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Programma workshop
• Theoretische inleiding:
- consultatie aan de patiënt principe
- samenwerken met familie/netwerk
- interventies-in-de-omgeving
- synthese
• Discussie in kleine groep ahv concrete situaties uit de praktijk
• Nabespreking en afronding
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Inleiding
3 soorten casemanagement-strategieën die mekaar in evenwicht
houden
- Consultatie aan de cliënt
- Interventie-in-de-omgeving
- Supervisie/consultatiestrategieën voor de T
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1) Perspectief van de cliënt
• DGT erg gericht op individuele C: vaardigheidstraining + individuele
psycho + telefonische consultatie
• Sterke nadruk op casemanagement-strategieën waarbij C als zijn eigen
casemanager wordt gezien!
• Idee om aan de omgeving consultatie te geven hoe ze met C kunnen
communiceren? ➔ wél: consultatie geven aan de C voor hoe zij
effectief met omgeving kan communiceren
• C staat centraal!
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Consultatie-aan-de-cliënt-principe:
rationale
• Effectieve zelfzorg leren
→ link met dialectische dilemma’s
• Splitsing verminderen
→ consultant blijven voor C ipv mee te gaan oordelen over
gelijk/ongelijk
• Respect voor C uitdragen
→ link met biosociale theorie en belang van zelfvalidatie leren
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Zijsprongetje biosociale theorie
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Consultatie-aan-de-cliënt-principe:
vervolg
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Consultatie-aan-de-cliënt-principe:
vervolg
3 grote blokken strategieën:
1. T oriënteert C en andere professionals op de consultatiebenadering
2. T consulteert C over manier waarop ze met andere professionals
kan omgaan
3. T consulteert C over de beste manier om te reageren op familie,
vrienden m.b.t. therapie
→ Voor onze workshop is vooral 3 verder relevant
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Consultatie aan de C over hoe met
familie en vrienden om te gaan
• Invaliderende omgeving
• Familie en vrienden die actief betrokken willen zijn bij therapie
=> Telkens dezelfde uitdaging: Primaire rol van T is om C in elk van deze
situaties te helpen om:
▪ effectief met haar sociale netwerk over haar problemen, haar
behandeling, en haar behoeften te communiceren;
▪ strijdig advies over de behandeling en oplossingen voor problemen
te evalueren;
▪ en vaardig voor zz beslissingen te nemen.
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Consultatie aan de C: hoe als hulpverlener
met familie en vrienden om te gaan
• Wat met telefoontjes van gezinsleden & vrienden?
•
•
•
•
•
•

T kan info ontvangen (bvb. suïcidaliteit)
T kan info over zz geven (diploma’s, ervaring)
T kan algemene info geven over DGT & BPS
T legt altijd uit dat ze geen info kan geven over C en waarom
T mag evt beller coachen / emotionele onlust valideren
T informeert C altijd en asap over dit contact en de inhoud

• Wat i.v.m. geven van gezinssessies?
• Kan perfect binnen DGT op voorwaarde dat C erbij aanwezig is
• T helpt de deelnemers een beter begrip te krijgen van, en meer validerend te
zijn naar C
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2) Perspectief van de familie
• C kan niet los gezien worden van zijn omgeving, netwerk, familie met
hun eigen verhaal & ervaringen
• Familie heeft er vaak een hele zoektocht op zitten naar de juiste hulp
en ondersteuning
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Samenwerken met familie/netwerk
tijdens behandeling: rationale
• Het betrekken van naasten in psychiatrie is anno 2022 evident en
noodzakelijk, en wel om een aantal redenen:
•
•
•
•

