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Competenties klinisch PNI-therapeut 

Het competentieprofiel voor de klinisch PNI-therapeut valt onder te verdelen in zeven competenties 
namelijk: 
 

1. Klinisch PNI handelen 
2. Communiceren 
3. Sociaal handelen 
4. Professioneel handelen 
5. Organiseren 

 
Vanaf jaar 3 (PNI+1 master): 

6. Kennis delen en wetenschap beoefenen 
7. Samenwerken 

 
1. Klinisch PNI handelen 
 

De kPNI-therapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan cliënten 
met klachten of problemen van acute en vooral chronische aard. Hij of zij:  

• toont professioneel gedrag naar de stand van het vakgebied.  

• verzamelt en interpreteert gegevens, zodat in het screenings-, diagnostische en therapeutische 
proces volgens de principes van Evidence Based Principles beslissingen worden genomen binnen de 
grenzen van het beroep. 

• verleent up-to-date, effectieve, curatieve en preventieve zorg op ethisch verantwoorde wijze. 

1.1 Screening 
De kPNI-therapeut screent cliënten via een gerichte basis-anamnese, aangevuld met de specifieke kPNI-
anamnese gebaseerd op 5 metamodellen. Eventueel aangevuld met klinisch chemisch onderzoek teneinde 
te besluiten of het gezondheidsprobleem binnen of buiten het beroepsdomein van de kPNI valt. De 
belangrijkste competentie van de kPNI-therapeut is het gebruik van het metamodel FILM, zo ontwikkeld 
door PNI Europe gedurende de laatste 33 jaar. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• legt de doelstellingen, de procedure en de werkwijze van het screenen uit. 
• inventariseert via open en gesloten vragen het gezondheidsprobleem van de cliënt, evenals diens 

verwachtingen over de oplossing. 
• houdt rekening met de grote diversiteit in de stad Amsterdam en specifieke kernmerken van de 

samenstelling van de bevolking. 
• past de werkwijze van het afnemen van de anamnese toe (inventariseren van de aard, de 

lokalisatie, het beloop, de intensiteit en de samenhang van symptomen en tekens). 
• voert zo nodig klinisch chemisch onderzoek uit en gebruikt relevante meetinstrumenten. 
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• neemt, op basis van kennis uit het kPNI-therapeutischdomein, een besluit 
over indicatiestelling/contra-indicatiestelling voor kPNI-therapeutisch hulpverlenen. 

• registreert en documenteert het besluit over de indicatiestelling/contra-indicatiestelling voor kPNI 
therapeutisch hulpverlenen volgens de geldende richtlijn(en). 

• deelt de cliënt het besluit ter overweging mee, benoemt de argumenten die tot dit besluit hebben 
geleid, beantwoordt eventuele vragen hierover en adviseert de cliënt wat betreft het vervolg. 

• informeert de cliënt over eventuele rapportage aan de huisarts. 
• doet zo nodig schriftelijk verslag aan de huisarts van de cliënt. 

 
1.2 kPNI therapeutische diagnostiek 
 
De kPNI-therapeut inventariseert en analyseert op methodische wijze het probleem 
met bewegen en relateert dit probleem aan de hulpvraag van de cliënt. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• legt de doelstellingen, de procedure en de werkwijze van het kPNI therapeutisch diagnostische 
proces uit. 

• gebruikt de HOAC II (hypothesis- oriënted algorithm for clinicians II) bij het systematisch ordenen 
van gegevens, waarbij huidige en te verwachten (toekomstige) problemen stapsgewijs kunnen 
worden geïnventariseerd. 

• heeft specifieke kennis van de prevalentie van gezondheidsproblemen bij diverse etnische groepen 
en neemt dit mee in het diagnostisch proces. 

• inventariseert het gezondheidsprobleem, de beweegomgeving en de sociaal-culturele leefwereld 
van de cliënt in relatie tot diens ziektebeeld en gedrag. 

• identificeert belemmerende en faciliterende factoren voor gezond gedrag/gedragsverandering. 
• zet klinische onzekerheid met betrekking tot de kPNI therapeutische diagnostiek om in 

beantwoordbare vraagstellingen naar algemeen geaccepteerde kennis en kennis die nog in 
ontwikkeling is. En zoekt met een bewust gekozen strategie, interpreteert de antwoorden en past 
de resultaten van de zoekstrategie toe. 

