
Waar wordt op gelet bij de adherence beoordeling? 

  

De casusconceptualisatie moet aanwezig zijn om zicht te hebben op de hiërarchie in de 

probleemgedragingen. Vervolgens wordt er vooral op volgende punten gelet  

1. Voert de T de sessie gestructureerd uit?  

Op twee manieren wordt daarnaar gekeken: 

a. MFN, agenda opstellen, thema bepalen, analyse primair probleemgedrag met aandacht 

voor secundaire doelen, genereren oplossingsanalyses, kiezen van oplossing, er 

commitment over krijgen en een afspraak maken over oefenen in toepassing van de 

oplossing, samenvatten of een nieuwe analyse, warme afsluiting 

b. Tijdsindeling (met name houdt T genoeg tijd over voor de oplossingsanalyse en afsluiting 

van de sessie). 

 

2. Punt 1 kan gezien worden als een tweedimensionale indeling van de sessie. Bij het volgende 

onderdeel gaat het om het inkleuren van die onderdelen aan de hand van de strategieën en 

interventies vanuit DGT.  Wordt de Mindfulness oefening adequaat uitgelegd en 

nabesproken. Vindt voldoende validatie plaats op niveau 4 of hoger? Past T dialectiek toe 

(irreverentie, humor, commitment strategieën en dialectische strategieën zoals zaken bij de 

naam noemen en opmerken wat ontbreekt en dat benoemen). Is T gedragstherapeutisch 

bezig: wordt relevant gedrag (in het kader van de casusconceptualisatie en het contract) 

bekrachtigd, analyseert T op de juiste manier en gaat hij/zij moeilijke thema’s niet uit de 

weg? Voor het uitvoeren van de analyse geldt bijvoorbeeld: brengt T eerst het probleem en 

de situatie in kaart, voordat overgegaan wordt naar het toepassen van vaardigheden. En 

bijvoorbeeld ook de vraag of T niet te snel hulp en oplossingen aanbiedt. Bespreekt T 

therapie interfererend gedrag en wordt direct verandering gevraagd? 

 

3. De volgende vraag is of de toepassing van de interventies en strategieën systematisch plaats 

vindt? Is het een toevalstreffer dat er een metafoor voor komt, of is het duidelijk dat T 

bewust bekwaam is. Komt in het hele gesprek V5 terug, of is het eenmalig. Meestal is dat 

goed te zien omdat bij systematische toepassing de sessie vloeiend én boeiend verloopt. 

 

4. Wordt in de sessie aan de client steeds duidelijk gemaakt dat DGT een samenhangend 

programma is? Checkt T voor de voortgang in de VT, wordt TC besproken? 

 

5. Als laatste het relatieaspect in het gesprek, en dat is natuurlijk verweven met de eerdere 

punten. Is T open en transparant; is er sprake van een relatie (‘wij’- uitspraken?), doet T aan 

zelfonthulling (op adequate, validerend wijze). Durft T kwetsbaar te zijn en spanning op te 

bouwen/te laten bestaan? Staat T onvoorwaardelijk achter de client? 

 

 

Conclusie: Bij ‘adherent DGT’ begrijpt T het belang structuur, kan T flexibel en gecentreerd 

vasthouden aan die structuur, en past T de DGT principes systematisch toe.  

 


