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In deze nieuwsbrief o.a.: 

Lees meer hieronder  

 

 Wij zoeken nieuwe medewerkers voor onze groei 
 Vraagtekens of vastlopende behandeling? 
 Nieuw in Amsterdam voor jongeren met borderline 
 Start MST team in Tilburg 
 MST ook effectief voor zeer gewelddadige 

jongeren 
 Nieuwe kortdurende behandelingen voor 

volwassenen met persoonlijkheidsproblemen 
 Zij bezorgen weinig overlast, maar vallen buiten 

de boot in de klas. Hulp bij ernstige angst en 
teruggetrokkenheid bij jongeren 

 Hulp voor jongeren met borderline & Belang van 
vroegsignalering 

 Nieuwe trainingen  o.a. 
interview persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5 en 
trainingen Mentalization Based Treatment 

 Nominatie MST-CAN team Den Bosch 
 Nieuw lid Raad van Bestuur 

 

 

 
De Viersprong groeit & zoekt daarvoor 
nieuwe medewerkers 

 

 
Overzicht aanbod de Viersprong in Amsterdam, 
Rotterdam, Den Bosch en West-Brabant 

 

 
Groei onder uitdagende omstandigheden 
 
Net als veel collega ggz-instellingen heeft de Viersprong uitdagende 
jaren gekend, maar in 2016 heeft de Viersprong het tij weten te 
keren. De Viersprong heeft laten zien dat het een bescheiden maar 
solide winst kan realiseren. Ook voor 2017 zijn de vooruitzichten 
goed en biedt de Viersprong diensten aan in regio’s in Nederland 
waar het voorheen niet actief was, waaronder de omgeving 
Haaglanden en Tilburg.  

 
Evidence-based werken blijft daarbij hoog in het vaandel staan. Zo 
hebben wij onlangs onderzocht dat MST ook effectief is voor zeer 
gewelddadige jongeren. Meer informatie vindt u hieronder.  
 
Wij zoeken voor onze groei in 2017 nieuwe medewerkers. Kent u 
iemand die interesse heeft? Kijk dan hier  

 

https://www.deviersprong.nl/nieuws/wij-groeien-nieuwsbrief-jan-2017/
https://www.deviersprong.nl/sp_faq/behandelaanbod-locaties-de-viersprong-2/
https://www.deviersprong.nl/sp_faq/behandelaanbod-locaties-de-viersprong-2/
https://www.deviersprong.nl/over-de-viersprong/werken-bij-de-viersprong/


 
Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch 
en West-Brabant

 

 

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. Bij 
een vastgelopen behandeling van uw cliënt kunt u de Viersprong 
om advies vragen. Lees hier meer over TPO en wanneer dit 
helpend kan zijn.  
 
TPO is mogelijk op alle locaties van de Viersprong, o.a. voor 
volwassenen in Amsterdam. In Rotterdam, Den Bosch en 
Halsteren is TPO mogelijk voor zowel jongeren als volwassenen.  
Bel voor een TPO in Amsterdam 088-7656111 / Rotterdam 088-76 
56 501 / Den Bosch 088-76 56 601 / West-Brabant: 088-76 56 200 
 

 
 
Amsterdam  

 
 
 
 

 

 
Nieuw in Amsterdam voor jongeren met 
borderline: Ambulante schematherapie  
Combinatie van groeps- en individuele Schematherapie voor 
jongeren met borderlineproblematiek. Lees meer.  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sigrid 
Geertzema, bereikbaar via tel 088-76 56 111. 
 
 
 
 
 

  

 
 
Multi Systeem Therapie (MST) is een 
intensieve vorm van behandeling voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig 
antisociaal gedrag, die vanwege hun 
ernstig grensoverschrijdend gedrag 
(dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in 
bijvoorbeeld een gesloten opname plek of 
een justitiële jeugdinrichting. MST-
behandeling is een alternatief voor 
(dreigende) uithuisplaatsing. 

 

Start MST team in Tilburg 
Vanaf maart 2017 biedt de Viersprong ook Multi Systeem 
Therapie (MST) aan in de regio Tilburg. 