• kiest en legitimeert meetinstrumenten voor het inventariseren en het analyseren van het 
(potentiële) gezondheidsprobleem van de cliënt. 

• voert metingen uit in het kader van het inventariseren en analyseren van het gezondheidsprobleem 
van de cliënt. En interpreteert de uitkomsten van vragenlijsten, anamnese en klinisch chemisch 
onderzoek in relatie tot het gezondheidsprobleem van de cliënt 

• formuleert, legitimeert en fundeert de kPNI therapeutische diagnose voor 
het gezondheidsprobleem van de cliënt. En bespreekt met de cliënt de geformuleerde kPNI 
therapeutische diagnose. 

• maakt een inschatting van het verwachte beloop van het gezondheidsprobleem en de factoren die 
daarop van invloed zijn. 

• registreert en documenteert het kPNI therapeutisch diagnostische proces. 
  

1.3 kPNI therapeutisch behandelen 
 

De kPNI-therapeut past de in samenspraak met de cliënt opgestelde behandelstrategie 
toe en voert op methodische wijze de in samenspraak met de cliënt geïndiceerde 
behandeling uit. 
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Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• zet klinische onzekerheid ten aanzien van het kPNI therapeutisch behandelen van een cliënt om in 
beantwoordbare vraagstellingen. 

• stelt in overleg met de cliënt een behandelplan op volgens de principes van Evidence Based Practice 
en bespreekt dit behandelplan met de cliënt. 

• stimuleert zelfmanagement. 
• adviseert de cliënt over de te kiezen kPNI-therapeut, het te kiezen kPNI therapeutisch specialisme 

of andere (para)medische hulpverleners. 
• registreert en documenteert het kPNI therapeutische behandelplan. 
• voert het behandelplan uit volgens de principes van Evidence Based Practice en maakt zo nodig 

veilig en zorgvuldig gebruik van technische hulpmiddelen. 
• meet, evalueert, analyseert en registreert de verrichtingen en het beloop van het behandelproces 

aan de hand van de effecten van de behandeling met behulp van meetinstrumenten. En past indien 
nodig het behandelplan aan. 

  

1.4 Afsluiten van het kPNI therapeutisch behandelen 
 
De kPNI-therapeut sluit in samenspraak met de cliënt de behandeling af. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• evalueert samen met de cliënt, zijn naasten en andere betrokkenen de 
behandeling, het resultaat en de gevolgde procedures, alsook het gedrag van beide in relatie tot 
elkaar. 

• doet verslag over de resultaten van het kPNI therapeutisch behandelen aan de 
verwijzer en andere betrokken professionals. 

 
Kritische en typerende beroepssituaties of vraagstukken 
 

• cliënten die zonder verwijzing de kPNI-therapeut rechtstreeks consulteren worden eerst gescreend 
in hoeverre er een indicatie is voor verder kPNI therapeutisch onderzoek. 

• cliënten bij wie sprake is van complexe gezondheidsproblemen (multiple pathologieën, 
recidiverende of persisterende klachten) en langdurige herstelperioden. 

• in relatie tot werk of sport kan de kPNI therapeutische beoordeling van de situatie ook een 
diepgaander analyse omvatten. Van werkomstandigheden, (fysieke) omgeving en/of sport 
specifieke activiteiten. Evenals verheldering van verwachtingen en waarden van de cliënt in relatie 
tot de lifestyle. 

 
 
2. Communiceren 
 
Teneinde een hoge kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen onderhoudt de kPNI-therapeut een effectieve 
relatie met de cliënt en zijn naasten en/of andere betrokken. Zowel voorafgaand als tijdens de interventie. 
De kern van het competentiegebied communicatie betreft het opbouwen van een vertrouwensrelatie en 
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een effectieve informatie-uitwisseling. De kPNI-therapeut communiceert op heldere, transparante, 
effectieve en efficiënte wijze met zijn of haar cliënt. Het gaat daarbij om zowel verbale als non-verbale 
communicatie. 

2.1 De kPNI-therapeut bouwt een effectieve behandelrelatie met de cliënt op. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• heeft gedurende het hele zorgverleningsproces een verstandhouding met de cliënt die gekenmerkt 
wordt door respect, empathie, ontvankelijkheid, vertrouwelijkheid en gevoel van veiligheid. 

