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We zijn genomineerd voor Beste Werkgever en gestart met 
ZorgDomein! 
 
Nieuwsbrief voor verwijzers, januari 2020  

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

o Aanmelden via ZorgDomein mogelijk 
o Nominatie Beste Werkgever 2019-2020** 
o Breder aanbod in Amsterdam 
o Hulp aan ouders en kinderen: Behandeling voor beter ouderschap bij 

conflictscheidingen; Kinderen uit de Knel 
o Service Klantburo 
o Trainingsaanbod de Viersprong Academy 
o Overig nieuws 

 

Wij wensen u de beste wensen voor 2020 en vertrouwen op een mooie voortzetting 
van onze samenwerking. 

 

 

U kunt sinds 3 januari 2020 naar de 
Viersprong verwijzen via ZorgDomein. 
Verwijzen via de Viersprong website is ook 
nog steeds mogelijk. 

 

 

 

Bij de Viersprong geloven wij dat onze 

medewerkers het verschil maken. Zij hebben 

ervoor gezorgd dat wij het onafhankelijke 

keurmerk Beste Werkgever 2019-2020** 

hebben ontvangen! Hier zijn we natuurlijk 

enorm trots op. 
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In Amsterdam verbreden we in 2020 ons 
behandelaanbod voor volwassenen. Deze locatie is 
van oudsher gespecialiseerd in het behandelen van 
cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. 
In 2020 worden ook behandelingen aan cliënten met 
andere persoonlijkheidsstoornissen aangeboden.  
Zo zijn cluster C cliënten meer dan welkom. Cluster 
C cliënten worden vooral gekenmerkt door 
gevoelens van angst en teruggetrokkenheid. Aan 
deze doelgroep bieden wij in 2020 individuele 
schematherapie en de psychodynamische 
behandeling DIT aan. 
 
Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Behandeling voor beter 
ouderschap bij 
conflictscheidingen: Kinderen uit 
de Knel 

 
 

 

Kinderen uit de Knel (KUK) is een groeps-
behandeling voor ouders en hun kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar. De behandeling leert 
ouders die in een conflictscheiding verwikkeld zijn 
geraakt om beter samen te werken in het belang 
van de kinderen. 
 
De KUK behandeling heeft als doel kinderen die de 
dupe dreigen te worden van de strijd tussen hun 
ouders uit de knel te halen. In de behandeling wordt 
gewerkt aan het verbeteren van communicatie en 
het vinden van nieuwe wegen om met 
conflictgebieden om te gaan. Dit wordt gedaan om 
de kinderen zich (weer) veilig te laten voelen.  
 
In Den Bosch starten we in februari met een nieuwe 
groep. In Bergen op Zoom in september/oktober.  

Meer weten over KUK? Klik hier voor meer 
informatie en gegevens van onze contactpersoon. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.deviersprong.nl/nieuws/viersprong-amsterdam-volwassenen-aanbod-2020/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/systeembehandelingen/kinderen-uit-de-knel/
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/systeembehandelingen/kinderen-uit-de-knel/
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Terugbelafspraak voor verwijzers mogelijk 

Vaak heeft u het als verwijzer druk. Dan kan het 

handig zijn om een terugbelafspraak in te 

plannen met het Klantburo van de Viersprong. 

Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en 

donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Voordeel 

voor u is dat er geen wachtenden voor u zijn. 

Terugbelafspraak maken? Klik hier. 

 

Telefonische afspraak voor cliënten mogelijk 

Ook is het voor cliënten mogelijk een 

telefonische afspraak te maken met een 

ervaringsdeskundige. 

Klik hier voor meer informatie. 

 

Natuurlijk is ons Klantburo ook bereikbaar via 

088 – 7656 216 tijdens onze algemene 

openingstijden.    

Klik hier voor onze contactgegevens en de 

bereikbaarheidstijden. 

 
 

 

 
 
  

De Viersprong neemt deel in een prestigieus 

EU Project over het verspreiden van kennis 

van mentaliseren.  