 
MST ook effectief voor zeer gewelddadige 
jongeren 
In Nederlands wetenschappelijk onderzoek is nu aangetoond 
dat MST ook effectief is bij extreem gewelddadige jongeren, 
vergeleken met de rest van de MST doelgroep. MST blijkt voor 
beide groepen even effectief te zijn, dus zelfs de meest 
gewelddadige jongeren profiteren van deze behandeling. 
Bovendien is MST voor de gehele doelgroep (dus ook voor de 
extreem gewelddadige jongeren) effectiever dan andere 
behandelingen (treatment as usual). Dit werd aangetoond in 
een Nederlandse Randomized Controlled Trial (RCT). 
 

Publicatie  / Meer informatie over Behandeling van jongeren 
met MST 

 
 

https://www.deviersprong.nl/hulp-nodig-bij/therapeutisch-psychologisch-onderzoek-tpo/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/schematherapie/opname-van-jongere/
http://ijo.sagepub.com/content/early/2016/10/27/0306624X16670951.long
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/systeembehandelingen/multi-systeem-therapie-mst/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/systeembehandelingen/multi-systeem-therapie-mst/
https://www.deviersprong.nl/wp-content/uploads/2016/01/TPO-de-Viersprong-small.jpg


West-Brabant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Voor mensen die zijn 
vastgelopen in hun leven 
 
Klantervaring: 
 

Nieuwe kortdurende behandelingen voor 
volwassenen met persoonlijkheidsproblemen 
De Viersprong biedt in Halsteren twee nieuwe behandelingen 
voor volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblemen: TPO-E 
(Therapeutisch Psychologisch Onderzoek – Extended) en DIT 
(Dynamische Interpersoonlijke Therapie). 
Lees meer 
 

 
 
 
 

“Angst was het enige wat mij echt bezig hield” 
 
“Vóór mijn behandeling was ik 100% arbeidsongeschikt. Ik 
heb nu weer een volwaardige baan zonder enige vorm van 
behandeling of hulp van derden of medicijnen” 
 

Lees de testimonial van Michiel (43) die de ISTDP-
behandeling deed in Halsteren  
 

 

 

 
Zij bezorgen weinig overlast, maar vallen buiten de boot 
in de klas 

 
Hulp bij ernstige angst en teruggetrokkenheid bij 
jongeren, zoals: 

 jongeren met een hoog schoolverzuim of vroegtijdige 
schoolverlaters 

 jongeren die zich terug trekken op hun kamer en geen 
activiteiten meer ondernemen 

 jongeren die veel gamen 

 jongeren die buiten de groep vallen op school 

 pestgedrag: jongeren die in het verleden gepest zijn of nog 
steeds worden 

 jongeren die moeite hebben met sociale contacten 

 jongeren die zichzelf een enorme druk opleggen door de beste 
in alles te willen zijn 

 jongeren die geen fouten mogen maken, grote onzekerheden 
hebben.   Lees meer 

Voor deze jongeren bieden wij in Halsteren: 

 2- daagse deeltijd adolescenten 

 2-daagse deeltijd jongvolwassenen 

 Klinische Schematherapie jongeren (zie hieronder) 

Klinische behandeling voor jongeren (Halsteren) 
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. Voor wie is een klinische 
behandeling voor jongeren geschikt? (de in- en exclusiecriteria). » 
Lees meer 

https://www.deviersprong.nl/nieuws/5452/
https://www.deviersprong.nl/sp_faq/client-ervaring-ervaringen-client-istdp-behandeling-viersprong/
https://www.deviersprong.nl/sp_faq/client-ervaring-ervaringen-client-istdp-behandeling-viersprong/
https://www.deviersprong.nl/hulp-nodig-bij/ernstige-angst-en-teruggetrokkenheid/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/deeltijd-behandeling-adolescenten/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/schematherapie/schematherapie-voor-jongeren/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/inclusiecriteria-klinische-behandeling-jongeren-verruimd/#more-4532
https://www.deviersprong.nl/nieuws/inclusiecriteria-klinische-behandeling-jongeren-verruimd/#more-4532


Amsterdam,  
Bergen op Zoom,  
Den Bosch  
 

 
 
 

Hulp voor jongeren met borderline 
Wij bieden Mentalization Based Treatment (MBT) voor jongeren 
met emotionele problemen vanaf 14 jaar. Lees meer. 
 