• inventariseert wensen en behoeften van de cliënt en zijn naasten in relatie tot de oplossing van het 
probleem. 

• informeert, stimuleert, corrigeert en toont grensstellend-gedrag met inachtneming van de culturele 
diversiteit, zonder dat dit afbreuk doet aan de professionele relatie tussen de therapeut en de 
cliënt. 

• weet wanneer hij gebruik moet/kan maken van een tolk of moet doorverwijzen naar college in 
verband met een taalbarrière. 

• stimuleert de verantwoordelijkheid van de cliënt voor de oplossing van het probleem in een goede 
afweging van de draagkracht van de cliënt en stimuleert zelfmanagement. 

 
2.2 De kPNI-therapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert 
hierbij de privacy. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• kiest en legitimeert gesprekstechnieken en voert deze uit met cliënt, naasten en andere 
betrokkenen. 

• kiest en legitimeert een vorm van communicatie met cliënt, naasten en andere betrokkenen. 
 
2.3 De kPNI-therapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met cliënt, zijn naasten en/of 
andere betrokkenen. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• voert, indien nodig, op methodische wijze ook gesprekken met naasten en/of andere betrokkenen 
van de cliënt, afgestemd op de taalvaardigheid en de belevingswereld van de gesprekspartner. 

• begeleidt de cliënt, naasten en andere betrokkenen in de vaststelling van de doelen en de 
behandelkeuze. 

• komt een behandelovereenkomst (informed consent) overeen met cliënt, naasten en/of andere 
betrokkenen. 

  

2.4 De kPNI-therapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de cliënt 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 



 

PNI Europe 
Koningin Emmakade 195 

2518JP The Hague – The Netherlands  
 

 

5 

 
• verzorgt de verslaglegging volgens geldende wet- en regelgeving voor medebehandelaars, 

zorgverzekeraar en andere betrokkenen. 
• draagt, indien van toepassing, zorg voor schriftelijke verslaglegging aan de verwijzer. 
• doet verslag aan anderen binnen en buiten de klinische PNI indien de cliënt hiertoe toestemming 

heeft gegeven. 
• verzorgt op geëigende wijze de verslaglegging over de voortgang en resultaten van de behandeling 

aan andere betrokken behandelaars. 
 
 
3. Sociaal handelen 
 
De kPNI-therapeut maakt op verantwoorde wijze gebruik van zijn expertise en 
maatschappelijk invloed om de gezondheid en het welzijn van de individuele cliënt 
(groepen) en de bevolking te bevorderen. Tevens oefent hij op maatschappelijk 
verantwoorde wijze zijn beroep uit waarbij factoren als duurzaamheid, 
beroepsethiek, juridisch kader en de sociaal-culturele context in acht worden 
genomen. 
 
3.1 De kPNI-therapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• herkent en interpreteert factoren die de gezondheid van cliënten beïnvloeden en 
betrekt deze in zijn klinisch PNI therapeutisch handelen. 

• is alert op risico’s op ziekte of aandoeningen bij cliënten die zich hiervan niet bewust zijn (case-
finding). 

• herkent gezondheidsproblematiek van de verschillende grootstedelijke gezondheidsgroepen. 
 
3.2 De kPNI-therapeut bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• neemt deel aan het maatschappelijk debat over gezondheid, hulpbehoevendheid, 
gezondheidszorg en klinisch PNI therapeutische hulpverlening vanuit meerdere 
perspectieven. 

• zorgt voor een goede toegankelijkheid van de zorg en heeft daarbij oog voor 
het kosteneffect. 

• draagt bij aan innovaties binnen de gezondheidszorg. 
• houdt rekening met een aantal lange(re)termijnuitdagingen die de overheid en 

maatschappelijke instanties hebben op het gebied van zorg en welzijn. 
Zoals: armoede, vergrijzing, vereenzaming, overgewicht, welvaartziektes culturele 
diversiteit en grote gezondheidsverschillen tussen mensen. Verder een groeiende zorgvraag, groei 
in complexe problematiek en de overheveling van taken van de landelijke overheid naar de 
gemeente. 
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3.3 De kPNI-therapeut handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• handelt met inachtneming van waarden en normen voortkomend uit beroepscodes, 
het publieke domein en de geldende wet- en regelgeving. 

• handelt vanuit zijn juridische positie en vanuit de juridische positie van cliënten, 
waarin het beroepsgeheim ligt besloten. 

