
Bij SafePath Solutions, opgericht door Dr. David Bernstein, helpen we teams 

om effectiever te werken met jongeren en volwassenen met persoonlijk-

heids- en gedragsproblemen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en 

agressie. Een team is elke groep mensen die samen werken om zorg te verle-

nen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, verslavingscentrum, jeugdverblijf, 

gevangenis of gemeenschapsgerichte programma’s. 
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“Mijn collega’s en ik zijn werkzaam in “de Hoop”, een verslavingszorginstelling 
met een christelijke grondslag. Drie jaar geleden hebben wij de SafePath-training 
gevolgd. We zijn erg enthousiast over de resultaten die we merken op onze afde-
ling. We hebben een krachtige taal geleerd - schemamodustaal - voor de worstelin-
gen van cliënten en onze eigen worstelingen om met hen te helpen te beschrijven. 
Naast het verkrijgen van een groter mededogen, heeft de training ons concrete 
hulpmiddelen voor interventies aangeboden. Bijvoorbeeld het stellen van grenzen, 
het bieden van ondersteuning en het empathisch confronteren van onze cliënten.”
 
Theodoor de Kraker, GZ-psycholoog, Verslavingscentrum “de Hoop” GGZ, Dordrecht

“Ik heb reeds verschillende jaren behandelingsteams voor jongeren gecoacht en 
getraind in schematherapie, maar SafePath heeft me meer continuïteit en verrij-
king in mijn werk geboden. Het is een goede manier om principes en technieken 
van schematherapie met succes te implementeren op een behandelunit en het 
personeel te ondersteunen bij het creëren van een veilig groepsklimaat.”
 
Marjolein van Wijk-Hebrink, schematherapeut, residentiële jeugdzorg, OG Heldringstichting

Dr. David Bernstein is een klinisch psycholoog (PhD, New York University, 1990) en 

universitair hoofddocent aan de Universiteit van Maastricht. Hij is een van de leidende 

innovatoren en opleiders binnen schematherapie. Hij is voormalig voorzitter van de 

Association for Research on Personality Disorders (ARPD) en vicevoorzitter van de 

International Society for Schema Therapy (ISST). Hij is de auteur of coauteur van meer 

dan 100 wetenschappelijke publicaties en hoofdstukken over onderwerpen zoals 

psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen, kindermishandeling en verwaarlozing, 

forensische psychologie en verslaving. Hij ontwikkelde de iModes, in samenwerking 

met striptekenaar Vick, en richtte SafePath Solutions op om mensen met persoonlijk-

heids- en gedragsproblemen te helpen een veiliger en gezonder leven te leiden.

Contact
info@safepath-solutions.com

Website
safepath-solutions.com
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Bending the path towards a second chance



Grenzen

SafePath Solutions combineert principes van schematherapie - een ‘evidence-based’ 

behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen - met mindfulness en positieve psycholo-

gie. Teams leren werken met extreme emotionele toestanden die schemamodi genoemd 

worden en zorgen voor de emotionele basisbehoeftes van cliënten - voornamelijk hech-

ting en stevige maar eerlijke grenzen. We leren teams om therapeutisch op modi te reage-

ren, in plaats van reacties die leiden tot escalaties, waardoor conflictsituaties veranderen in 

leermogelijkheden.

SafePath Solutions heeft als doel het verbeteren van het functioneren van het team en het 

klimaat op de afdeling, veiligheid en binding te bieden die cliënten gemist hebben tijdens 

hun jeugd en het aanbieden van mogelijkheden om gezondere manieren van coping en 

verhouding te oefenen. In een recente gerandomiseerde klinische studie over jongeren 

in residentiële behandelingstrajecten hadden SafePath Solutions teams een beter functio-

nerend team, een beter klimaat op de afdeling en minder nood aan fysieke restricties van 

cliënten, in vergelijking met reguliere teams bij dezelfde instelling.

Sinds 2011 hebben we in meer dan 10 verschillende instellingen in Nederland behandel-

teams getraind. Voor meer informatie over SafePath Solutions, inclusief de implementatie 

van SafePath in uw organisatie en hoe u een SafePath trainer/coach kan worden, gelieve 

een kijkje te nemen op onze website safepath-solutions.com of contacteer ons via 

info@safepath-solutions.com

We verheugen ons om u te helpen met de behoeftes van uw organisatie.

TRAINGEN VOOR TEAMS

Trainingen van SafePath Solutions zijn krachtig, inspirerend en leuk. We nemen een inter-

actieve ‘al doende leert men’ aanpak aan, met oefeningen en “serieuze spellen” die geschikt 

zijn voor de verschillende leerstijlen van participanten.

Training in SafePath Solutions begint met een tweedaagse basistraining voor teams, 

gevolgd door een implementatiefase met regelmatige coaching en supervisie en een 

follow-up booster-dag na 6 maanden.

De teams krijgen veel ondersteuning bij het aanleren van SafePath Solutions. We bieden 

handleidingen aan voor de teamcoaches en werkboeken voor teamleden en cliënten. 

Daarnaast maken we gebruik van de iModes-kaarten (www.i-Modes.com) welke de 

schemamodi in cartoonvorm afbeelden die teams en cliënten helpen met het leren 

over schemamodi. 

 

De train-de-trainers cursus is een traject die gekwalificeerde professionals en opvoeders in 

de geestelijke gezondheidszorg voorbereidt om trainers en coaches van SafePath Solutions 

te worden. Om de cursus te volgen moet u reeds deelgenomen hebben aan een twee-

daagse basistraining van SafePath Solutions. Als u deze nog niet volbracht heeft kunnen 

we een basistraining voor u vastleggen.

SafePath Solutions trainers/coaches zijn onafhankelijke beoefenaars. Ze hebben het recht 

om hun eigen trainingen/coaching te regelen, hun eigen financiële regelingen te treffen en 

de naam SafePath Solutions en de goedgekeurde materialen en methodes te gebruiken in 

hun trainingen en coaching. 
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EEN SAFEPATH SOLUTIONS TRAINER/COACH WORDEN


