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PERSOONLIJKHEIDS
STOORNISSEN
BIJ OUDEREN
BRUCCpro MASTERCLASS
In deze tweedaagse masterclass geven we een overzicht van empirische evidentie en praktische handvatten voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidstoornissen bij 65-plussers. Ieder facet van deze
problematiek wordt door een expert in een specifiek deelgebied uitgebreid besproken, zowel vanuit wetenschappelijk als vanuit praktijkgericht perspectief, incluis casuïstiek.
Prof. dr. Gina Rossi zal op basis van de empirische evidentie van Nederlandstalige beschikbare leeftijdsspecifieke en leeftijdsneutrale persoonlijkheidstests toelichten hoe een gefaseerde en gepersonaliseerde
testdiagnostiek voor ouderen eruit kan zien.
Vaak voorkomende psychiatrische co-morbiditeit bij ouderen zijn cognitieve stoornissen, psychose, unipolaire of bipolaire stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatisatie of verslaving. De relatie tussen
persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen en neurodegeneratieve aandoeningen wordt belicht door prof.
dr. Eva Dierckx. Vanuit haar expertise op het vlak van dementie geeft zij richtlijnen voor diagnostiek en
behan-deling bij het gezamenlijk voorkomen van een persoonlijkheidspathologie en een neurodegeneratieve
stoor-nissen. Prof. dr. Filip Bouckaert geeft medisch-psychiatrische en psychofarmacologische adviezen
voor de behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen met en zonder psychiatrische comorbiditeit.
Verschillende andere behandelvormen van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis zullen aan de hand
van wetenschappelijke evidentie en casuïstiek worden belicht. Zo zal prof. dr. Bas van Alphen ingaan op
zowel individuele en groepsschematherapie als mediatietherapie (CoMBI). Dhr. Luc Van de Ven zal vanuit
systeemtherapeutisch oogpunt speciale aandacht besteden aan het opbouwen van het therapeutisch contact, de systeemdiagnostiek en het betrekken van naaste familieleden in de behandeling.
Aan het einde van deze masterclass zal iedere deelnemer niet alleen geactualiseerde wetenschappelijke
kennis bezitten over de samenhang, de diagnostiek en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen maar tevens aanwijzingen hebben voor gerichte diagnostische en therapeutische interventies in de
klinische praktijk.

PROGRAMMA
WOENSDAG 1 DECEMBER 2021

WOENSDAG 8 DECEMBER 2021

Onthaal & registratie

Onthaal & registratie

Verwelkoming
door Joëlle Narmon

Verwelkoming
door Joëlle Narmon

Empirische evidentie voor de diagnostiek
van persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen
door Prof. dr. Gina Rossi

Empirische evidentie van de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
door Prof. dr. Bas van Alphen

Koffiepauze
De relatie tussen persoonlijkheid en
neurodegeneratieve aandoeningen
door Prof. dr. Eva Dierckx
Broodjeslunch
Psychiatrische behandeling bij ouderen
met persoonlijkheidsstoornissen
door Prof. dr. Filip Bouckaert
Koffie en nabespreking

Koffiepauze
Casuistiek in het kader van mediatietherapie (CoMBI)
door Prof. dr. Bas van Alphen
Broodjeslunch
Systeemtherapie bij ouderen met
persoonlijkheidsstoornissen
door Dhr. Luc Van de Ven
Koffie en nabespreking

SPREKERS
Gina Rossi is klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Psychologie &
Educatiewetenschappen en Faculteit Recht en Criminologie). Ze doceert er onder meer het vak Psychodiagnostiek Volwassenen en
behoort tot de stuurgroep van de interuniversitaire Permanente Vorming Klinische Psychodiagnostiek - optie Volwassenen. Haar
onderzoek richt zich op conceptualisatie, meten en behandeling van persoonlijkheidspathologie bij volwassenen, met bijzondere
aandacht voor diagnostiek bij ouderen. Ze is promotor van een onderzoeks- en onderwijsleerstoel Klinische Ouderenpsychologie .
Eva Dierckx is klinisch psycholoog en professor aan de Vrije Universiteit Brussel (Faculteit Psychologie &
Educatiewetenschappen). Ze doceert er de vakken Psychogerontologie, Klinische Neuropsychologie en Gevalstudies uit de
psychopathologie . Haar onderzoek richt zich o.a. op de vroege detectie van de Ziekte van Alzheimer en op thema’s die verband
houden met “kwetsbaarheid” bij ouderen (persoonlijkheidspathologie, eenzaamheid, …). Naast haar job aan de VUB is ze deeltijds
werkzaam als stafmedewerker onderzoek in de Alexianen Zorggroep Tienen.
Filip Bouckaert is werkzaam als ouderenpsychiater en hoofdarts bij het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Hij
heeft een bijzondere klinische en onderzoeksinteresse in depressie, persoonlijkheidsstoornissen en psychose bij ouderen. Hij is
hoogleraar en onderzoeker aan de KU Leuven, Groep Biomedische Wetenschappen, Faculteit Geneeskunde en Leuven Brain
Institute.
B a s v a n A l p h e n is gezondheidspsycholoog en manager van Topklinisch centrum voor ouderen met
persoonlijkheidsstoornissen Mondriaan te Heerlen-Maastricht (NL). Hij is bijzonder hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan
Tilburg University en leerstoelhouder Klinische Ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel.
L u c V a n d e V e n is klinisch ouderenpsycholoog verbonden aan UPC KU Leuven en verzorgt opleidingen en
vormingen in de ouderenzorg. Hij is hoofdredacteur van Senior. Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg en auteur van
diverse boeken over ouderenpsychologie en ouderenzorg.

PRAKTISCH
WAAR:
Vrije universiteit Brussel, Campus Etterbeek
U-residence, Generaal Jacqueslaan 271, 1050 Brussels
Beperkte parkeergelegenheid ter plaatse; toegang tot de Campus kan aangevraagd worden
vòòr 20 november via brucc@vub.be.
Goed bereikbaar met openbaar vervoer; zie ook: https://www.u-residence.be/nl/location
KOSTPRIJS:
€290 *, inclusief broodjeslunch
*15% korting voor VUB-PE partners (personeel, alumni, stagementor) en VVKP-leden
VOOR:
(Ouderen)psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters, internisten in de ouderenzorg, huisartsen, …
Tijdens de masterclass zal rekening gehouden worden met de geldende COVID19-veiligheidsmaatregelen.
De zaal kan daarom aangepast worden. Indien noodzakelijk, wordt een online alternatief voorzien.
Voor meer informatie:
Brucc@vub.be
M +32 (0)474 400 265
Voor meer vormingen:
https://www.brucc.be/nl/brucc-professional

Inschrijven kan tot 21 november via de BRUCC-website:

BRUCCpro (Accreditering voor artsen werd aangevraagd)

