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“Ik ben zo blij dat ik deze kans gehad heb”

Jongere die (langdurig) verzuimt van school effectief
geholpen met schematherapie
Behandeling KUK bij vechtscheiding nu ook
beschikbaar in Rotterdam
Korte opnames effectief en doelmatig bij mensen met
een persoonlijkheidsstoornis. KKP behandeling leidt
sneller tot grote en duurzame verbetering
Zelftest weet onderscheid te maken tussen mensen met
en zonder persoonlijkheidsproblematiek
Vraagtekens of vastlopende behandeling? TPO biedt
uitkomst
Zorgtraject ThuisBest: Meld je nog aan voor het
congres op 9 juni!

Jongere die (langdurig) verzuimt van school
effectief geholpen met schematherapie

Bekijk video: Eén van onze cliënten vertelt haar verhaal
Sommige jongeren lopen vast op school of werk, binnen het
gezin en in contacten met leeftijdgenoten en anderen. Ze
voelen zich onzeker, zonderen zich vaak af, blijven thuis van
school en maken onhandige keuzes, waardoor ze niet meer
meedoen aan het dagelijks leven en geïsoleerd raken. Het lukt
hen niet dit patroon te doorbreken, ook niet met eerder
geboden hulp en begeleiding van bijvoorbeeld ouders of
school. Herkent u dit bij een jongere in uw omgeving? Lees
meer over ernstige angst en teruggetrokkenheid
Klinische schematherapie is een effectieve oplossing voor
jongeren die langdurig angstig en kwetsbaar zijn. Met deze
behandeling bereiken jongeren in korte tijd grote effecten. Lees
meer over deze behandeling

Behandeling KUK bij vechtscheiding nu ook
beschikbaar in Rotterdam
Na de start in Zuid-Nederland gaat de Viersprong de Kinderen
uit de Knel-groepsbehandeling nu ook aanbieden aan
gezinnen in de regio Rotterdam. Lees meer

Korte opnames effectief en doelmatig bij mensen
met een persoonlijkheidsstoornis
KKP behandeling leidt sneller tot grote en duurzame
verbetering
Dat concludeert Eva Horn in haar proefschrift “Long-term costs
and effects of psychotherapy in personality disorders” dat zij op
19 april 2016 verdedigde in het Erasmus MC. Zij onderzocht de
kosten-effectiviteit van de intensieve behandeling “kortdurende
klinische psychotherapie” (KKP), waarbij cliënten 3 maanden
zijn opgenomen. Uit onderzoek onder 134 cliënten die ofwel de
KKP ofwel een andere gespecialiseerde psychotherapeutische
behandeling hebben doorlopen, blijkt dat de KKP sneller tot
grote en duurzame verbetering kan leiden, zowel op de korte
alsook op de lange termijn. Lees meer
Er is momenteel een korte wachttijd voor een KKPbehandeling bij de Viersprong!

Zelftest weet onderscheid te maken tussen
mensen met en zonder
persoonlijkheidsproblematiek
De zelftest Persoonlijkheidsproblematiek op onze website die
we eerder ontwikkelden, is inmiddels onderzocht op haar
psychometrische kwaliteit. De test lijkt te meten wat deze moet
meten Lees meer

Vraagtekens of vastlopende behandeling?
Loopt uw behandeling van een cliënt vast? Of hebt u in uw
praktijk te maken met een cliënt(en) die na jaren nog steeds
niet goed weet wat er met hem/haar aan de hand is?
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) biedt dan
mogelijk uitkomst. Lees hierhttps://www.deviersprong.nl/hulpnodig-bij/therapeutisch-psychologisch-onderzoek-tpo/ meer
over TPO en wanneer dit helpend kan zijn. TPO is mogelijk
voor jongeren en volwassenen op alle locaties van de
Viersprong. Bij een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt
u de Viersprong om advies vragen. Bel 088-7656216 (ma t/m
do 08:30-17:00 uur).

Overig nieuws

Zorgtraject ThuisBest
Meld je aan voor het congres op 9 juni!
Kinderen horen thuis op te groeien, maar
soms is een uithuisplaatsing niet te
voorkomen.
ThuisBest is een effectief en uniek zorgtraject dat gericht is op
een snelle terugkeer naar huis. Het zorgtraject ThuisBest
combineert multisysteembehandeling in de thuissituatie met
kortdurende gesloten jeugdzorg. De jongere wordt zo kort
mogelijk uit huis geplaatst, het gezin krijgt ondersteuning en de
kosten voor de gemeente zijn beperkt. Tijdens een congres op
9 juni kunt u kennismaken met deze aanpak. Lees meer en
meld u aan!

MST light bestaat niet!
MST-Nederland heeft verschillende signalen gekregen dat er
look-a-likes van multisysteemtherapie (MST) worden
aangeboden bij gemeenten en verwijzers. Daarbij worden
uitspraken zoals ‘MST-light’ en ‘wij doen hetzelfde als MST’
vaak gebruikt. Maar: MST light bestaat niet. Lees meer op de
website van MST-Nederland

17 juni: Introductie nieuw MBT handboek
Bateman en Fonagy introduceren nieuwe ‘practical guide’
Het langverwachte nieuwe MBT-handboek is uit
(“Mentalization-Based Treatment for personality disorders. A
practical guide”). Tien jaar na de oude “practical guide” worden
in deze grondig gereviseerde, nieuwe editie de basiselementen
van MBT helder en kernachtig neergezet. Anthony Bateman en
Peter Fonagy zullen het nieuwe handboek introduceren op 17
juni 2016 in Breda. Heb je het beroemde duo Bateman en
Fonagy altijd al aan het werk willen zien? Grijp dan nu je kans
en schrijf je in. : Meer informatie over de Introductiedag nieuwe
Practical Guide (Breda – 17 juni 2016 – 09.00-17.00 uur).

Trainingen voor de ggz - Viersprong Academy
Bij de Viersprong Academy bent u als professional aan het
juiste adres voor Schematherapie-en Diagnostiektrainingen, incompany trainingen en supervisies. Op de website
van de Viersprong Academy vindt u uitgebreide informatie en
trainingsdata. Bekijk trainingskalender
De MBT(Mentalization-Based Treatment) trainingen worden
verzorgd door MBT Nederland. Voor een overzicht van deze
trainingen verwijzen wij u naar de website van MBT Nederland.
Nu actueel:





ThuisBest congres – 9 juni, Ossendrecht.
MBT supervisiedag - 16 juni 2016, Breda
Introductiedag nieuwe Practical Guide MBT - 17 juni
2016, Breda
NIEUW: Boostersessie Schematherapie –
Casusconsultatie. Handvatten voor uw specifieke
casus - 30 september, Bergen op Zoom.

De Viersprong op nieuwe locatie in Amsterdam
Voorheen was de Viersprong gevestigd aan de Wibautstraat
118 in Amsterdam en aan de Rijksstraatweg 145 in
Duivendrecht. Vanaf 25 april 2016 is de Viersprong in
Amsterdam op een nieuwe locatie te vinden:
Nieuw adres:
de Viersprong Amsterdam
Biesbosch 67
1115 HG DUIVENDRECHT
De andere contactgegevens blijven ongewijzigd:
T (088) 76 56 111
F (088) 76 56 120
E-mail:
amsterdam@deviersprong.nl

Hebt u behoefte aan overleg? --- Een cliënt aanmelden --- Onze wachttijden
Afmelden nieuwsbrief --- Uw gegevens wijzigen --- Contact
Aanmelden nieuwsbrief: Zijn er mensen in uw omgeving die de nieuwsbrief ook willen ontvangen,
dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden op onze website.