Belang vroegsignalering bij borderline 
 

Hoe herken je borderline? Wees alert op deze 
signalen 
Zaterdag 10 december 2016 zond het RTL4 nieuws een item uit 
over het belang van vroegsignalering bij borderline. In dit 
item worden Naomi en haar moeder geïnterviewd en Joost 
Hutsebaut, Klinisch Psycholoog, werkzaam bij de Viersprong en 
het Kennisinstituut Persoonlijkheidsstoornissen. Op de website 
van RLT Nieuws verscheen een uitgebreid artikel over hoe je de 
signalen van borderline bij jongeren herkent. Bekijk hier beide 
nieuwsitems. 

 

 
 

Overig nieuws 
 
Nieuw bij de Viersprong Academy: 
 
Training 'Semi-gestructureerd interview voor persoonlijkheidsfunctioneren DSM5' (STiP-5.1) 
In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen 
én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken. 
Tijdens de training oefent u met dit interview zodat u bij uw cliënten een goede inschatting van het 
niveau van persoonlijkheidsfunctioneren kunt maken. Reserveer uw plaats op 31 maart in Bergen op 
Zoom. 
 
Training Persoonlijkheidsstoornissen  
Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen? Welke behandelingen werken en 
hoe kunt u het best het contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis? In een korte 
maar krachtige en praktische training maakt u kennis met de meest voorkomende 
persoonlijkheidsstoornissen. Tijdens het 1e dagdeel krijg u een aantal concepten mee, na de middag 
gaat u aan de slag met casussen en rollenspellen. Lees meer over de training op 23 juni 2017. 
 
Kijk voor de volledige trainingskalender van de Viersprong Academy op www.deviersprongacademy.nl 
 

 

 
 

Nieuw bij MBT Nederland: 
 
Specialistische Vervolgtraining met Anthony Bateman  
De specialistische vervolgtraining is een training- en supervisiedag o.l.v. Anthony Bateman en Dawn 
Bales, bedoeld voor therapeuten, die in hun dagelijkse praktijk vertrouwd zijn met het werken volgens 
de MBT-methodiek. Tijdens deze training worden de nieuwste ontwikkelingen besproken en is er veel 
aandacht voor het oefenen met en verder ontwikkelen van de therapeutische vaardigheden. 
Houdt voor meer informatie de website van MBT Nederland in de gaten! 
(datum nog niet bekend, vermoedelijk in mei 2017) 
 
Nieuwe trainingsdata vrije inschrijvingen 
MBT Theorie en Praktijk Deel I  18 & 19 mei 2017 

21 & 22 september 2017 
                                                                                                                  

MBT Theorie & Praktijk Deel II   16 & 17 februari 2017 
                                                 22 & 23 juni 2017 (onder voorbehoud) 
                                                 30 november & 1 december 2017                                  

https://www.deviersprong.nl/behandelingen/mentalization-based-treatment/mbt-voor-jongeren/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/belang-vroegsignalering-borderline-rtl-nieuws/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/belang-vroegsignalering-borderline-rtl-nieuws/
https://www.deviersprongacademy.nl/trainingen/introductiecursus-stip-5-1/
https://www.deviersprongacademy.nl/trainingen/introductiecursus-stip-5-1/
https://www.deviersprongacademy.nl/trainingen/training-persoonlijkheidsstoornissen/
http://www.deviersprongacademy.nl/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/specialistische-vervolgtraining/data--locatie-en-inschrijfgeld/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/training-mbt-theorie-en-praktijk-deel-i/aanmelden/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/training-mbt-theorie-en-praktijk-deel-ii/aanmelden/


