1-daagse DIS-deeltijd
Het DIS-deeltijdprogramma is bestemd voor cliënten bij wie
de diagnose dissociatieve identiteitsstoornis is gesteld en die
hun dagelijks functioneren verder willen verbeteren.
Werkwijze
In de groep wordt gestructureerd gewerkt aan de hand van
het boek ‘omgaan met traumagerelateerde dissociatie’
(Boon, Steele & van der Hart). Er wordt psycho educatie
gegeven en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen
in het omgaan met dissociatie. Met behulp van vaktherapie
en het huiswerk wordt er geoefend en gewerkt aan
verschillende doelen in het dagelijkse leven met DIS.
Het programma biedt:

specifieke ondersteuning naast een ambulante
behandeling

Ondersteuning bij de overgang van een intensieve
behandeling naar een ambulante
vervolgbehandeling.
Er wordt gewerkt in een groep van minimaal zeven en
maximaal negen deelnemers. In de voorbereidingsfase is er
een groepsbijeenkomst (kennismaking en flap maken).
We maken onderscheid tussen de DIS deeltijd
vaardigheidstraining waarbij we de eerste 18 hoofdstukken
van het boek doornemen. En de DIS deeltijd vervolggroep
waarin hoofdstuk 19 tot 33 besproken worden.
Na intake start een client met de DIS deeltijd
vaardigheidstraining waarna er na de eerste 18 hoofdstukken

afronding en evaluatie plaats vindt. In deze evaluatie wordt
gekeken naar de doelen die gesteld zijn voor de DIS deeltijd,
het individuele proces van de client en wat hierin nog ligt. Als
het aansluit bij de vraag van de client kan er een indicatie
komen voor de DIS deeltijd vervolggroep, deze groep vult
zich met leden uit verschillende rondes DIS deeltijd
vaardigheidstraining.
Beide groepen ronden af met een evaluatie en afscheid, dit
neemt ongeveer een maand in beslag. In deze fase vindt een
afrondend en adviserend gesprek plaats.
Doelstelling:
Tijdens de behandeling wordt aan onderstaande doelen
gewerkt:

Erkenning van de diagnose DIS

Verbeteren van de waarneming en
realiteitstoetsing

Oefenen met het doorbreken van de dissociatie in
het heden

Leren structureren, plannen en voorbereiden van
activiteiten/situaties (onder meer door het
bevorderen van samenwerking tussen delen)

Verbeteren van vaardigheden in het omgaan met
dissociatieve symptomen

Leren omgaan met beperkingen als gevolg van
dissociatieve problematiek

Ontwikkelen van zelfstandigheid in het dagelijks
leven.
Programmaonderdelen







Dagopening en sluiting
Vaktherapie
Lunchpauze
Psycho-educatie
Huiswerkbespreking

Voorwaarden
Om te kunnen deelnemen aan de eendaagse DIS deeltijd, is
het van belang dat:
De diagnose DIS is gesteld.
U naast deze groep een individuele therapie volgt
bij een DIS-deskundig regiebehandelaar. Wij bieden
enkel trainingsgerichte therapie en hebben geen
ruimte om individuele gesprekken te voeren en
zorg te bieden bij eventuele crisis. Indien er dingen
zijn die tijdens de training bij u naar boven komen,
vragen wij u deze te bespreken met uw eigen
regiebehandelaar.
U gemotiveerd bent om aan uw problemen te
werken.
U kunt functioneren in een gestructureerde groep.
U uw eigen veiligheid kunt garanderen.
U dient in staat te zijn zelfstandig het programma
te volgen. Waarbij u ook zelfverantwoordelijk bent
voor de reis van en naar Transit.
Gedurende de CPTSS-groep wordt er gewerkt met
Karify, u dient een Karify-account te gebruiken.
Uitsluitingscriteria voor deelname aan de groep
zijn: psychotische episodes, overheersende
middelenproblematiek, groeps-ongeschiktheid of

het onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse
taal.
Praktische informatie
Duur: 18 wekelijkse trainingsdagen één op locatie en één
online bijeenkomst op een tweede dag.
Plaats: Afdeling Transit, in gebouw Oosterhoorn bomen,
Ermelo
Opzet: Gesloten groep, max. 9 deelnemers.
Literatuur: boek ‘omgaan met traumagerelateerde
dissociatie’ (Boon, Steele & van der Hart)

