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Dr. Wies van den Bosch studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

en is klinisch psycholoog, psychotherapeut en trainer/supervisor (DGT, VPeP, NIP, 

VGCt). Ze heeft verschillende bestuurs- en managementposities in de verslavingszorg, 

psychiatrie en forensische psychiatrie bekleed.

Wies heeft in Nederland de dialectische gedragstherapie (DGT) geïmplementeerd 

en heeft hiernaar veel onderzoek gedaan. Ze promoveerde op onderzoek naar 

de effectiviteit van DGT bij verslaafde en niet-verslaafde borderline-patiënten. 

Daarnaast heeft zij de effectiviteit van DGT binnen de forensische psychiatrie 

onderzocht en is een pilotstudy naar behandeling van patiënten met een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis gestart. Ze begeleidt verschillende promovendi bij hun 

onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en/of DGT.

Ze was twee termijnen voorzitter van de VGCt-sectie persoonlijkheidsstoornissen  

en heeft in die hoedanigheid vele lezingen en workshops gegeven. 

Zij is lid van de Professor Linehan’s International Training Group en van de 

internationale DBT Research Group (University of Washington). In de internationale 

vereniging DGT (IA-DBT) is zij één van de internationaal gekozen bestuursleden. 

Tot 2022 gaf zij intensieve trainingen en workshops in DGT in het Nederlands, Duits 

en Engels in binnen- en buitenland. Zij heeft de vaardigheidstrainingshandleiding 

van Marsha Linehan in het Nederlands vertaald, evenals die voor DGT bij LVB van 

July F. Brown. Zij publiceerde verscheidene artikelen en boeken over DGT, forensische 

psychiatrie, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen .

Wies heeft Dialexis Advies opgericht, het aan B-tech geaffilieerde DGT-opleidings-

instituut voor Nederland en België, waar veel mensen zijn getraind in DGT.  

Ze begeleidt vanuit Dialexis ook internationale opleidingsinstituten bij de  

oprichting van hun lokale opleidingsinstituten. Tot 2019 was ze hoofdtrainer  

DGT Nederland en België. 

Ze is initiatiefnemer en medeoprichter van het Nederlands Behandelcentrum DGT 

(NB-DGT), een beweging die DGT direct beschikbaar wil maken voor alle suïcidale, 

zichzelf beschadigende mensen met emotieregulatieproblemen in Nederland. 

Vanwege haar grote bijdrage aan de vereniging heeft de ledenraad Wies van den 

Bosch op 22 april 2022 het lidmaatschap van verdienste van de VGCt verleend.


