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Inclusiecriteria klinische behandeling voor jongeren verruimd
Nieuw in Rotterdam: Gezinsbehandeling MST-CAN bij
kindermishandeling en verwaarlozing
Goede behandelresultaten MST
MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing jonge dader seksueel
misbruik
DSM-5 vanaf 2017 leidend bij bepalen verzekerde zorg.
Trainingen: DSM-5, Diagnostiek. Schematherapie,
Mentalization Based Treatment
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Whitepaper:
Problemen bij scholieren – 6 tips van de
Viersprong om schooluitval te voorkomen

Schoolverzuim helpen voorkomen
Kent u een jongere die langdurig verzuimt van
school?
Op iedere school zijn er leerlingen die door persoonlijke
problemen regelmatig spijbelen, langdurig verzuimen en
dreigen uit te vallen. Waarom moet dit voorkomen
worden? En: Wat kan er met deze leerling aan de hand
zijn?
Download de whitepaper

____________________________________
“Met deze behandeling heb ik vijf jaar
psychotherapie in drie maanden kunnen
doen”
Behandeling cluster C persoonlijkheidsproblematiek
(volwassenen)
Korte opnames lijken misschien niet altijd praktisch bij
het hebben van werk of een gezin, maar zijn wel zeer
effectief en doelmatig bij het doorbreken van
vastzittende patronen bij een cliënt. Kortdurende
klinische psychotherapie (KKP) leidt sneller tot grote en
duurzame verbetering. Dat heeft het proefschrift van
Eva K. Horn (KKP effectief en doelmatig) uitgewezen.
De behandeling kan de oplossing betekenen voor
volwassenen die door angst en vermijding vastlopen in
vriendschappen, relaties en werk.
Lees waarom een opname effectiever kan zijn en wat
een van onze cliënten hier zelf over zegt.

_______________________________________________________________________________

Inclusiecriteria klinische behandeling voor
jongeren verruimd
Behandeling cluster C en trekken cluster B
persoonlijkheidsproblematiek
De klinische behandeling die de Viersprong
aanbiedt voor jongeren (Klinische Schematherapie
Adolescenten, KST-a), is een oplossing voor
jongeren van (bijna) 15 tot 18 jaar, die langdurig
angstig en kwetsbaar zijn. De inclusiecriteria voor
een opname zijn verruimd. Ook komen we waar
nodig naar het gezin toe en betrekken we nog
meer de ouders/verzorgers bij het
behandelproces.» Lees meer
_________________________________________________________________________________

Nieuw in Rotterdam: Gezinsbehandeling
MST-CAN bij kindermishandeling en
verwaarlozing
Uithuisplaatsing voorkomen
De gezinsbehandeling MST Child Abuse and
Neglect (MST-CAN) vermindert
kindermishandeling en verwaarlozing van
kinderen in gezinnen. Door gebruik te maken van
de positieve kracht van de ouders en de mensen
in hun omgeving, wordt het thuis weer veilig en
is uithuisplaatsing van de kinderen niet nodig.
» Lees meer
_________________________________________________________________________________

Goede behandelresultaten MST
Na behandeling woont 95% nog steeds thuis
In de gezinnen waarin wordt gestart met de
gezinsbehandeling multisysteem-therapie (MST)
staat een kind met gedragsproblemen op de
nominatie om uit huis geplaatst te worden. Bij een
MST-behandeling blijft hij of zij thuis wonen. Uit
de resultaten van de MST-therapie bij duizenden
jongeren in de afgelopen jaren, blijkt dat na afloop
van de behandeling 95% van de jongeren nog
thuis woont en 94% geen delicten meer pleegt.
Deze resultaten houden stand (gemeten tot 18
maanden na het einde van de behandeling).
Lees meer.
_________________________________________________________________________________

