
Van hoopvolle wetenschappelijke ontwikkelingen…
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…tot de weerbarstige klinische praktijk

Doelgroep  
Specialisten ouderengeneeskunde, klinisch 
geriaters, ouderenpsychiaters en -psychologen 
en verpleegkundig specialisten

Accreditatie 
Aangevraagd bij ABC1, NVKG, NVvP, NIP en VSR

Docent 
Prof.dr. Bas van Alphen, gezondheidszorg-
psycholoog/manager behandelzaken, 
topklinisch centrum voor ouderen met 
persoonlijkheidsstoornissen, Mondriaan, 
Heerlen; bijzonder hoogleraar klinische 
ouderenpsychologie, Vrije Universiteit Brussel 
en Tilburg University  

Persoonlijkheidsstoornissen bij 65-plussers zijn een feit en komen voor in alle lagen van de 
bevolking. Binnen de GGZ en VVT liggen de prevalentiecijfers zelfs tussen de 25% en 50%. De impact 
van deze chronische en complexe psychische aandoening is dus enorm. Te meer omdat we weten 
dat persoonlijkheidspathologie interfereert met zowel psychische als somatische problematiek. Niet 
alleen beperkte ‘compliance’ en tegenoverdracht bij deze ouderen spelen hier een belangrijke rol. 
Ook de metaalmoeheid van het steunsysteem van mantelzorgers en professionals draagt ertoe bij dat 
deze groep ouderen het liefst wordt vermeden.

Maar er gloort ook hoop aan de horizon. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderen 
evenveel profiteren van psychotherapie vergeleken met jongere volwassenen, maar dat op 
onderdelen de behandeling aangepast dient te worden op de leef- en belevingswereld van ouderen. 
Ook krijgt onderzoek naar mediatietherapie gericht op persoonlijkheidsstoornissen steeds meer 
aandacht en staan farmacotherapie evenals polyfarmacie op de wetenschappelijke agenda.

Dit neemt niet weg dat de klinische praktijk nog steeds weerbarstig is. Hoe herken ik persoonlijkheids-
pathologie wanneer er sprake is van ernstige multi-morbiditeit van cognitieve, psychische en 
somatische stoornissen? Hoe nu gestandaardiseerd persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen? 
Wat zijn gerichte behandelcriteria voor persoonlijkheidsveranderende, klachtgerichte of steunend-
structurerende behandelvormen? Welke vorm van mediatietherapie sluit goed aan op deze doelgroep? 
Op deze vragen wordt mede aan de hand van casuïstiek uitvoerig ingegaan.  

U verlaat deze nascholing met kennis over het ontstaan en in stand houden van persoonlijkheids-
stoornissen, de laatste wetenschappelijke stand en praktische ‘tools’ ten aanzien van de diagnostiek, 
(indicatiestelling van) behandeling en bejegening van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. 

Inschrijving
Het inschrijfgeld bedraagt € 299. 
U kunt zich inschrijven via de agenda op www.scem.nl. 
Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.

Datum en locatie  
Woensdag 22 maart 2023
Conferentiecentrum Woudschoten
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist

Informatie
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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De nascholing begint om 10.00 uur (registratie vanaf 09.15 uur) en wordt rond 16.00 uur afgesloten.


