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PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMATIEK 

BIJ OUDEREN IN ZORGINSTELLINGEN

Herkenning, Diagnostiek en BeHanDeling

dinsdag 11 april, 16 mei en 13 juni 2023



 De diagnose persoonlijkheidsstoornis wordt niet snel gesteld als je eenmaal tot de 
geriatrische doelgroep behoort. En als er eerder in het leven al een diagnose 
persoonlijkheidsstoornis gesteld was dan is vaak erg onduidelijk wat deze betekent 
voor de problematiek in het hier en nu. Toch zien we allemaal in de praktijk dat de 
persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij de manier van omgaan met de 
specifieke geriatrische problemen: afhankelijk worden, isolement, institutionalisering, 
enzovoort. Ook zien we regelmatig probleemgedrag vanuit verstarde copingstijlen die 
veel weg hebben van een persoonlijkheidsstoornis (maar niet zo mogen heten).
Vanuit een theoretisch model – het biosociale leermodel van Theodore Millon – geven 
we in deze cursus uitleg over de persoonlijkheidsstructuur van mensen, het 
herkennen van deze structuur, de invloed ervan op de specifieke “levensopgaven” van 
de geriatrische patiënt en de wijze waarop u – en de verzorgenden en familie – 
eventueel probleemgedrag of intrapsychisch lijden op basis van die 
persoonlijkheidsstructuur het best kunt benaderen.
Het model van Millon biedt een denkwijze en een taal voor persoonlijkheids-
problematiek die inzicht geeft in de behoeften en kwetsbaarheden van mensen en 
praktische handreikingen biedt voor een passende benaderingswijze. 
In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de koppeling tussen het model van 
Millon en meer traditionele classificatiesystemen voor persoonlijkheidsproblematiek.

OPZET VAN DE CURSUS 
De cursus bestaat uit drie hele dagen. Het aantal cursisten zal maximaal 20 
bedragen. Zodoende is er binnen de groep ruimte voor het uitwisselen van ervaringen 
en voor het gebruik van verschillende onderwijsvormen zoals casusbespreking en 
rollenspel. Tussen de cursusdagen in zal geoefend moeten worden in de praktijk. 
Hierbij is het mogelijk via de email de docenten te benaderen met vragen en van 
gedachten te wisselen met medecursisten.

INHOUD VAN DE CURSUS
In de cursus komt in ieder geval aan bod:

• Uitleg van het biosociale leermodel van Millon.
• Uitleg over en oefenen met het herkennen van de persoonlijkheidsstructuur.
• Uitleg over en oefenen met het maken van een benaderingsplan op basis van de

indeling van de persoonlijkheid.

Ook zal aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen verschillende 
zorgprofessionals zoals de psycholoog en arts: op welke wijze kom je bij dit soort 
problematiek tijdig en gezamenlijk tot een effectieve aanpak?

ANNULERINGSVOORWAARDEN: 
Annulering dient schriftelijk plaats te vinden via: gerion@amsterdamumc.nl 
Van 31 tot en met 60 dagen voor aanvang van de scholing worden administratiekosten in
rekening gebracht die 10% van het totale deelnemersgeld bedragen. Bij annulering 30
dagen of korter voor aanvang van de cursus worden de totale kosten in rekening gebracht. Online inschrijven via www.gerion.nl
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ALGEMENE LEERDOELEN 
• De cursist herkent de rol van de persoonlijkheid bij problemen van ouderen.
• De cursist is in staat om gefundeerde uitspraken te doen over de

persoonlijkheidsstructuur.
• De cursist is in staat op basis van de persoonlijkheidsstructuur te kiezen voor een

adequate benadering van de betrokkene en het behandelplan aan te passen aan
de persoonlijkheidsstructuur.

DOELGROEP
Psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistant en andere 
behandelaren die werkzaam zijn in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg. 
Toelichting: Bij de problematiek waarbij gedacht wordt aan invloed van de 
persoonlijkheid worden in de praktijk zowel de specialist ouderengeneeskunde/
verpleegkundig specialist/physician assistant als de psycholoog betrokken. Samen 
staan ze voor de uitdaging diagnostiek en behandeling vorm te geven. Wij nodigen 
hen bij voorkeur dan ook samen uit voor deze cursus. Het heeft een meerwaarde als 
medische en psychologische behandelaren, die al samen werken, ook samen deze 
cursus volgen.
Er is daarom een speciale korting voor een tweede deelnemer uit dezelfde 
organisatie. Bij inschrijving gaan deze aanmeldingen voor boven individuele 
aanmeldingen.

LITERATUUR
Bij aanvang van de cursus ontvangt u studiemateriaal van de docenten en 
aanvullende artikelen.

CURSUSBEGELEIDING
Joppe Lieverse, GZ-psycholoog
Christophe van Dijken, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie

Data:  
Tijd:  
Plaats: 

dinsdagen 11 april, 16 mei en 13 juni 2023
10.00 -17.00 uur
Parkstad Care, Shakelweg 4, Heerlen (300m lopen vanaf station 

  Heerlen of parkeren onder de locatie bij Q-Park Teleparking 
Kosten 

Deelnemers: 
Accreditatie:  

€ 960,00 (inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunch) 
Voor de tweede persoon uit dezelfde organisatie geldt een reductie. 
U betaalt dan € 760,-
maximaal 20
ABC1: 18 punten NAPA: 18 punten V&V: 15 punten FGzP: 12 punten

Desgewenst kan deze cursus voor grotere organisaties ook incompany worden 
verzorgd voor het volledige artsen- en psychologenteam.




