helpen mensen met psychiatrische
problemen op persoonlijke wijze
in de directe omgeving van de cliënt.
Bij 1nP staat de cliënt centraal als
regisseur over zijn eigen behandeling.
1nP biedt hoogwaardige psychiatrische
of psychische behandeling afgestemd
op de individuele hulpvraag van de
cliënt. Bij 1nP aangesloten zorgprofessionals werken vanuit een eigen praktijk
en behandelen de cliënt met concrete
hulpvragen. Deze professionals werken
verspreid over heel Nederland, dichtbij
de cliënt en zijn netwerk. 1nP onder-

Na de intake bij de
door mij gekozen
behandelaar, kreeg
ik aansluitend
behandeling. Gelukkig
heb ik daar een
actieve rol in door de
mogelijkheden in het
cliëntenportaal
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steunt de persoonlijke herstelgerichte
zorg voor cliënten via een goed
doordacht palet aan eigentijdse en
digitale middelen, die passen in de
ggz van morgen.

Wie wij zijn
Stichting 1nP is een landelijk netwerk
van 600 zorgprofessionals in de
geestelijke gezondheidszorg. Wij
werken met lokale multidisciplinaire
teams, verspreid over heel Nederland,
waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden
gelden. Cliënten melden zich aan bij
1nP. De professionals voeren binnen een
multidisciplinair team de behandeling
van de cliënt uit.

Voor wie zijn wij er?
1nP biedt ambulante geestelijke
gezondheidszorg aan volwassenen
en ouderen. Wij bieden Basis- en
Specialistische ggz, gefinancierd
vanuit de zorgverzekering. Cliënten
kunnen zich via de 1nP website
inschrijven en maken zelf een keuze
voor een regiebehandelaar. Ons
behandelaanbod kan individueel of
groepsgericht zijn.

Hoe wij omgaan met onze cliënten
We gaan uit van ieders unieke sociale
en culturele achtergrond, omgeving,
persoonlijkheid, behoeften en mogelijkheden. De basis van ons werk is het
contact van mens tot mens. Vanuit onze
professionaliteit zoeken we de persoonlijke verbinding met elke individuele cliënt.
• We gaan uit van de eigen kracht van
iedere cliënt.
• We stellen ons op als partner voor
de cliënt.
• We houden rekening met de persoonlijke omstandigheden en wensen van
de cliënt.
• We verdiepen ons in ieders specifieke
(sociale, culturele) achtergrond.

Hoe wij samenwerken
1nP werkt met lokale multidisciplinaire
teams, waarmee een variatie van deskundigheden kan worden aangeboden.
Daarnaast hecht 1nP veel waarde aan
samenwerking met partners, zoals
zorginstellingen, gemeenten, huisartsen
en andere verwijzers. Omdat de aangesloten professionals van 1nP in heel
Nederland zitten, kan deze samenwerking
afgestemd worden op de locale behoeften.

Samen kunnen we meer betekenen
1nP is onderdeel van Parnassia Groep.
Tien merken die ieder een eigen specialisme hebben vormen Parnassia Groep.
Samen bieden zij hulp voor alle voorkomende psychische problemen, van lichte
tot (zeer) zware problematiek. We werken
op basis van de meest actuele wetenschappelijke kennis en de professionele
kennis en ervaring van onze medewerkers
en ervaringsdeskundigen. 1nP is het

onderdeel dat mensen met psychiatrische problemen op persoonlijke
wijze hulp biedt, in de directe omgeving.

Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige
behandelteams. Iedere cliënt heeft zijn
eigen verhaal; we gaan uit van ieders
unieke sociale en culturele achtergrond,
omgeving, persoonlijkheid, behoeften
en mogelijkheden. Samen met de cliënt
kijken we welke hulp nodig is voor
het herstel van zijn of haar geestelijke
gezondheid.

Samen beter worden
We stellen ons op als partner voor
de cliënt en voor iedereen die hulp
kan bieden, zoals familie, direct
betrokkenen, huisartsen, ziekenhuizen
en andere instellingen. Met verzekeraars
en overheden voelen we ons verantwoordelijk om onze hulp zo goed en
dichtbij mogelijk te organiseren.
Omdat we nauw samenwerken met
iedereen die iets kan betekenen en
steeds vernieuwen, betekenen we
samen meer voor cliënten.
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Meer informatie
Secretariaat Cliënten
T		 0900 555 30 00
E secretariaat@1nP.nl
Kijk voor meer informatie
op www.1np.nl en volg
ons op sociale media

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.
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