
 
Naast de reguliere behandelingen investeren we ook in nieuwe programma’s zoals GIT-PD. 
GIT-PD staat voor Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders en is voor de 
Viersprong een nieuwe behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. 
 

(GZ) psycholoog/verpleegkundig specialist  
minimaal 16 uur 

 
Wat ga je doen binnen deze functie? 
Je behandelt volwassenen met een cluster C en/of borderline persoonlijkheidsstoornis in een intensief 
ambulante setting. Je geeft daarbij zowel individuele- als groepstherapie binnen GIT-PD. Je werkt 
nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren team van professionals. Je wordt betrokken 
bij nieuwe ontwikkelingen en kunt zelf bijdragen aan innovaties.  
 
Ontwikkeling GIT-PD 
GIT-PD werd ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen als alternatief voor 
ongestructureerde zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. GIT-PD integreert de 
gemeenschappelijke kenmerken van bewezen effectieve behandelingen, zoals structuur, 
voorspelbaarheid en holding binnen de therapeutische relatie. Dit wordt binnen GIT-PD aangevuld 
met innovaties die passen bij de recente visie op behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Het 
gaat hier om een hoogspecialistische en volwaardige behandeling, gebaseerd op de bewezen 
effectiviteit van de zogenaamde non-specifieke factoren, zoals de therapeutische relatie, concrete 
doelen, een duidelijke rationale, afwisseling individueel en groepscontacten etc. De behandeling 
bestaat uit drie aaneengesloten fasen. Als blijkt dat er na de eerste fase een meer intensieve 
behandeling nodig is, zal de cliënt worden doorverwezen naar één van de andere hoogspecialistische 
behandelingen van de Viersprong. 
 
Hoe ziet GIT-PD er concreet uit? 
Een cliënt krijgt een uitgebreide (systeem)assessment door een regiebehandelaar, en volgt een 
groepsgewijs modulair programma, coachingsgroepen en individuele zorg op maat. Natuurlijk worden 
deze gesprekken en modules ingebed in een teamstructuur met multidisciplinair overleg, supervisie en 
intervisie. Wil je meer weten over GIT-PD, bekijk dan onze website: 
www.deviersprong.nl/behandelingen/git-pd-ggz-behandeling/. 
 
 
Naar wie zijn we op zoek? 

• Je bent opgeleid als GZ psycholoog of verpleegkundig specialist of je bent basispsycholoog 
met ervaring in het ggz veld; 

• Je hebt affiniteit met het werken met patiënten met een persoonlijkheidsstructuur;  

• Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding waarbij je kunt blijven 
reflecteren op eigen handelen;  

• Je bent een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren.  
 
 

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren:  
Dit is zonder twijfel een interessante, uitdagende en dynamische functie binnen een professioneel 
team. Je wordt ingebed in een multidisciplinair team met supervisie en intervisie en er zijn wekelijkse 
patiënten overleggen. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ; salariëring is afhankelijk 
van opleiding en ervaring. In deze functie moet je op woensdag en vrijdag en minimaal 16 uur per 
week kunnen werken. De overige werkdagen en uren zijn in overleg. 
  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anneke van Doorn, Zorgmanager West-Brabant 
regionaal volwassenen, bereikbaar via 088-7656832. Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 
20.078 ontvangen we graag uiterlijk 14 oktober via sollicitatie@deviersprong.nl.  
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Werken bij de Viersprong, een heel goed idee!        
De Viersprong is op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen kundig en innovatief. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste 
ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om onszelf en onze 
behandelprogramma’s te verbeteren en de kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen in 
persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger niveau te brengen. Het is onze ambitie om op alle 
terreinen beter te scoren dan beschikbare benchmarks. We zijn TOPGGz en ISO-gecertificeerd. De 
opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere GGZ instellingen. Meer informatie over ons vind 
je op www.deviersprong.nl en Linkedin.     
   
De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent 
Gedrag.    
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