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In deze nieuwsbrief leest u o.a. het volgende
nieuws over onze behandelingen:










Nieuw in Amsterdam: MST-PSB
Nieuw in Tilburg: MST
West-Brabant West: Pilot GHB. Verslaving vóór zijn
Behandeling Kinderen uit de Knel is effectief bij
vechtscheiding
Hulp voor teruggetrokken en angstige cliënt
Help puber met borderline op tijd. Dat is effectief
Wij zoeken nieuwe medewerkers voor onze groei
Training Persoonlijkheidsstoornissen
Specialistische Vervolgtraining MBT met Anthony
Bateman

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

Nieuw in Amsterdam e.o.

Start MST-PSB team in Amsterdam:
Behandeling seksuele gedragsproblemen jongere
Voorkómen uithuisplaatsing jonge dader seksueel
misbruik
Wat als er in het gezin sprake is van seksueel afwijkend
gedrag van een kind, gekoppeld aan ‘lastig’ gedrag van dat
kind en wellicht ook invloed ervan op broertjes/zusjes? Hoe
krijg je het gezin als geheel weer goed functionerend, terwijl
je tegelijk het seksuele afwijkende gedrag effectief
behandelt? Seksuele problemen van een kind binnen of
buiten het gezin zijn behandelbaar, gelukkig
De Viersprong biedt hiervoor MST-PSB aan, vanaf april
2017 ook in Amsterdam. Lees meer

Nieuw in Tilburg e.o.

Multisysteemtherapie in Tilburg:
Behandeling jongeren met ernstige
gedragsproblemen
Vanaf maart 2017 biedt de Viersprong ook Multi Systeem
Therapie (MST) aan in de regio Tilburg. 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.Lees meer

Klantervaring MST:

“ Wij moesten als ouders grenzen gaan stellen en

“Wanneer je hem ‘s nachts probeert te de regie terugkrijgen. Ik had alle hoop opgegeven”
traceren, wanneer je uit je omgeving de
verhalen hoort en wanneer je het
Lees het interview met de moeder van Daniël (15), die koos
vermoeden krijgt dat er drugs in het spel voor MST
is, moet er iets gebeuren. Hij mocht niet
verder afglijden.”

Nieuw in West-Brabant

GHB gebruik bij jongeren eerder en effectiever
aanpakken. Pilot in West-Brabant West.
Verslaving vóór zijn
Door over instellings- en gemeentegrenzen heen samen te
werken en kennis uit te wisselen, kan de hulp aan jongeren
die de zeer verslavende drug GHB gebruiken verbeteren. De
Viersprong en Novadic Kentron starten hiervoor op inititiatief
van de gemeente Etten-leur een GHB-pilot in West-Brabant
West. Binnen deze regio zullen zoveel mogelijk partners
worden betrokken om jongeren die GHB gebruiken zo vroeg
mogelijk op te sporen en effectiever te helpen. Lees meer

Passend antwoord op meer behandelvragen
Aan ons huidige palet aan behandelmogelijkheden voor
volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek,
voegen we de komende maanden kortdurende
behandelingen toe die oplossingen bieden voor nog meer
behandelvragen. Als cliënten vastlopen door zaken in hun
persoonlijkheid, kunnen zij bij ons terecht, maar ook wanneer
iemand een partner heeft met persoonlijkheidsproblemen
biedt de Viersprong oplossingen. Bijvoorbeeld in de vorm
van kortdurende systeembehandeling en kortdurende
behandeling voor partners en jonge moeders. Ook mensen
die een antwoord zoeken op een vraag die hen erg bezig
houdt kunnen bij ons terecht voor een Therapeutisch
Psychologisch Onderzoek (TPO).

Behandeling Vechtscheidingen

Onderzoek geeft aan: Behandeling Kinderen uit de
Knel is effectief bij vechtscheiding
De behandeling ‘Kinderen uit de Knel’ voor kinderen in een
vechtscheiding blijkt effectief. Conflicten tussen ex-partners lijken
verminderd na de behandeling bij vechtscheiding. Dit blijkt uit het
onderzoeksrapport dat de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de
Universiteit Utrecht (UU) en de Academische Werkplaats
Kindermishandeling (AWK) op 23 maart publiceerden.
Lees hier meer over de positieve resultaten na behandeling “Kinderen
uit de Knel”.

Hulp voor angstige en teruggetrokken cliënt
Heeft u als verwijzer te maken met een volwassen cliënt die
duurzaam angstig en teruggetrokken is en steeds weer vastloopt? En
zoekt u een effectieve behandeling? Lees dan hier verder.
Heeft u als verwijzer te maken met een jeugdige cliënt (<18) die
duurzaam angstig en teruggetrokken is en steeds weer vastloopt? En
zoekt u een effectieve behandeling? Lees dan hier verder.

Ervaringsdeskundige

Laura leerde dat zij haar emoties mag uiten en raakte
haar angst kwijt.
Wat Laura leerde bij de Viersprong in de Deeltijd Jongvolwassenen
lees je hier.

Wetenschappelijke publicatie over
het belang van tijdig behandelen
borderline:
Klinische stadiëring en vroege interventie
bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen

Help pubers met borderline op tijd. Dat is effectief.
Meestal openbaart borderline zich aan het begin van de
puberteit. Vroeg signaleren en behandelen van pubers met
borderline is het advies.
Aldus Joost Hutsebaut, verbonden aan de Viersprong en het
Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: “Met de juiste hulp
kunnen bepaalde problemen worden voorkomen, als er tenminste
vroegtijdig wordt begonnen met de behandeling. Op jonge leeftijd zijn
de problemen nog vaak gemakkelijker te tackelen. Dat is een stuk
lastiger bij mensen die al jarenlang met deze problemen leven.”
Voor jongeren vanaf 12 jaar bieden wij MBT-Early in Bergen op
Zoom. Ook in Den Bosch starten wij deze zomer met MBT-early. Voor
jongeren vanaf 16 jaar is er MBT voor adolescenten in Amsterdam,
Bergen op Zoom en Den Bosch. Lees meer

Overig nieuws
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

Nieuw bij de Viersprong Academy:
Training Persoonlijkheidsstoornissen
23 juni 2017, Bergen op Zoom
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.

Symposium Psychodynamische Psychotherapie: Save the Date!
Noteer alvast vrijdag 24 november 2017 in uw agenda en houd onze website in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen in het programma.
Kijk voor de volledige trainingskalender van de Viersprong Academy op www.deviersprongacademy.nl

Nieuw bij MBT Nederland:
Specialistische Vervolgtraining met Anthony
Bateman, 30 mei 2017, Breda
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. Lees meer
Nieuwe trainingsdata vrije inschrijvingen
MBT Theorie en Praktijk Deel I 18 en 19 mei & 21 en 22 september 2017
MBT Theorie en Praktijk Deel II 22 en 23 juni & 30 november en 1 december 2017
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
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