 
 
3.4 De kPNI-therapeut treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de 
gezondheidszorg. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• onderkent eigen fouten, corrigeert en voorkomt herhaling. 
• is alert, registreert en reageert adequaat op klachten. 
• informeert de cliënt over klachtenprocedures en daarvoor geldende instanties. 
• is alert op, herkent en meldt incidenten, fouten en misstanden in de gezondheidszorg op de juiste 

wijze; volgens het geldende wettelijke kader (Inspectie voor de gezondheidszorg). 
• is alert op en herkent aanwijzingen voor mishandeling en doet op de juiste wijze een melding 

volgens het geldende wettelijke kader. 
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4. Professioneel handelen 
 
De kPNI-therapeut levert hoogstaande cliëntzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze. Hij neemt 
verantwoordelijkheid voor zijn handelen en bewaart weloverwogen een balans tussen persoonlijke en 
professionele rollen. Hij kent de grenzen van zijn competenties en handelt daarbinnen of schakelt andere 
deskundigen in. Hij stelt zich toetsbaar op. Hij onderkent ethische dilemma’s, heeft inzicht in ethische 
normen en houdt zich aan de wetgeving. 
 
4.1 De kPNI-therapeut toont zich in de relatie met de cliënt een professionele hulpverlener 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol. 
• handelt methodisch, expliciet en doelmatig. 
• registreert en verzorgt verslaglegging. 
• respecteert de grenzen van zijn beroepsdomein. 
• draagt verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. 

 
4.2 De kPNI-therapeut toont zich binnen interprofessionele relaties een professionele hulpverlener. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• toont zich vakbekwaam, aandachtig, ontvankelijk en gewetensvol 
• handelt methodisch, expliciet en doelmatig. 
• registreert en verzorgt verslaglegging. 
• draagt verantwoordelijkheid en is daarop aanspreekbaar. 
• adviseert en geeft consult aan collega’s binnen en buiten de 

organisatie waar hij werkzaam is. 
 
4.3 De kPNI-therapeut toont adequaat professioneel gedrag. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• toont morele gevoeligheid. 
• fundeert en legitimeert zijn morele afwegingen. 
• vraagt anderen om kritische toetsing van zijn morele afwegingen. 
• stelt zich bij het gepresenteerde gezondheidsprobleem de vraag wat hier ‘goed doen’ is. En 

relateert zijn antwoord aan belangen van de cliënt, zijn eigen belangen, de belangen van bij de 
cliënt betrokken anderen en maatschappelijke belangen. 

• draagt en toont verantwoordelijkheid voor morele afwegingen. 
 
4.4 De kPNI-therapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 
 
Indicatoren 
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De kPNI-therapeut: 
 

• houdt zich aan de juridische, ethische en medische gedragsregels. 
• herkent ethische dilemma’s. 
• herkent en reageert op onprofessioneel gedrag. 

 
5. Organiseren 
 
Teneinde als kPNI-therapeut efficiënt en effectief te functioneren, spant de kPNI-therapeut zich in voor een 
goede organisatie. In feite functioneert de kPNI-therapeut als manager van zijn eigen werkzaamheden, maar 
ook in relatie tot werkzaamheden van andere zorgprofessionals treedt hij als manager op. De kPNI-
therapeut neemt besluiten met betrekking tot het gebruik of de inzet van middelen en medewerkers, het 
stellen van doelen en prioriteiten en het maken van beleid. Hij organiseert zijn eigen werk, waarbij hij balans 
houdt tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf en indien 
relevant, de zorgorganisatie waarin hij werkt. 
 

5.1 De kPNI-therapeut plant en organiseert zijn eigen werkzaamheden, in overleg met de collega’s binnen 
dezelfde organisatie. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• plant, organiseert en regisseert zijn hulpverleningsproces in termen van: 
    o aanwezigheid en beschikbaarheid 
    o uitvoerbaarheid en geschiktheid 
    o doeltreffendheid en doelmatigheid 
    o geheimhouding en vertrouwelijkheid 
    o kostenbeheersing; legitimiteit en legaliteit 
    o bedrijfsvoering 

• zet middelen en medewerkers op efficiënte en doelmatige wijze in. 
• formuleert realistische verwachtingen voor zichzelf om te komen tot een 

evenwichtige levensstijl. 
• onderhoudt en verbetert zijn eigen deskundigheid. 