 
MBT-A Theorie & Praktijk           9, 10 & 23 maart 2017 (3 daagse training) 
MBT en Crisis                             9 juni 2017  
MBT en Adolescenten                12 & 13 oktober 2017 (2 daagse training)                                            
MBT en Trauma                          9 & 10 november 2017  
MBT en Sociotherapie               Op aanvraag 

Trainingen die wij ontwikkelen: MBT Early / MBT Adherence metingen 

 
Behandelteam kindermishandeling en verwaarlozing Den 
Bosch krijgt wereldwijde nominatie 
 
MST Whatever it takes-nominatie voor MST-CAN team Den Bosch. Lees 
meer 

 
 

Wij groeien en zoeken behandelaren! 
De Viersprong groeit! We zoeken daarom steeds nieuwe medewerkers, 
waaronder GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en 

psychiaters. Wil jij bij ons komen werken? Lees dan hier verder 

 

Walter Franken nieuw lid Raad van Bestuur de 
Viersprong 

Walter Franken, die sinds november 2015 Manager Finance & Control 
was bij de Viersprong, is vanaf 1 januari 2017 lid geworden van de Raad 
van Bestuur. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het financieel 
herstel van de Viersprong. Hij wordt met name verantwoordelijk voor de 
interne bedrijfsvoering en gaat samenwerken met bestuursvoorzitter Roel 
Verheul, die de organisatie sinds 2007 bestuurt. 
 

 
 
Jubileumcongres 10 jaar TOPGGz, 8 maart 2017 
 
De Stichting TOPGGz bestaat in 2017 10 jaar. Op 8 maart zal 
hiervoor een Jubileumcongres plaatsvinden met als titel 
“Wissel-Werking: 10 jaar TOPGGz, zitten we op het goede 
spoor?“  
Lees meer in de uitnodiging. Accreditatie is aangevraagd.  
U kunt zich hier aanmelden voor dit congres. 
 

NRC: In veel gevallen is borderline heel goed te 
genezen:  
 
Artikel NRC over effectieve behandelingen. O.a. mogelijk bij de 
Viersprong in Amsterdam, Rotterdam, Bergen op Zoom, 
Halsteren en Den Bosch:  
lees meer 
 
 

 
Hebt u behoefte aan overleg? — Een cliënt aanmelden — Onze wachttijden — Contact   
Aanmelden nieuwsbrief: Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meldt u zich dan hier aan 

 
Meer informatie vindt u op www.deviersprong.nl 

http://www.mbtnederland.nl/trainingen/mbt-a-theorie-en-praktijk--driedaagse-training-/aanmelden/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/mbt-en-crisis--verlies-van-mentaliseren-en-controle-bij-patienten--en-therapeuten--/aanmelden/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/mbt-en-adolescenten---------tweedaagse-training-/aanmelden/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/mbt-en-trauma/aanmelden/
http://www.mbtnederland.nl/trainingen/mbt-en-sociotherapie/aanmelden/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/behandelteam-kindermishandeling-en-verwaarlozing-bosch-haalt-alles-kast-en-krijgt-wereldwijde-nominatie/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/behandelteam-kindermishandeling-en-verwaarlozing-bosch-haalt-alles-kast-en-krijgt-wereldwijde-nominatie/
https://www.deviersprong.nl/over-de-viersprong/werken-bij-de-viersprong/
http://www.topggz.nl/10-jaar-topggz.html
http://fd10.formdesk.com/topggz/aanmelding_TOPGGz-Jubileumcongres
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/11/greep-op-het-grillige-gemoed-5071509-a1531467
https://www.deviersprong.nl/persoonlijkheidsstoornissen/de-borderline-persoonlijkheidsstoornis/
https://www.deviersprong.nl/contact/
https://www.deviersprong.nl/contact/client-aanmelden/
https://www.deviersprong.nl/voor-verwijzers-en-gemeenten/wachttijden-overzicht/
https://www.deviersprong.nl/contact/
https://www.deviersprong.nl/contact/inschrijven-nieuwsbrief-verwijzers/

