
AANMELDEN DE VIERSPRONG 
 
Aanmelden voor diagnostiek en  
behandeling bij de Viersprong. 
 
Zie ook aanmelden.deviersprong.nl   
voor meer informatie over de procedure 
en benodigdheden. 
 
 
of bel tussen 9:00 en 17:00 uur:   
 

Amsterdam:   088-76 56 111  
 

Bergen op Zoom: 088-76 56 216  
 

Den Bosch:   088-76 56 601 
 

Halsteren:  088-76 56 216  
 

Rotterdam:   088-76 56 501  
   

Verwijskaart GGZ voor Jongeren 
 
 

Gebaseerd op ontwerp: GGZ-NHN 
9/2015/JG/v4 

Voldoet uw cliënt aan één van de volgende criteria? 
Op basis van alle 4 criteria 
doorverwijzen naar: 

Vervolg actie 

1. DSM stoornis 

2. Ernst van de problematiek 

4. Risico’s met betrekking tot uithuisplaatsing / opname 

Nee Er is geen vermoeden van DSM classificeerbare stoornis of van systeemproblematiek 

Ja  Er is (vermoeden van) een DSM classificeerbare stoornis of systeemproblematiek. 
 Zie achterzijde 

Licht Problemen zonder gevolgen voor  relaties / school / vrijetijdsbesteding 

Matig Problemen met matige gevolgen voor relaties / school / vrijetijdsbesteding 

Ernstig Problemen met ernstige gevolgen voor relaties / school / vrijetijdsbesteding 

Laag Geen risico voor (zelf)verwaarlozing, suïcide of automutilatie 

Matig Mogelijke risicofactoren maar er zijn beschermende factoren (steunsysteem, werk etc.) 

Hoog Duidelijke aanwijzingen voor (ernstig) destructief gedrag naar zichzelf en anderen 

Laag Geen risico op klinische opname, uithuisplaatsing, plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting  (JJI) 

Matig Mogelijke risico op klinische opname, uithuisplaatsing, plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting   
 
Hoog Een klinische opname, uithuisplaatsing, plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting dreigt op korte 
 termijn 

Generalistische Basis GGZ 
 
Ѵ  (Vermoeden van) DSM stoornis of 
     systeemproblematiek 
  
Ѵ  Geen gevolgen voor school, opvoedsituatie, 
     relaties en vrijetijdsbesteding 
 
Ѵ  Geen risico voor klinische opname,  
     uithuisplaatsing,  plaatsing in JJI  
 
Ѵ  Geen eerdere behandelingen  
 
      

Specialistische GGZ 
  

Ѵ  Licht tot matige DSM stoornis 
 
Ѵ  Matige gevolgen voor relaties,  school en 
     vrije tijdsbesteding 
 
Ѵ  Mogelijke  risicofactoren maar tegelijkertijd 
     beschermende factoren  (bijv. school,  
     opvoedsituatie en vrije tijd) 
 
Ѵ  Eerdere behandeling gehad , zonder 
     voldoende resultaat 
    
 

Hoog-specialistische GGZ 
  
Ѵ  Matige tot ernstige DSM stoornis 
 
Ѵ  Met ernstige gevolgen voor school, opvoed- 
     situatie,  relaties en vrije tijdsbesteding 
 
Ѵ  Met hoog risico op klinische opname, uit- 
     huisplaatsing, plaatsing in JJI o.i.d. 
 
Ѵ  Meerdere behandelingen gehad zonder 
     voldoende resultaat 

De Viersprong is beschikbaar 
voor Consultatie of Second 
Opinion 
 
Bij een vastgelopen behandeling van uw 
cliënt kunt u de Viersprong om advies 
vragen.  
 

Bel  088-7656216 (9:00 - 17:00 uur) 

A B C 

www.deviersprong.nl 

3. Risico’s met betrekking tot gezondheid 

Deze verwijskaart is ook online te bekijken op verwijskaart.deviersprong.nl of ggz-verwijskaart.nl 

Doorverwijzen 
naar: 

5. Eerdere behandeling 

Geen eerdere behandeling  

Eerdere behandeling (individueel of systemisch) met onvoldoende resultaat 

Meerdere  behandelingen  (individueel of systemisch) met onvoldoende resultaat 



 

De Viersprong helpt jongeren vanaf 12 jaar en hun systeem met complexe  
aandoeningen op het gebied van persoonlijkheid, gedrag en gezin. Persoonlijkheids-
stoornissen kunnen ook vanaf circa 12 jaar worden gediagnosticeerd.  Persoonlijk-
heidsstoornissen is een categorie van psychische aandoeningen, die gekenmerkt 
wordt door een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en 
gedragingen die binnen de cultuur van de betrokkene duidelijk afwijkt van de 
verwachtingen. 
 
Er zijn verschillende persoonlijkheidsstoornissen: 

Cluster A (bijv. paranoïde persoonlijkheidsstoornis) 
Cluster B (bijv. borderline, narcistische persoonlijkheidsstoornis) 
Cluster C (bijv. vermijdende, dwangmatige persoonlijkheidsstoornis) 

 
We hebben aanbod voor de brede range van persoonlijkheidsstoornissen.  

Vroege opsporing, goede diagnostiek en evidence-based interventies kunnen 
 kinderen en jongere helpen om deze bedreiging weg te nemen en biedt perspectief 
op een stabiele psychische gezondheid. Daarnaast hebben we aanbod voor de brede 
range van gedrags- en aandachtstekortstoornissen.  Ons aanbod is vooral bedoeld 
voor complexe varianten van persoonlijkheids- en gedragsstoornissen en meestal is 
er bovendien sprake van complexe systeemproblemen. Ook complexe systeem-
problemen, waarbij de gezondheid en ontwikkeling van de jongere ernstig wordt 
bedreigd maar waarbij nog geen sprake is van persoonlijkheids- of gedragsstoornis, 
kunnen reden zijn voor aanmelding en behandeling bij de Viersprong.  
 
De Viersprong biedt voor Kinderen en Jongeren behandelingen op de locaties:  
Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch, Halsteren en Rotterdam.  
Niet op elke locatie worden onderstaande behandelingen aangeboden.  
Neemt u voor meer informatie contact met ons op. 

Jongeren met delictrisico  Feedback Informed Therapy (FITS) 
Functionele Familie Therapie (FFT)  
Multi  Systeem Therapie (MST)  
Multi Systeem Therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
(MST-PSB)  

Emotioneel instabiele jongeren  Mentalized Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A)  

Angstige en kwetsbare jongeren  Feedback Informed Therapy (FITS) 
Klinische schematherapie voor adolescenten (KST-A) 

Ernstige verwaarlozing en mishandeling in gezinnen  Multi  Systeem Therapie Child Abuse and Neglect (MST-CAN)  

Ouders en kinderen in vechtscheiding  Kinderen uit de Knel (KUK) 

Jongeren met complexe problemen bij wie diagnostiek geen uniform beeld geeft  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)  

Jongeren met ernstig antisociaal gedrag of schadelijk gedrag voor henzelf en/of 
hun omgeving en met een machtiging Gesloten Jeugdzorg. 

ThuisBest’ combineert ambulante multisysteembehandeling in de thuissituatie met 
kortdurende gesloten jeugdzorg.  
ThuisBest is een gezamenlijk product van SJSJ-Almata (gesloten jeugdzorg), de 
Viersprong (MST) en Prisma (MST-LVB). 

De Viersprong biedt behandelingen voor: 

www.deviersprong.nl 

Vermoedens van  classificeerbare DSM-stoornis bij kinderen en jongeren 

088-7656216 