Klik hier voor meer informatie. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.deviersprong.nl/contact/telefonische-afspraak-klantburo/
https://www.deviersprong.nl/contact/afspraak-ervaringsdeskundige/
https://www.deviersprong.nl/contact/telefonische-bereikbaarheid/
https://www.deviersprong.nl/contact/telefonische-bereikbaarheid/
https://www.deviersprong.nl/nieuws/de-viersprong-neemt-deel-in-prestigieus-eu-project-over-het-verspreiden-van-kennis-van-mentaliseren/
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Nieuw! Dynamische 
Interpersoonlijke Therapie (DIT) 
training  
 

De datum wordt z.s.m. bekend 
gemaakt. Houd hiervoor de website 
in de gaten. 
 
Locatie: Capelle aan den IJssel 
 

 
  

De Dynamische Interpersoonlijke Therapie 
(DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy 
ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van 
psychodynamische psychotherapie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van algemeen 
gehanteerde concepten en interventies uit de 
psychoanalytische theorie en praktijk. 

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de 
kortdurende behandeling van patiënten met een 
stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook 
erg geschikt voor de behandeling van patiënten 
met voornamelijk cluster C-persoonlijkheids-
pathologie, zij het ingezet over een langere 
tijdsspanne. Kies voor een 3 of 4-daagse 
training! 

Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP, FGzPt 
en NVvP. 

Bekijk het programma en schrijf direct in. 

 

Basistraining Schematherapie  
 
Nieuwe data 2020! 

16, 17 januari en 5, 6 maart, Utrecht 

16, 17 april en 11, 12 juni, Capelle 

aan den IJssel 

 

  

Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van 

schematherapie? Dan is dit de juiste training voor 

u! Wij leren u de achtergronden van het model 

kennen, de begrippen die gehanteerd worden en 

de toepassing daarvan in de praktijk. Naast 

cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op 

het opdoen van ervaring. Ook komen de aspecten 

van (dag)klinische schematherapie aan bod 

evenals werken in een multidisciplinair team. 

Accreditatie: FGzPt, NVvP, VGCt, NIP, VSR, 

Register Vaktherapie, Register Schematherapie. 

 

Bekijk het programma en schrijf direct in.  

 
 
Bezoek de website van de Viersprong Academy voor nog meer informatie over 
trainingen en congressen. 
 
 

https://www.deviersprongacademy.nl/trainingen/d-i-t-training/
https://www.deviersprongacademy.nl/trainingskalender/
https://www.deviersprongacademy.nl/
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Locaties in Nederland 
 

Wist u dat de Viersprong werkt vanuit vijf fysieke  
hoofdlocaties in Nederland?  
                          
Dat zijn: 
- Amsterdam (Duivendrecht) 
- Bergen op Zoom  
- Den Bosch 
- Halsteren 
- Rotterdam 

 
 
     Klik hier voor de adresgegevens. 
 
                     
 
 
 

 
Wachttijden 

 
 

 Een overzicht van onze wachttijden is hier te vinden. 
 Niet alle programma’s hebben lange wachttijden.  
 Wij adviseren u het overzicht regelmatig te bekijken. 
 Heeft u vragen, neem dan contact op met het  
 Klantburo. Klik hier voor de contactgegevens en  
 bereikbaarheidsinformatie.  
 

 
 
Vacatures 
 

 De Viersprong breidt uit en dat betekent dat we  
 mooie vacatures hebben. Bent u of kent u iemand  
 die op zoek is naar een mooie nieuwe uitdaging,       
 bekijk dan ons vacatureoverzicht.   
 
Volg ons ook op LinkedIn. 
 
 
 

 
Aanmelden nieuwsbrief  
 
Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? 
Klik hier om aan te melden.  

https://www.deviersprong.nl/locaties/
https://www.deviersprong.nl/voor-verwijzers-en-gemeenten/wachttijden-overzicht/
https://www.deviersprong.nl/contact/telefonische-bereikbaarheid/
https://www.deviersprong.nl/contact/telefonische-bereikbaarheid/
https://www.deviersprong.nl/vacatures/
https://www.linkedin.com/company/de-viersprong-landelijk-centrum-voor-persoonlijkheidsproblematiek/
https://www.deviersprong.nl/contact/inschrijven-nieuwsbrief-verwijzers/

