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Het Zorgprogramma Persoonlijkheid

Behandelmodel: Dialectische Gedragstherapie (DGT )

(1993, M. Linehan): verandering + acceptatie

• Spinnaker 1: residentieel (30 plaatsen)

3 groepen (basis DGT: mindfulness en frustratietolerantie) 

• Spinnaker 2: residentieel (30 plaatsen)

3 DGT groepen (standaard DGT)

• Spinnaker 3: dagtherapie (20 plaatsen)

2 DGT groepen (standaard DGT)
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Mensen met emotieregulatieproblemen (= moeite met 
herkennen, bespreken en hanteren van emoties)

Emoties reguleren = het vermogen om :

(1) ongepast gedrag te onderdrukken dat met 
sterk negatieve of positieve emoties samenhangt

(2) weloverwogen gedrag aan te wenden ten 
behoefte van een extern doel 

(3) fysiologische prikkels die sterke emoties 
hebben opgeroepen voor zichzelf te verlichten

(4) de aandacht op iets anders te richten wanneer 
een sterke emotie aanwezig is. 

Doelgroep
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• Emoties: stemmingswisselingen, (sommige) emoties niet herkennen/ 
onderdrukken/negeren, overspoeling versus niets voelen,…

• Gedachten: zwart-wit denken, achterdochtige gedachten, doemdenken, 
piekeren, dissociatie, oordelen(‘ik kan niets’), nachtmerries, 
herbelevingen,…

• Zelfbeeld/identiteit: negatief of wisselend zelfbeeld/lichaamsbeeld, wie 
ben ik? Wat wil ik?, problemen rond seksuele geaardheid, laag 
zelfvertrouwen,…

• Contacten met anderen: hoge verlatingsangst (aanklampen, 
controleren), teveel vertrouwen/wantrouwen in anderen, relaties moeilijk 
onderhouden, over grenzen gaan van anderen, over eigen grenzen 
laten gaan,…

• Gedrag: zelfdestructief gedrag, impulsief gedrag (geld, seks, 
vechten,…), middelenmisbruik, eetproblemen, vermijdingsgedrag, …

Klachten
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Doelgroep volgens DSM

Voornamelijk mensen met de diagnose (borderline) 

persoonlijkheidsstoornis volgens DSM (psychiatrisch 

handboek) 

 Persoonlijkheidsstoornis: langdurig moeilijk gedrag, in 

verschillende situaties (familie, school, werk, 

hobby,…), hinderlijk voor persoon zelf en/of 

omgeving.

 Moeilijkheden op verschillende domeinen: emoties, 

gedachten, zelfbeeld/identiteit, contacten met 

anderen, gedrag. 
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Borderlinepersoonlijkheidsstoornis volgens DSM

9 symptomen

enkele vd 9 minstens 5 vd 9

Borderline trek(ken) Borderline Stoornis
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DSM-criteria

1. Stemmingswisselingen

2. Impulsief gedrag

3. Zelfmoordpogingen

Zelfverwonding

4. Verlatingsangst

5. Instabiele relaties

6. Gevoel van leegte

7. Wisselend zelfbeeld

8. Problemen met woede

9. Achterdocht / dissociatie
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Omgeving
Biologische Aanleg/ 

Emotionele kwetsbaarheid

Emoties

° komen sneller

° zijn heftiger

° nemen trager af

+ gebrek 

vaardigheden
STOORNIS

Invalidatie

Gebrek aan vaardigheden

BIOSOCIALE THEORIE: ontstaan borderline?



Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

Emotionele kwetsbaarheid

Emoties

• Komen sneller: hoger basisniveau

• Zijn heftiger

• Nemen trager af
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Rol omgeving (gezin-familie-school-buurt-…)

• Mismatch: geen goed antwoord kunnen 
bieden op emotionele kwetsbaarheid 
(bv. te streng, te weinig of teveel grenzen, problemen als 
te eenvoudig voorstellen, emoties als ‘fout’ bestempelen, 
negeren, zelf té emotioneel reageren, inconsequent 

reageren op emoties,…). 
Het gaat hier niet over wie de schuldige is. 

• Traumatische gebeurtenissen: pesterijen, 
mishandeling, misbruik, verwaarlozing, …
(kan emotioneel systeem rechtstreeks ontregelen zonder 
dat er al sprake was van emotionele kwetsbaarheid). 

Hier is er wel sprake van reële schuld.  
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Gevolgen

• Aangeboren emotionele kwetsbaarheid + ‘emoties zijn 
ongepast’

Persoon weet niet meer wat hij moet voelen en hoe 
zich te gedragen

Persoon richt zich op verwachtingen van anderen, 
vertrouwt niet meer op zichzelf: verlies van eigenheid

Persoon raakt verder ontregeld (hevig of juist niet 
meer reageren) en de omgeving weet steeds minder 
hoe hierop te reageren (vb wisselend reageren). Op 
die manier houdt zowel persoon zelf als de omgeving 
ongewild de moeilijkheden in stand.

Zowel persoon als omgeving kunnen zaken doen om 
het lijden te verminderen! 



Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

Tips voor de omgeving

• Informatie over BPS

• (Sterke) eigen emoties regelen 

(bv. familietraining Similes www.similes.be)

• Regels en grenzen: duidelijk, consequent en 

voorspelbaar

• Laat persoon zoveel mogelijk zelf 

verantwoordelijkheid dragen: iemand met BPS 

kan meer dan je denkt, niet alles is ‘borderline’. 

• Aandacht voor zelfzorg!
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DGT: accepteren + veranderen

Veranderen

noodzaak tot leren van 

vaardigheden

(hoe anders handelen)

Acceptatie

noodzaak tot validatie

(wat merk ik op, 

oordeelbewust, 

acceptatie)

balans
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Commitment/engagement voor DGT

• Bereidheid om geen suïcidepogingen te ondernemen 

tijdens behandeltraject 

• Bereidheid om geen alcohol, drugs of niet 

voorgeschreven medicatie te gebruiken 

• Bereidheid om verslavende medicatie zoveel mogelijk af 

te bouwen

• Bereidheid niet meer ligdagen op te nemen dan je hebt

• Bereidheid om nieuwe vaardigheden uit te proberen en 

in thuissituatie te oefenen

• Bereidheid tot therapiedeelname (3x afwezigheid op 

zelfde sessie betekent ontslag)
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Werkwijze binnen DGT

• Individuele psychotherapie: dagboekkaart, 

kettinganalyse, motivatie versterken,…

• Vaardigheidstraining: theorie + huiswerk

• Mentorgesprekken: coaching, ondersteuning

• Bewegingstherapie, dramatherapie, beeldende 

therapie, levensbeheersing, consult psychiater 

en maatschappelijk werk, systeemtherapie
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 Bewustwording

 = mindfulness (Spinnaker 1,2 en 3)

 Frustratietolerantie

 = crisisvaardigheden + destructieve coping (Spinnaker 1)

 = crisisvaardigheden + acceptatievaardigheden 

(Spinnaker 2 en 3)

 Regelen van emoties

 = emotieregulatie (Spinnaker 2 en 3)

 Omgaan met anderen

 = intermenselijke effectiviteit (Spinnaker 2 en 3)

Vaardigheidstraining
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Mindfulness

Deze vaardigheden zijn de basis, de kern

• Opmerken wat je in jezelf en in je omgeving 

waarneemt

• Bewustwording van oordelen

• Respect en mildheid

• Hier-en-nu blijven
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Crisisvaardigheden

• Crisisplan op maat opstellen

• Crisisvaardigheden om door het moeilijke 

moment te geraken (zonder destructief gedrag)
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• = gedrag met de functie van omgaan met moeilijkheden, ook 
wel coping genoemd. 

• destructief copinggedrag = zich steeds weer herhalend 
gedrag of middelengebruik waarmee je niet kunt stoppen, 
ondanks de negatieve gevolgen en het feit dat je wel je best 
doet om te stoppen. 

(= verslavingsgerelateerd gedrag)

• Bij deze vaardigheden gaat het om het opgeven van de 
‘verslaving’. 

• Handvatten om op een andere, niet-destructieve manier om te 
gaan met het verslavingsgedrag.

Destructieve coping
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Accepteren van pijn: 
pijn + niet acceptatie van pijn = lijden 

 Realiteit zien zoals die is                   bewust-zijn

 Niet veroordelen                                 mildheid

 Geen waarheden                                 respect

 Alles is in verandering                        hoop

 Context begrip

Acceptatievaardigheden
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Emotieregulatie

• Emoties herkennen en beschrijven

• Controle over reactie op gevoelens

• Gedrag minder  afhankelijk van 

stemming

• Geladenheid doen afnemen
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Intermenselijke vaardigheden

Doel = je relaties gezond en levend houden

• Wensen uitdrukken

• Neen durven zeggen

• Conflict hanteren

• Luisteren naar de anderen
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• De patiënt kan en wil leren

• De verantwoordelijkheid ligt 50% bij de 

patiënt, 50% bij het team

• De therapeut = coach/trainer

Patiënt is de spilfiguur van zijn behandeling
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Mogelijke trajecten: 

1. Spinnaker 1

2. Spinnaker 2 en 3 (Langdurig DGT traject)

Zorgprogramma Persoonlijkheid
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Tijdslijn Spinnaker 1

Accent op mindfulness en frustratietolerantievaardigheden
(crisisvaardigheden, destructieve coping)

Ook aandacht voor emotieregulatie, intermenselijke
vaardigheden, negatief zelfbeeld, piekeren

12 weken

Vervolgtraject/nazorg:
- Gerichte externe doorverwijzing
- Langerdurende behandeling in SP 2
of SP 3
- ambulante nazorg
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Tijdslijn in langdurig DGT- traject

5

?

?                  15 weken
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basis

COMMITMENT: +/- 5 weken

MODULE: 17 weken

HERHALING MODULES
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Tijd voor vragen

???
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Referenties
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Guilford Press)

• Marsha Linehan – Dialectische gedragstherapie bij 
Borderline persoonlijkheidsstoornis (2002, 
Pearson)

• Marsha Linehan – De DGT vaardigheden. 
Handleiding voor de vaardigheidstraining 
dialectische gedragstherapie (2016, Pearson).

• American Psychiatric Association - Handboek voor 
de classificatie van psychische stoornissen (DSM-
5) (2014, Boom uitgevers Amsterdam)


