
PERSBERICHT  
Halsteren, 16 december 2019 

 

Betere toegang tot zorg voor mensen met antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek 

Praktijkboek geeft handvatten aan behandelaren 
voor meer begrip, behandeling en bejegening 
 

Antisociale problematiek komt steeds vaker voor in de GGZ. Met de komst van de Wet op de 

verplichte GGZ (Wvggz) zal dit alleen nog maar toenemen. De groep cliënten die met deze 

problematiek kampt wordt vaak niet begrepen en daardoor uitgesloten van behandeling. Reden 

voor senior onderzoekers en psychologen Wies van den Bosch, Arno van Dam en Madeleine 

Rijckmans om een praktijkboek voor behandelaren te schrijven dat inzicht en handvatten geeft 

voor de behandeling van deze groep mensen. Het eerste exemplaar van het ‘Praktijkboek 

Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek’ is op 13 december overhandigd aan de 

auteurs. 

Het Praktijkboek is bedoeld voor professionals in de zorg en reikt tools aan die zijn gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en best practices om zowel cliënten met antisociaal gedrag, alsook hun 

familie en naasten te helpen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten de auteurs zien hoe de 

behandelaar kan omgaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen als agressie, 

middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast worden methodes beschreven om cliënten te helpen het 

antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan.  

Wies van den Bosch: “Toen ik 25 jaar geleden begon met DGT (Dialectische gedragstherapie) en de 

behandeling van suïcidale borderline cliënten, werd tegen mij gezegd dat dat geen zin had. Deze 

mensen waren onbehandelbaar of zo manipulatief dat ik er niet aan moest beginnen. Mensen met 

antisociale problematiek zijn in mijn ogen de borderline cliënten van nu. De meeste hulpverleners zien 

ze onterecht als onbehandelbaar.”  

Arno van Dam: “We doen onderzoek naar de behandeling van deze groep mensen in de GGZ. Veel 

behandelaren binnen de GGZ blijken het lastig te vinden om met deze doelgroep te werken en houden 

dat daarom af. Waar we in ons onderzoek achter kwamen is dat als behandelaren weten wat ze 

moeten doen en daar de juiste handvatten voor hebben, ze het leuker vinden en ook meer bereid zijn 

om met deze mensen te werken. Er is veel meer mogelijk dan behandelaren denken en dat willen we 

door middel van dit boek laten zien”.  

 

Madeleine Rijckmans: “We hebben veel gesprekken gevoerd met mensen uit deze doelgroep en hen in 

het boek middels citaten zoveel mogelijk aan het woord gelaten om de vooroordelen die 

behandelaren hebben bij te stellen. Het is belangrijk dat ze gaan ervaren dat cliënten met antisociaal 

gedrag niet veel verschillen van cliënten met andere problematiek; ook zij hebben vaak veel nare 

ervaringen opgedaan die hen beschadigd hebben, zij hebben alleen een andere manier ontwikkeld om 

daarmee om te gaan en zich staande te houden. Aan de hand van praktijkvoorbeelden die in het boek 

worden beschreven proberen we dat zo goed mogelijk uit te leggen.” 



Naast de drie auteurs werkten ook verschillende gastauteurs mee aan het boek. Het resultaat is een 

volledige en specialistische beschrijving voor de behandeling van cliënten met antisociaal gedrag. Het 

Praktijkboek Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek is te bestellen via de webshop van 

uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum via www.bsl.nl (ISBN 9789036822947). 
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Drs. Janneke Aerts werkt als klinisch psycholoog bij GGZ Westelijk Noord Brabant en is 

programmahoofd van de RVE Veranderingsgericht; een afdeling voor trauma, 
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Dr. Yvonne H.A. Bouman werkt als senior onderzoeker voor Transfore, instelling voor forensische 
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