
FAST
Flexibel, Assertief, Stabilisatie Team

Informatie voor 
cliënten en naasten



Wat is de GlT-PD?

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders 

 (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijk-

heidsproblematiek. Er wordt gewerkt in teamverband, waarin 

er zo  nodig wordt opgeschaald of een outreachende aanpak 

kan  worden ingezet. Dit betekent dat behandelaren binnen het 

 FAST-team zich actief inzetten om in contact te zijn en blijven, 

juist omdat we weten dat contact aangaan en onderhouden op 

 moeilijke momenten lastig is.

Er wordt zo veel mogelijk ingezet op het opnieuw pakken van

eigen regie en het betrekken van naasten. Er is aandacht voor

verschillende gebieden, zoals crisissen met/zonder gedachten

aan zelfdoding, emotieregulatieproblemen, instabiel zelfbeeld

en impulsiviteit. Het resultaat is een kader voor goede zorg,

met een flexibel en outreachend karakter.

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek lopen vaak vast 

in hun dagelijks leven. Zij ondervinden vaak problemen in het 

aangaan en onderhouden van verschillende soorten relaties en 

sociale  rollen. Deze problemen ontstaan doordat mensen met 

persoonlijkheidsproblematiek moeite hebben met het begrijpen 

en reguleren van hun emoties, gedachten en hun gedrag. Binnen 

het team voor persoonlijkheidsstoornissen van GGZ Breburg 

wordt er gewerkt met behandelmethoden die effectief zijn ge-

bleken in het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek, ook 

wel Evidence-Based behandelingen genoemd (EBM). Er is een 

groep mensen waarbij de geziene instabiliteit en kwetsbaarheid 

(bijvoorbeeld wan trouwen, schaamte, middelenmisbruik etc.) 

vraagt om verbetering middels een meer nabije aanpak. Voor 

deze groep is het FAST-team ontwikkeld: een Flexibel, Assertief, 

Stabilisatie Team.

Wat is het FAST-team?

De behandeling focust op het terugkrijgen van meer stabiliteit 

en regie over het eigen dagelijkse leven. Indien geïndiceerd kan 

er aansluitend een vervolgbehandeling starten. De focus kan ook 

liggen op het leren omgaan met gekende kwetsbaarheid en het 

streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Er wordt 

ondersteuning geboden bij het zoeken van passende zorg buiten 

de GGZ of uitstroom van zorg. Het FAST-team is dus een door GGZ 

Breburg ontwikkelde multidisciplinaire behandelaanpak (GIT-PD) 

voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het multidis-

ciplinaire team bestaat uit verpleegkundigen, verpleegkundig 

specialisten, psychiaters, psychotherapeuten en (klinisch-, GZ-)

psychologen.



Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling binnen het FAST-team is voor een duur van 

gemiddeld 30 weken. Er vinden individuele gesprekken plaats 

met een vaste ambulante behandelaar en daarnaast vinden er 

contacten met de regiebehandelaar plaats om de behandeling 

tussentijds te evalueren. Het FAST-team werkt naast deze contac-

ten met een beveiligde online omgeving genaamd Karify om het 

contact tussen behandelaar en cliënt zo laagdrempelig en flexibel 

mogelijk te maken. Bij de start van het traject ligt de nadruk op 

het komen tot een herstel van evenwicht, uitleg over de diagnose, 

het verbeteren van copingvaardigheden (mogelijkheden om met 

stress om te gaan) en het verbeteren van de leefomstandigheden. 

Het behandelaanbod bestaat uit één of meerdere kortdurende 

modules, waarvan een aantal in groepsverband*.

Samen met de behandelaren wordt gekeken, naast een aantal 

 vaste onderdelen, welke aanvullende modules het best pas-

send zijn. Naasten worden nauw betrokken bij de behandeling 

en gesprekken. Zo vinden er bij diverse modules bijvoorbeeld 

 steungroep avonden plaats. Op deze manieren probeert het 

 FAST-team zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele   

behoeften van de cliënt.



 

Modules Strength assessment

Hiermee worden diverse levensgebieden zoals zelfverzorging, 

dagelijkse structuur, tijdsbesteding en sociale contacten in kaart 

gebracht om te kijken naar wat goed gaat of wat eventuele 

 ontwikkelpunten zijn.

• Suicidepre ventte taxatie Hiermee worden zowel het risico op 

 suïcide alsook mogelijke preventieve maatregelen in kaart 

 gebracht.

• Crisissigna/eringsplan ‘ (5 bijeenkomsten) In dit plan wordt 

 het persoonlijke ontstaan en verloop van een crisis

 beschreven alsook hoe iemand weer uit een crisis kan komen. 

 Binnen deze module vindt een steungroep avond plaats.

• Diagnostiek Indien er een vraag of indicatie is voor nader 

 onderzoek kan dit deel uitmaken van de behandeling.

• Psychiatrisch onderzoek Indien er een indicatie is, door 

 bijvoorbeeld medicijngebruik, kan een afspraak met de 

 psychiater deel uitmaken van de behandeling.

• Emotieregulatie training” (10 of 19 bijeenkomsten) 

 Er worden kortdurende (ERS-training) en langdurige 

 (VERS-training) emotieregulatie trainingen in groepsverband

 aangeboden.

Deze trainingen focussen op het herkennen, aanleren en verster-

ken van emotieregulatie vaardigheden. Binnen deze module vindt 

een steungroep avond plaats.

COMET’S (8 bijeenkomsten) De COMET (Verbeter uw zelfbeeld in 

7 stappen) wordt in groepsverband gegeven en is gericht op het 

veranderen van een negatief zelfbeeld in een positief, of in ieder 

geval meer realistisch zelfbeeld.



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

 situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein genoeg. 

Zodat jij je leven de baas blijft”

Heb je nog vragen? 

Neem dan contact met ons op.

Contact

GGz Breburg, Team Persoonlijkheidsstoornissen

Muiderslotstraat 150, 4834 KN Breda

Tel.: 088-0165400

www.ggzbreburg.nl Info@ggzbreburg.nl
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