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voor persoonlijkheidsstoornissen 
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Persoonlijkheidsstoornissen in het PZ

• frequent en toenemend

• interfereren met zowat alles, inclusief de zorg zelf

• zorg vergt meer dan gemiddelde kennis, kunde en kunst;

• elke (zorg)actie 

door elke betrokken hulpverlener

in elke fase

vergt (zelf)reflectie, empathie en kordate kalmte

• aanleiding voor complexe(re) en heftige psychi(atri)sche manifestaties



Persoonlijkheidsstoornissen 

komen vaak in zorg via crisis

acute zorgteams

(ambulant en in ziekenhuizen)

• Kennis van en therapeutisch arsenaal voor PSS in die teams is beperkt(er)

• In crisisteams staat de verhouding actie/reflectie vaak onder druk



Persoonlijkheidsstoornissen

er bestaan gespecialiseerde teams voor PSS,

maar ...

ze zijn relatief schaars

ze hebben lange wachtlijsten

ze zijn minder gericht op meest acute crisis

spiraal van crisis(her)opnames in acute teams = "wachtversmachter"

• gevoelens van onvermogen bij alle betrokken partijen

• extra druk op nodige (zelf)reflectie, empathie en kordate kalmte in de acute teams

• en dus risico tot bijkomende iatrogene schade!



Persoonlijkheidsstoornissen

vaak ook langdurige sociale ea. problemen

ook in zorg bij rehabiliterende herstelteams

(ambulant en ziekenhuizen)

• Kennis van en therapeutisch arsenaal voor PSS in die teams is beperkt(er)

• De existentiële aspecten van het herstelproces triggeren nochtans patiënt én 
team, met zelfde dynamiek als in acute teams.
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Persoonlijkheidsstoornissen in het PZ

àlle St. Annendael GGZ teams hadden behoefte aan
verhoging van

• kennis,

• kunde en

• kunstenaarschap

voor de omkadering en opvang van de ptn met PSS

door àlle teamleden van àlle teams

--> hogere kwaliteit van gepaste(re) crisisopvang

--> het wachten verzachten ipv versmachten

--> standvastiger omkadering bij hersteltrajecten



Persoonlijkheidsstoornissen in het PZ

Antwoord op die behoefte geëxploreerd in verschillende kaders:

• DGT,

• MBT, 

• en finaal GIT-PD

==> 2017 lidmaatschap KPS Nederland

==> traject van uitrol over alle teams



Overzicht bijdragen

• Wat is GIT-PD (J. Hutsebaut)

• Praktijk van GIT-PD-uitrol in St. Annendael (C. Jacobs)

• Waarom past GIT-PD goed binnen een cultuur van herstel
en verbinding? (T. Jacobs)

• Hoe evidence based is de GIT-PD? (J. Hutsebaut)

• Vragen voor het panel 

(google "slido" op je smartphone, en vul code 5314556 in)

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



De praktijk:

hoe rolde PZ St. Annendael

het GIT-PD model over een heel psychiatrisch ziekenhuis?

GIT-PD



Kader

• Visie en missie: kwaliteitsvolle zorg bieden 

= ook goede en veilige zorg…

• Mogelijk maken

• Meetbaar

• Verbeteracties starten en opvolgen

• Rond bepaalde zorgthema’s

• Expertise (d.m.v. stuur- en werkgroepen)

• Wetenschappelijke onderbouwing ( bv. rond bepaald zorgprogramma 
zoals het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen) 

 vorming

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Voorbereiding

• Beslissing in de stuurgroep

• Samenstelling van de werkgroep

• Training door het kenniscentrum (2-daagse opleiding 
train de trainer)

• Planning opstellen:
• 4 verschillende vormingssessies rond de 4 modules

• Groep van 15 deelnemers (samenstelling, zorgcontinuïteit)

• Lesgevers en/ of trainers

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Toepassing

• Valse start

• Twee clusters / jaar 

• Aangepast lesmateriaal (disciplines, Vlaamse landschap)

• Groepsmodules voor patiënten:
• Module identiteit

• Module zelfsturing

• Intervisie

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Bestendigen

• Webinars vanuit het kenniscentrum PS

• Intervisiemomenten

• Interne audit o.b.v. kwaliteitscriteria

• Stuur- en werkgroepen

• Boostersessies

• Jaarlijkse sessies voor nieuwe collega’s

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Nr. Criterium Score 

(1-5)

Motivering / Sterktes en/of Knelpunten

Alle behandelaars uit het GRB-programma hebben een 

basistraining gevolgd (inclusief minimaal de workshops 

basishouding en therapeutische relatie) en zijn vertrouwd 

met de basisprincipes van GRB

a. Het behandelteam moet een hoofdbehandelaar aanstellen, 

die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de activiteiten 

van de diverse teamleden en supervisie organiseert voor het 

team, met name bij het hanteren van ingewikkelde klinische 

problemen.

b. De hoofdbehandelaar moet een psychiater, klinisch 

psycholoog of psychotherapeut zijn en dient minimaal 

halftijds verbonden te zijn aan het programma.

