
 

Uitnodiging voor het eerste Strategisch Onderzoeksoverleg 
Dialectische Gedragstherapie (SO – DGT) 

13 april 2018 

 

Beste collega-onderzoeker,    

Beste aspirant-onderzoeker, 

 

In de voorbije jaren zijn er steeds meer onderzoekers in Nederland en België die zich 

toeleggen op dialectische gedragstherapie en de biosociale theorie van Marsha Linehan. 

Het valt ons op dat ze niet op de hoogte zijn van elkaars projecten en dat men vaak 

tegen gelijksoortige problemen aanloopt. Wij denken dat er veel te winnen valt als er 

wordt samengewerkt. Bovendien gaan we ervan uit dat feedback en discussie tot nieuwe 

ideeën zal leiden.  

We willen je dan ook van harte uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van SO – DGT! 

Meer info: http://buff.ly/2GakQH6 

 
Praktisch 
Hoe aanmelden? 

• Online aanmeldformulier: 

https://www.dialexisadvies.nl/signupform?id=SO_DGT_13_april_2018  
• Problemen of vragen: info@dialexisadvies.nl  

 

Wie?  
• Je doet of ambieert onderzoek naar effectiviteit/ implementatie/ 

werkingsmechanismen van DGT, naar aanhoudende emotionele ontregeling, de 

biosociale theorie van Marsha Linehan, of een nauw verwant onderwerp.  

• Je bent bereid om feedback te vragen en te geven over je projecten.  

 

Wat?  

• Informele bijeenkomst. Maximum 25 deelnemers!  

• Korte (poster)presentaties en verdiepende discussies. 

• Vijf onderzoekers bijten de spits af en presenteren hun project. Zie bijlage voor 

hun namen en titel van hun praatje (telkens +- 10). Als jij graag hun voorbeeld 

wil volgen, dan kan dat. Gewoon even laten weten wat je wil presenteren en wat 

je hiervoor nodig hebt.  

  

Waar en wanneer?  
• Vrije Universiteit Amsterdam 

• Vrijdag 13 april, 13.30 uur tot 17.00 uur 

• Deelname is gratis. Dankzij de VU, die bereid was bereid om deze bijeenkomst te 

hosten!  

 

 

 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbuff.ly%2F2GakQH6&data=02%7C01%7C%7C095899f5336c423d5da608d563042e6f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636523791967276261&sdata=DvfauuvcZQpvCQ0ZcEmuymCCM5a2jd0movFhcMJIyp8%3D&reserved=0
https://www.dialexisadvies.nl/signupform?id=SO_DGT_13_april_2018
mailto:info@dialexisadvies.nl


 

 

Deze presentaties zullen alvast stof geven tot nadenken 
 

 

 

De effectiviteit en mechanismen van verandering in klinische DGT 

Farid Chakssi & Wies Van den Bosch, Scelta, Radboud Universiteit 

 

DGT bij suïcidale mensen met een autismespectrumstoornis 

Anne Huntjens, Parnassia Groep, VU Amsterdam 

 

Online DGT als nazorg 

Hanneke van Leeuwen, Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg, Radboud 

Universiteit 

 

Hoe verwerken mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) emotionele stimuli?  

Barbara Montagne, GGZ Centraal, ROM Oostelijk Utrecht, Zwaluw & Enk, Innova 

 

Wat mensen met BPS ons kunnen leren over de relatie tussen stress en sociaal gedrag.  

Roland Sinnaeve, Genetic Research about Stress and Psychiatry, Departement 

Psychiatrie, Katholieke Universiteit Leuven 

 

 

 

 

De rest van het programma hangt van jullie af! 

 


