
 

Bijlage Programma van Eisen 

Functie: een interventie (groepsschematherapie) gericht op verminderen van 

borderline symptomen op herstelt niveau, het terugdringen van bijkomende 

psychische stoornissen, zinvolle dagbesteding (school of werk) en het opbouwen 

en bestendigen van gezonde en ondersteunende persoonlijke relaties 

 

Interventie: Schematherapie voor Adolescenten (ST-A)  

 

Levering van de zorg 

1. Termijn waarbinnen, na aanmelding, de behandeling start: 

Het behandelplan, waarin het traject van begin tot einde beschreven wordt, wordt binnen 

zes weken na start van de behandeling vastgesteld. Streven is dat de behandeling 

aansluitend op de aanmelding kan starten.  

  

2. Overbruggingszorg: 

Overbruggingszorg vindt plaats binnen de eigen organisatie in afwachting van een plaats, 

danwel bij een collega instelling waar cliënt bij aanmelding nog onder behandeling in 

afwachting van een beschikbaarheid. 

 

3. Levering van zorg in geval van urgentie: 

Overbruggingszorg vindt plaats binnen de eigen organisatie in afwachting van een plaats, 

danwel bij een collega instelling waar cliënt bij aanmelding nog onder behandeling in 

afwachting van een beschikbaarheid. Crisiszorg wordt te allen tijde verleend. 

 

Inhoudelijke beschrijving van de zorg 

4. Doel van de behandeling:  

Doel van de behandeling is het doen verminderen van borderline symptomen op herstelt 

niveau. Subdoelen zijn deelnemen aan de behandeling, terugdringen van bijkomende 

psychische stoornissen, zinvolle dagbesteding (school of werk) en het opbouwen en 

bestendigen van gezonde en ondersteunende persoonlijke relaties.  

De fysieke veiligheid van cliënt en zijn omgeving staan daarbij voorop. 

De jeugdige wordt geleerd om bestaande disfunctionele patronen en gedragingen te 

herkennen en aan te passen. Deze patronen hebben hun invloed op het gedrag van de 

jongere, op zijn/haar omgeving en de omgeving beïnvloedt op haar beurt het gedrag en de 



gemoedstoestand van de jongere en werkt in op de bestaande patronen of onderhoud 

deze. Doel is om de jeugdige kennis en vaardigheden bij te brengen die ervoor zorgen dat 

de jeugdige kan functioneren op een manier die past bij het ontwikkelingsniveau. 

Uitgangspunt is dat de oorzaken van problemen niet uitsluitend bij de jongere gevonden 

worden. Om die reden worden ouders en naastbetrokkenen nauw betrokken bij de 

behandeling om de jongere te ondersteunen en indien nodig zelf aanpassingen te maken.  

 

5. Beschrijving van de behandeling: 

  

Na de diagnostiekfase en na vaststellen van de diagnose Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis wordt in samenspraak met de client en zijn/haar syteem de 

indicatie gesteld voor groepsschematherapie. 

Alvorens de behandeling start wordt een individueel behandelplan opgesteld met cliënt en 

zijn ouders/verzorgers. 

De behandeldoelen worden beschreven in een individueel behandelplan. Om deze doelen 

te realiseren wordt er driemaandelijks geëvalueerd met cliënt en zijn/haar ouders of 

verzorgers aan de hand van de ervaringen van cliënt en het systeem als ook de 

uitkomstmaten vanuit de ROM. Het behandelplan kan afhankelijk van de uitkomst van een 

bespreking worden bijgesteld. 

 

6. Vorm van de behandeling:  

De behandeling vindt plaats in wekelijkse groepspsychotherapie van 90 minuten 

gecombineerd met wekelijkse individuele psychotherapie zittingen en systeemtherapie.  

De maximale behandelduur vanaf de start van het hoofdtraject is 24 maanden. 

 



7. Beschrijving zorg:  

Groepsschematherapie.   

De behandeling bestaat uit een wekelijkse groepssessie van anderhalf uur, wekelijkse 

individuele gesprekken en systeemgesprekken. De hoofdfase duurt 12 maanden waarna er 

stapsgewijs wordt afgebouwd. 

Op indicatie wordt er aanvullende behandeling, binnen hetzelfde team geboden voor 

middelenafhankelijkheid, eetstoornissen en dergelijke. 

Er is een psychiater vast aan het team verbonden en elke cliënt ondergaat een 

psychiatrisch onderzoek. Indien dit nodig is vindt er aanvullende psychiatrische 

behandeling plaats. 

 

 

8. Samenwerking met andere zorgverleners:  

Er is samenwerking tussen en met de aanbieders van GGZ en de huidige jeugd- en 

opvoedhulpaanbieders.  

 

Fysieke omgeving waar de behandeling en verblijf plaatsvindt 

9. Behandelomgeving:  

Er wordt ambulante behandeling aangeboden binnen de specialistische GGZ. Ouders 

worden actief betrokken bij en participeren in de behandeling. 

 

10. Verblijfsomgeving:  

nvt 

 

 

Personele inzet 

 

11. Professionals:  

Psychiater, Gz-psychologen, klinisch Psychologen en basispsychologen. Op afroep 

maatschappelijk werkenden. 