Hebben relevante info over voorgeschiedenis, hulpverlening, …
Kijken vaak breder, ook naar andere rollen die C opneemt
Familie steunen => houden het beter vol er voor C te zijn => winst voor C
‘Veranderen doe je met anderen’ ~ basisassumptie dat C’en nieuw gedrag in
alle relevante contexten moeten oefenen => familie helpen mee te zijn, zodat
ze nieuw gedrag kunnen bekrachtigen
• Kunnen C helpen het sociaal isolement te doorbreken
• Hebben moreel aanspraak op steun; na de (dag)opname/therapie moeten zij
ermee verder kunnen
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Samenwerken met familie/netwerk
(vervolg)
• Meerwaarde van systeemtherapie bij BPS:
– mogelijkheden om te werken aan het reguleren van emoties in relaties met
familieleden, belangrijke anderen en vrienden; dit zal de relaties veranderen,
responsiever en veiliger maken
– in verschillende contexten kan gewerkt worden aan het veranderen van impulsief
gedrag, onder andere door het reflecteren over de gevolgen van dit gedrag voor
anderen en voor relaties
– ten aanzien van cognities, overtuigingen van de patiënt en belangrijke anderen,
deze kunnen in kaart worden gebracht, en verruimd met andere betekenissen
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Samenwerken met familie/netwerk
(vervolg)
• Wél familie betrekken bij BPS want:
• Crisis vaak in thuissituatie
• Instabiele relaties zijn kenmerk bij BPS
• Studies naar de last die families en partners ondervinden en de mogelijke
psychiatrische problemen aanwezig bij familieleden tonen aan:
• familie en naasten van C’en met BPS ervaren een grotere draaglast en leed dan naasten
van mensen met anderen EPA problematiek
• BPS kenmerkt zich door problemen in de intermenselijke of relationele sfeer: de omgeving
heeft daar gericht mee te maken

=> complex: het is moeilijk voor de omgeving om zich staande te houden EN
naasten oefenen door hun handelen (meestal) onbewust invloed uit op het
welzijn van de patiënt
• Vanuit internationaal onderzoek werden een aantal interventies specifiek
ontwikkeld
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3) Interventie-in-de-omgeving
(Linehan)
• Zo weinig mogelijk… Soms toch nodig, als
• de uitkomst belangrijk is
• C duidelijk zelf niet de kracht of capaciteit heeft deze uitkomst tot
stand te brengen
• Bij voorkeur met C erbij aanwezig, en C zo actief mogelijk aanwezig.
Anders asap info bezorgen!
• Met informed consent van C
• Uitzondering: noodgevallen waar kans op suïcide, ernstige
zelfverwonding of geweld tgo anderen bestaat.
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Interventie-in-de-omgeving (Linehan):
condities
• Interveniëren wanneer C niet in staat is om zelf iets te doen en het
resultaat erg belangrijk is
Bvb. niet bij bwz wegens overdosis drugs; psychotische toestand

• Interveniëren wanneer de omgeving onverzettelijk is en veel macht heeft
Bvb. hulpverlening die aanmelding door andere professional als noodzakelijke voorwaarde stelt

• Interveniëren om het leven van C te redden of een ernstig risico voor
anderen te vermijden
Bvb. suïcidepreventie, ingrijpen als er geweld naar anderen of kinderen dreigt, …

• Interveniëren wanneer het menselijk is dit te doen en geen schade zal
veroorzaken
“T doet voor C wat hij voor elke vriend in een soortgelijke situatie zou doen, zolang dit niet
betekent dat C hierdoor geholpen wordt om passief probleemoplossend gedrag niet door actief
te vervangen”.

• Interveniëren wanneer C minderjarig is
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Synthese beide perspectieven

• C = eigen casemanager
• Kwaliteit van leven van C is
lange termijn doel
• Individuele psychotherapie
• Vaardigheidstraining voor C
• Telefonische consultatie
voor C

• Dialectisch wereldbeeld:
1ste stelling: alles is
onderling verbonden, je
kan C niet los zien van zijn
context
• Basisassumptie: C moet
gedrag oefenen in alle
relevante contexten en dus
zeker ook thuis
• Invaliderende omgeving
helpen meer validerend te
worden helpt bij
zelfvalidatie van C
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Synthese beide perspectieven

Bron: Kathy Melman, PhD Director, Seattle
Children’s DBT Program 2018
http://www.uwcspar.org/uploads/8/3/2/2/83221692/12-219_case_management__kathy_melman_.pdf
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Synthese in de praktijk
• Stap 1: oriënteer C én zijn omgeving op C-a-d-C-principe
• Stap 2: consulteer C over beste manier om met vrienden & familie om te
gaan (zie slide 10)
• Coach C in problem solving skills
• Coach C in intermenselijke effectiviteit: VIVO + BETOVER OOST + OEWW

• Stap 3: hou in praktijk stap 1 & 2 goed vast, bvb. bij ongeruste telefoontjes,
tijdens systeemgesprekken, …
• Heb vertrouwen in het kunnen van je C! Op lange termijn is ze beter
geholpen door het zelf te leren aanpakken
• In uitzonderlijke gevallen intervenieer je in de omgeving maar steeds met C
en diens welzijn in het achterhoofd
• Casus Jana
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En nu aan jullie!
• Casussen
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Dankjewel voor jullie aandacht!
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