
Persoonlijkheidsproblematiek
Samenwerken en herstel in epistemisch vertrouwen

 Donderdag 23 november 2023  Ook online via livestream te volgen!

Programma
09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Martin Steendam, klinisch psycholoog en programmamanager Suïcidepreventie Lentis

Waar gaan we het over hebben?

Een nieuw paradigma!

Implicaties voor in de praktijk

09:45 – Persoonlijkheid(spathologie) - de basis 

Richard Vuijk, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Sarr (Parnassia groep) 

Temperament, karakter, persoonlijkheid

De grote persoonlijkheidstheorieën: van persoonlijkheid tot persoonlijkheidspathologie

Een helder perspectief op differentiaaldiagnostiek Persoonlijkheidsstoornis versus

Verstandelijke beperking en Autismespectrumstoornis

DSM-5 persoonlijkheidsstoornis: de huidige classificaties en het alternatieve model

Behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek: een introductie

10:30 – EPA - Persoonlijkheidsproblematiek 

Ad Kaasenbrood, psychiater en psychotherapeut, Dimence

EPA-PS en differentiatie persoonlijkheidsproblemtiek

Beperkingen en knelpunten in de behandeling van EPA-PS

Aanbevelingen voor in de praktijk

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 – Een kwestie van (epistemisch) vertrouwen? 

Saskia Knapen, psychiater AMBIT, bij Altrecht

Een nieuwe kijk op persoonlijkheidsproblematiek

 

 

 

 

 

 

 



Theorie en achtergond

Epistemisch vertrouwen

12:15 – Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek 

Martin Steendam, klinisch psycholoog en programmamanager Suïcidepreventie Lentis

Uw relatie met de patiënt en de moeilijkheid hierin bij persoonlijkheidsproblematiek

EPA-PS en de complexiteit: welke aanpak?

Opbouw en behoud van vertrouwen

Do’s en Don'ts

Implicaties voor in de praktijk

13:00 - Lunchpauze

14:00 – Behandeling in de groep 

Saskia Knapen, psychiater AMBIT, bij Altrecht

Wel of niet in de groep?

Waar moet u specifiek rekening mee houden bij patiënten met persoonlijkheidsproblematiek?

In de praktijk

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00 – Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen 

Prof. dr. S.P.J. (Bas) van Alphen, bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie Vrije

Universiteit Brussel; onderzoeker bij Tilburg University en hoofd van het topklinisch centrum voor

ouderen met PS, Mondriaan, Heerlen-Maastricht. 

Invloed van leeftijd op diagnostiek; beloop en prevalentie

Diagnostiek en mogelijkheden voor het behandeltraject

Interventies in de praktijk voor de ouderenpsychiatrie

15:45 – Vragen & Discussie onder leiding van de dagvoorzitter

16:00 – Afsluiting van de dag door de dagvoorzitter

 

 

 

 

 

 

 