 Er wordt gewerkt met een multidisciplinair team. Hoofdzakelijk post-academisch 

geschoold en BIG-geregistreerd. 

 

12. Onderscheidend vermogen:  

Er is weinig behandelaanbod voor de jongere doelgroep met een Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis. Uniek aan schematherapie als interventie is de gerichtheid op 

de specifieke leergeschiedenis van de cliënt en zijn sterke kanten en deze verder 

versterken en uitbouwen. De therapie sluit aan bij de krachten binnen de cliënt en zijn 

of haar omgeving. 



Kennis, ervaring, vaardigheden, competenties tav het behandelen van jeugdigen van 

16 tot 18 jaar met een hoog-complexe persoonlijkheidsstoornis met comorbiditeit. Het 

zijn professionals die met jeugdigen met deze diversiteit aan problemen en stoornissen 

en daarbij komende uitingen van agressie, zelfbeschadiging en ernstige problemen in 

relaties werken aan het verwerken van traumata, het aanleren van vaardigheden en 

reductie van de problematiek teneinde weer conform de ontwikkelingfase te kunnen 

deelnemen aan de maatschappij en het gezinssysteem. 

 Deze professionals zijn bestand tegen de druk behorende bij ernstige suicidaliteit, 

automutilatie en agressie of de dreiging daarvan en weten deze dreigingen binnen de 

behandeling om te zetten in passend gedrag bij de jongere. 

 

13. Beschikbaarheid personeel:  

Het personeel is gedurende werkdagen van 9-17 beschikbaar. 

Buiten kantoortijden zijn er afspraken in de keten voor opvang in het geval van crisis. 

 

Beëindiging van de zorg 

14. Uitstroom:  

Het zorgtraject wordt in principe na 24 maanden in het hoofdtraject beëindigd. Het 

uitgangspunt is dat vervolgzorg dan niet meer nodig is. In het geval dat dit toch nodig 

blijkt wordt een overdracht naar adequate vervolghulp verzorgd en de behandeling pas 

beëindigd wanneer de warme overdracht is afgerond. 

 

15. Nazorg:  

Binnen het hoofdtraject wordt gebruik gemaakt van een step-down principe waarbij na 12 

maanden de intensiteit van de behandeling wordt verlaagd naar een wekelijks contact en 

eindigt met een contact van eens per maand. Dit is vergelijkbaar met een nabehandeling, 

doch voor ons een essentieel onderdeel van het behandeltraject. Op indicatie kan de 

laatste fase met 6 maanden nabehandeling worden verlengd. 

 

16. Communicatie:  

Er vindt een nauwe samenwerking plaats met ouders, naastbetrokkenen en betrokken 

hulpverleners rond cliënt.   

  

Kwaliteit, innovatie en transformatie 

17. Implementatie kwaliteit:  

De Viersprong loopt voorop met ROM op cliëntniveau. ROM staat voor Routine Outcome 

Measurement en is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren 

en te verbeteren. Het unieke van ROM is dat voortgang en resultaten op cliëntniveau 

worden gemeten en vastgelegd. Op die manier zijn de uitkomsten direct van toepassing in 

het zorgtaject en kunnen behandelaren en groepsleiders waar nodig hun behandeling en 

begeleiding herijken. 

Cliënten en hun ouders worden 3-maandelijks gevraagd om ROM-vragenlijsten in te vullen 



en interviews te ondergaan. Cliënten en ouders ontvangen feedback binnen de 

driemaandelijkse behandelevaluatie.  

Tegelijkertijd worden dezelfde gegevens gebruikt om therapeuten en teams feedback te 

geven en te verbeteren waar dit nodig is. 

 

18. Implementatie klachtenregeling:  

De klachtenregeling die Viersprong breed gehanteerd wordt, kan aangesproken worden. 

Het  bespreken van klachten is opgenomen in een pdca cyclus (Plan, Do, Check, Act). 

Tijdens een evaluatie met betrokkenen worden de leerpunten benoemd en acties  in de lijn 

uitgezet en geborgd. 

 

19. Transformatie:  

 

ST-A past op verschillende punten binnen de transformatie van de jeugdzorg: 

1. Schematherapie is gericht op het versterken van de eigen autonomie waarbij de 

jongere zelf verantwoordelijkheid leert nemen en gebruik leert maken van de 

krachten binnen de eigen sociale omgeving en netwerk; 

2. Daaruit vloeit voort dat schematherapie inzet op het op een passende manier 

gebruik maken van de gezondheidszorg en biedt ondersteuning om ouders 

weer in hun rol als ouders te zetten passend bij het ontwikkelingsniveau en 

levensfase van de jeugdige; 

3. Schematherapie biedt daarbij een kosteneffectief aanbod waarbij zorg op maat 

wordt ingezet voor de jeugdige en zijn gezin; 

4. Schematherapie sluit hierbij aan bij de OKT teams zodat er sprake is van 

Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één 

regisseur. Wanneer andere gezinsleden zorg nodig hebben die niet onder ons 

zorggebied valt zorgen wij voor een nauwe samenwerking in de keten om te 

zorgen voor een gezamenlijk plan. 

 

 


