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Het NVPA-Kwaliteitskeurmerk

Contactgegevens
NVPA
Postbus 351
5400 AJ Uden
Telefoon: (0413) 330 680
Mail: info@nvpa.org
Web: www.nvpa.org

Onafhankelijke Klachtenbehandeling

Alle NVPA-therapeuten zijn gehouden aan de klachtenregeling conform de
WKKgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).
De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen
dat dat niet het geval is. Als dat zo is, kunt u op de NVPA-website onder het
tabblad ‘voor cliënten’ kennis nemen van de klachtenprocedure en instructies
vinden wat te doen.
Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen en de ontstane situatie in het
kort bespreken.

Psychosociale therapie

Kwaliteit in zorg en begeleiding
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