De Viersprong in Trouw: Seksueel
misbruik en toch verder als gezin
MST-PSB voorkomt uithuisplaatsing van jonge
dader seksueel misbruik
Op 2 juni verscheen in de Verdieping van het
dagblad Trouw een artikel over de 16-jarige Bart,
die zijn zusje misbruikt. Het is de beschrijving van
een van onze casussen in het behandelprogramma MST-PSB (problem sexual
behaviour). Het artikel schetst de factoren die bij
Bart hebben bijgedragen aan zijn problematische
gedrag. Ook vertelt het artikel hoe met MST-PSB
een uithuisplaatsing is voorkomen. Bekijk hier het
hele artikel in Trouw, de Verdieping:
Verder na incest (Iris Pronk)
» Lees meer
_________________________________________________________________________________
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DSM-5 vanaf 2017 leidend bij bepalen
verzekerde zorg
In april heeft Minister Schippers (VWS) in een brief aan
de Tweede Kamer laten weten dat de DSM-5 vanaf
2017 leidend wordt bij het bepalen van de verzekerde
zorg. Dit betekent dat zorgverleners vanaf 1 januari
2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken bij
de beoordeling of er sprake is van een psychische
stoornis.

DSM-5 trainingen
Om u en uw medewerkers binnen de praktijk inzicht te geven in
de DSM-5, heeft de Viersprong Academy twee trainingen
ontwikkeld:
DSM-5: De Essentie
Amsterdam 30 september / Bergen op Zoom 9 november
DSM-5: Alternatief model voor Persoonlijkheidsstoornissen
Amsterdam 23 september
Lees meer op de Trainingskalender Viersprong Academy en
schrijf u in.

Efficiënt en doelgericht: incompany trainingen Trainingen Mentalization Based Treatment
Diagnostiek en/of Schematherapie
Klik op de naam van de training voor meer informatie.
Heeft u behoefte om in één keer een heel team te
trainen? Gebruik makend van uw specifieke
cassussen? Op basis van uw (leer-)doelstellingen
kunnen wij een training op maat voor u creëren. De
inhoud van de training stemmen we in overleg met u af
op uw instelling, afdeling, werkwijze en
cliëntenpopulatie. Afhankelijk van de groepsgrootte
worden de trainingen met één of twee trainers gegeven.
Ook de samenstelling van trainers kunnen wij naar
behoefte aanpassen, zo kan er naast de hoofdtrainer
(bijv. een psychotherapeut) een co-trainer ingezet
worden (bijv. een vaktherapeut, sociotherapeut of nog
een psychotherapeut). Meer informatie
Supervisie
Bent u op zoek naar individuele- of groepssupervisie in
het kader van uw opleiding óf omdat u zich wilt
ontwikkelen in uw vakgebied? Wij hebben diverse
erkende supervisoren voor u beschikbaar:








Supervisie Basisaantekening psychodiagnostiek
(BAPD); door NIP erkende supervisoren.
Supervisie Systeemtherapie; door NVRG erkende
supervisoren.
Supervisie Psychoanalytische Psychotherapie;
door NVPP- en NVP erkende supervisoren.
Supervisie Groepsdynamica en
groepspsychotherapie; door NVGP erkende
supervisoren.
Supervisie Schematherapie; door Register
Schematherapie erkende supervisoren.
Supervisie Group Schema Therapy (ISST); door
ISST erkende supervisoren.
Meer informatie

Training:
Datum:
Locatie:
Kosten:

MBT en Adolescenten
6 en 7 oktober 2016
Breda of Bergen op Zoom
€ 875

Training:
Trauma and Resilience
Datum:
14 oktober 2016
Locatie:
Breda
Kosten:
€ 475
Peter Fonagy is de trainer. De dag is geheel in het
Engels
Training:
MBT en Trauma
Datum:
3 november 2016
Locatie:
Breda of Bergen op Zoom
Kosten:
€ 275
Deze dag is uitsluitend te volgen na deelname aan de
training op 14 oktober 2016. De training zal
voortborduren op de theoriedag van Peter Fonagy en
vooral bestaan uit oefeningen.
Training:
MBT Theorie en Praktijk Deel II
Datum:
24 en 25 november 2016
Locatie:
Breda
Kosten:
€ 875
Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar!

De Viersprong e-health koploper ggz in
Noord-Brabant!
EHealth Meetlat Brabant 2016
Zorgbelang Brabant onderzocht het aanbod van ehealthdiensten in ggz-organisaties in Brabant. Van
de zes zorginstellingen die werden onderzocht, is
de Viersprong het beste uit de bus gekomen.
Lees meer
__________________________________________________________________________
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