 
5.2 De kPNI-therapeut werkt doeltreffend en doelmatig samen in interprofessionele netwerken. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• plant, organiseert en regisseert zijn eigen werk binnen een interprofessioneel netwerk 
in termen van: 
    o aanwezigheid en beschikbaarheid 
    o uitvoerbaarheid en geschiktheid 
    o effectiviteit en doelmatigheid 
    o geheimhouding en vertrouwelijkheid 
    o kostenbeheersing; legitimiteit en legaliteit 
    o bedrijfsvoering en praktijkmanagement 

• bewaakt en innoveert deskundigheid binnen het interprofessioneel netwerk. 
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• heeft binnen een multi-professionele samenwerking een belangrijke rol in transitie 
van zorg, van directe naar indirecte zorg. 

• voert gesprekken met zorgverzekeraars en gemeenten over imago en kansen op de 
arbeidsmarkt en heeft hierbij een innovatieve houding. 
 
5.3 De kPNI-therapeut werkt doeltreffend en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• neemt actief deel of geeft leiding aan een (multidisciplinair) team en past daarbij 
organisatie- en managementprincipes doelgericht toe. 

• houdt rekening met basisprincipes van organisatie van gezondheidszorg. 
• past principes van efficiënt vergaderen toe. 
• draagt bij aan het kwaliteitsbeleid van de organisatie. 
• geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het managementteam. 
• is actief betrokken bij het ontwikkelen van het inhoudelijke beleid 

 
Kritische en typerende beroepssituaties of vraagstukken 
 

• binnen de eigen organisatie: maken van afspraken over de onderlinge werkverdeling 
en afstemming van werkzaamheden. 

• in instellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuis of revalidatiecentra: voeren van multiprofessioneel 
overleg over de afstemming van zorgtaken en verantwoordelijkheden. 

• initiëren, organiseren van of deelnemen aan besluitvorming over de voorzieningen in de praktijk. 
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6. Kennis delen 
 
De kPNI-therapeut handelt volgens de principes van Evidence Based Practice. Hij levert een bijdrage aan de 
ontwikkeling, instandhouding en toepassing van klinische expertise van zichzelf en anderen. En hij levert een 
bijdrage aan wetenschappelijke onderbouwing van het klinisch PNI therapeutisch handelen. Hierbij handelt 
hij volgens de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving en draagt bij aan de innovatie om nieuwe kennis en 
procedures te ontwikkelen en kennis te verspreiden. 
 
6.1 De kPNI-therapeut bevordert de kennis van de cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen, collegae 
en andere betrokken professionals en mantelzorgers. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• ontwerpt strategieën ter bevordering van kennis. 
• verzamelt, selecteert en ontwerpt voorlichtings- en instructiemateriaal. 
• voert leergesprekken. 
• houdt voordrachten voor cliënten, vakgenoten en/of anderen. 
• publiceert voor cliënten, vakgenoten en anderen. 
• levert bijdragen aan vakinhoudelijke congressen. 

 
6.2 De kPNI-therapeut draagt bij aan wetenschappelijke onderbouwing van het klinisch PNI therapeutisch 
handelen en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• signaleert beperkingen van bestaande kennis in de beroepspraktijk en in het 
kennisdomein en onderneemt actie. 

• kan praktijkproblemen vertalen in termen van wetenschappelijke 
onderzoeksvragen. 

• participeert (onder begeleiding) in wetenschappelijk onderzoek. 
• verzamelt data voor wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek volgens 

geëigende normen en geldende wet- en regelgeving. 
• levert data voor wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek volgens geëigende 

normen en geldende wet- en regelgeving 
• draagt bij aan innovatieprojecten. 
• is op de hoogte van de frequent gebruikte methoden en technieken van toegepast 

wetenschappelijk onderzoek op terrein van de gezondheidszorg. 
 
6.3 De kPNI-therapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• verzamelt gegevens uit (internationale) wetenschappelijk literatuur. 
• interpreteert gegevens uit (internationale) wetenschappelijke literatuur. 
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• past gegevens uit (internationale) wetenschappelijke literatuur toe in het 
klinisch PNI therapeutisch hulpverleningsproces volgens principes van Evidence Based Practice. 

• is op de hoogte van nationaal en internationaal onderzoek en weet dit op waarde te beoordelen. 
 
