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weer begonnen met het 
organiseren van regionale 
bijeenkomsten

’Het belang van validatie en mindfulness (als uitbreiding 
van empathie binnen cliëntgerichte therapie)’

De behandeling van persoonlijk-
heidspathologie heeft een enorme 
vlucht genomen. In een historisch 
kort tijdsbestek is een spectacu-
laire verandering opgetreden: van 
’onbehandelbaar’ en weinig 
(wetenschappelijke) aandacht, tot 
bewezen succesvolle interventies. 
De kern van die interventies is 
intensieve psychotherapie. Maar 
ook behandelingen mislukken 
(hoge dropout) op komen niet tot 
stand omdat mensen onder de 
’exclusiecriteria’ vallen, van het 
kastje naar de muur worden 
gestuurd of  ’te veel’ comorbiditeit 
hebben. In 2009 is Pro Persona in 
Arnhem een experiment gestart 
dat gedurende vier jaar heeft laten 
zien dat toeleiding naar reguliere 
zorg van deze patiënten haalbaar 
is. In de presentatie wordt 
ingegaan op het experiment en op 
de vraag hoe daarin met behulp 

van validatie en mindfulness een 
basis gelegd is voor effectieve 
behandeling van juist deze 
patiënten.  !
Dr. L.M.C. (Wies) van den 
Bosch is werkzaam als klinisch 
psycholoog/psychotherapeut bij 
Pro Persona en als senior 
onderzoeker bij het centrum 
Persoonlijkheidsstoornissen 
Jelgersma in Oegstgeest. Ze is 
verder docent, trainer/supervisor 
(DGT, VCgP, NIP). !
Accreditatie 
De lezing is geaccrediteerd door 
de VCgP (1 punt). !
Programma 
Het programma start om 19:00 en 
eindigt om 21:00 uur. Er zal een 
pauze zijn en voor koffie/thee 
wordt gezorgd.  

!!!!!!!
Kosten  
Leden van de VCgP kunnen gratis 
naar binnen. Niet-leden betalen 
7,50 euro en studenten 5 euro.  !
Aanmelden 
Met opgave van naam en 
telefoonnummer via 
Utrecht.VCgP@gmail.com !
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