De verschillende behandelaars die betrokken zijn bij de 

behandeling, hebben minstens eenmaal per twee weken 

structureel overleg (behandelplanbespreking) en kunnen 

elkaar daarbuiten makkelijk (telefonisch) bereiken

Checklist Kwaliteitscriteria Geïntegreerde Richtlijnbehandeling 
Persoonlijkheidsstoornissen

Onderstaande lijst bevat 20 kwaliteitscriteria voor de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling Persoonlijkheidsstoornissen. Deze criteria dienen te 
worden gescoord op een 5-puntenschaal: 
1: duidelijk onvoldoende
2: onvoldoende
3: voldoende
4: ruim voldoende

5: perfect

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



In een cultuur van

herstel & verbinding

GIT-PD



Visietekst herstel SAD

Herstellen van een psychische kwetsbaarheid is geen 
uitkomst maar het proces aangaan dat mensen terug in 

contact brengt met hun kracht, vertrouwen, hoop, waarde, 
zingeving, betekenis, tevredenheid. Zo kunnen mensen 

m(w)eer regie over hun leven nemen. De intense zoektocht 
naar herstel is uniek en persoonlijk en anderen zijn daarbij 

nodig.

Als hulpverlener willen wij mensen daarin bijstaan door op 
een presente manier te verbinden. We willen ruimte maken 
voor verlies en samen behoeften en wensen ontdekken om 
een leven in nieuw evenwicht te vinden, waarin mensen 
eigen krachten waarderen en ontplooien in de maatschappij.

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Presentie

• Vorming in presente bejegening voor alle veldwerkers

• Opleiding in twee kaders:

• Verbindende communicatie: onderzoek emoties en
behoeftes van jezelf en anderen om te kunnen verbinden

• Git-PD: basishouding=presentie

• Uitgebreide training van basisvaardigheid

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Presentie

• Vermogen tot presentie vermindert bij patiënten met pss:
• Hechtingsstijl

• Crisissituaties met hoogoplopende emoties

• Git-pd biedt kader om therapeutische relatie 
te monitoren en breuken te voorkomen/voorspellen

• Git-pd biedt handvaten om breuken in de therapeutische 
relatie te herstellen

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Presentie

• Vermogen tot empathisch verbinden vergroot door 
begrip voor dynamieken die eigen zijn aan een bepaalde 
problematiek

• Git-Pd maakt dat er sensitiever gewerkt kan worden bij PS 
(inzicht in hechtingsstijlen, gebrek aan epistemisch vertrouwen, 
emotieregulering)

• Ook traumasensitief kader wordt uitgewerkt en uitgerold

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Participatie en eigen regie

• Eigen regie staat vaak onder druk bij PSS:

• Frequente crisissen maken doelgericht werken moeilijk

• Vaak moeite met het dragen van verantwoordelijkheid

• Interpersoonlijke problematiek maakt dat je je als 
hulpverlener vaak onder druk gezet voelt

• GIT-PD:

• Werken met gemeenschappelijke doelstellingen

• Eigen regie in crisisplan en -beheer

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Persoonlijk en maatschappelijk 
herstel
• Persoonlijk herstel:

• naast klinisch herstel stilstaan bij wat opname/diagnose betekent voor 
identiteit, krachtgerichte werking.

• Basishouding Git-pd & verbindende communicatie = erg humanistisch.

• Transparantie in basishouding toont ook kwetsbaarheid van hulpverlener.

• Maatschappelijk herstel: ZH-opname is slechts kleine 
schakel in herstel, betrekken context in proces:

• Naasten: psycho-educatie, belang van basishouding en duidelijkheid

• Ambulant netwerk: overleg huisartsen rond casussen, symposium voor 
regionale huisartsenkoepel

• Spoeddienst

Vragen?
google "slido",

en vul code
5314556 in



Vzw Sint-Annendael Grauwzusters

Maatschappelijke zetel 
Vestenstraat 1 - 3290 Diest 
Tel. 013 38 05 11
info@sad.be
www.sad.be

Ondernemingsnummer: 0414.604.526
RPR Leuven