6.4 De kPNI-therapeut ontwikkelt en voert een persoonlijk ontwikkelplan uit. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• reflecteert en evalueert aan de hand van eigen verwachtingen kritisch op het eigen 
handelen binnen het klinisch PNI therapeutische hulpverleningsproces. 

• vraagt aan anderen om feedback op het eigen reflectieproces. 
• stelt kritische vragen over zijn professioneel handelen, gerelateerd aan door anderen 

eerder uitgesproken verwachtingen. 
• stelt persoonlijke leerdoelen en kiest geschikte leerstrategieën. 
• neemt deel aan cursussen, congressen en schrijft daar waar nodig/gewenst referaten en 

publicaties. 
 
7. Samenwerken 
 
De kPNI-therapeut werkt, indien nodig, samen met betrokken professionals, 
zorgverzekeraars, maatschappelijke en overheidsinstanties. Hij participeert in een netwerk 
van samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise om te 
komen tot een hoge kwaliteit van zorgverlening. 
  

7.1 De kPNI-therapeut werkt samen met binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele 
hulpverleners. 

 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• neemt op effectieve en doelmatige wijze deel aan cliëntbesprekingen. 
• betrekt andere binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners en 

mantelzorgers doeltreffend en doelmatig bij het hulpverleningsproces. 
• werkt op effectieve en doelmatige wijze in teamverband samen en is zich hierbij 

bewust van de gevolgen van eigen handelen voor andere betrokken hulpverleners. 
• verwijst doeltreffend en doelmatig naar anderen indien de diagnose dan wel de behandeling 

daarom vraagt. 
• betrekt de argumenten van andere binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele 

hulpverleners en mantelzorgers bij zijn afwegingen en neemt op doeltreffende en doelmatige wijze 
beredeneerde beslissingen. 

• corrigeert zichzelf en anderen op de geëigende wijze binnen de geldende wet- en regelgeving. 
 
7.2 De kPNI-therapeut verricht intercollegiale consulten. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 



 

PNI Europe 
Koningin Emmakade 195 

2518JP The Hague – The Netherlands  
 

 

12 

• zet zijn expertise in om collega’s te adviseren. 
• realiseert zich mogelijke belangenverstrengeling van verschillende partijen, weegt belangen van de 

betrokken partijen af en handelt daarnaar volgens de geldende wet- en regelgeving. 
 
7.3 De kPNI-therapeut werkt samen met zorgverzekeraars. 
 
Indicatoren  
De kPNI-therapeut: 
 

• werkt doelmatig en effectief samen en respecteert competenties en bevoegdheden 
van anderen. 

• betrekt de argumenten van zorgverzekeraars in het hulpverleningsproces, weegt deze argumenten 
en neemt op doelmatige en effectieve wijze beredeneerde beslissingen. 

• verzamelt voor het hulpverleningsproces benodigde informatie bij zorgverzekeraars op de daartoe 
geëigende wijze en volgens geldende wet- en regelgeving. 

• rapporteert zorgverzekeraars op de daartoe geëigende wijze en volgens geldende wet- en 
regelgeving. 

• declareert bij zorgverzekeraars of bij de cliënt op de daartoe geëigende wijze en volgens geldende 
wet- en regelgeving. 

• wisselt van gedachte en discussieert met zorgverzekeraars over de kwaliteit van klinisch PNI 
therapeutische hulpverlening en over aspecten van samenwerking. 

 
7.4 De kPNI-therapeut werkt samen met maatschappelijke, overheidsinstanties 
en/of beroepsverenigingen. 
 
Indicatoren 
De kPNI-therapeut: 
 

• onderhoudt effectieve relaties met voor het hulpverleningsproces benodigde maatschappelijke 
instanties (waaronder cliëntbelangenverenigingen) en overheidsinstanties. 

• wisselt van gedachte en discussieert met maatschappelijke instanties 
(waaronder cliëntbelangenverenigingen), overheidsinstanties en beroepsverenigingen over 
rechtmatigheid en kwaliteit van de hulpverlening. 

• werkt samen met instanties ten behoeve van innovatieve processen binnen het vakgebied en de 
overige gezondheidszorg. 

• gaat samenwerking aan met partners in en buiten de zorg om nieuwe mogelijkheden op de markt 
op het gebied van bewegen te vinden. 

 


