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Recente ontwikkelingen op het gebied van psychotherapie bij ouderen

Woensdag 30 januari 2019 
 van 19:15 tot 21:30 uur 

 Apanta Academy 
Prof. Dr. Dorgelolaan 40 

Eindhoven 
LET OP,  

NIEUWE LOCATIE

Over de inhoud 
Het aandeel ouderen in de Nederlandse 
bevolking stijgt gestaag. Betekent ouder 
worden een afname van therapeutische 
opties? Zo zien ouderen het zelf  door-
gaans, en psychotherapeuten soms nog 
meer dan cliënten zelf. Maar klopt deze 
visie wel? 

Inderdaad treffen we in de ouderen-
psychiatrie hoogcomplexe problematiek 
door combinaties van cognitieve, 
somatische, psychiatrische en 
psychosociale factoren. Multimorbiditeit 
resulteert doorgaans in polyfarmacie. 
Ouderen kampen met verlieservaringen, 
functionele achteruitgang en rol-
veranderingen. Veroudering kan echter 
ook gepaard gaan met positieve ontwik-
kelingen, zoals toename van wijsheid en 
veerkracht, en bij sommigen zelfs tot een 
‘sense of  urgency’: “ik wil nu in therapie, 
want anders kan het niet meer en was 
alles voor niets”.  

Er is inmiddels wetenschappelijk veel 
bekend over de behandel opties van 
angststoornissen en depressies bij 
ouderen. Andere problematiek krijgt 
geleidelijk meer aandacht, zoals 
psychotherapie voor persoonlijkheids-
stoornissen op latere leeftijd. 

Arjan zal een overzicht geven van 
recente ontwikkelingen op het gebied 
van psychotherapie bij ouderen en 
ingaan op exemplarische casuïstiek. 

Over de spreker 
Dr. Arjan Videler is werkzaam bij GGz 
Breburg als psychotherapeut en hoofd 
behandelzaken van PersonaCura, 
expertisecentrum voor persoonlijkheids-
stoornissen en autisme bij senioren, en van 
het topklinisch centrum Lichaam, Geest en 
Gezondheid, TOPGGz afdeling voor 
gecombineerde lichamelijke en psychische 
klachten. Tevens is hij verbonden aan 
Tranzo, Tilburg University en docent bij 
RINO Zuid en RINO Groep. Hij verricht 
onderzoek naar psychotherapie, persoon-
lijkheidsstoornissen en autisme bij ouderen, 
en promoveerde in 2016 op de behandeling 
van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen.  

Arjan is auteur van diverse hoofdstukken en 
artikelen, en redacteur van het recent 
verschenen Handboek Persoonlijkheids-
stoornissen bij ouderen. Zijn belangrijkste 
aandachtsgebieden zijn persoonlijkheids- en 
autismediagnostiek op latere leeftijd, en 
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, 
autisme, somatisch symptoomstoornissen en 
gecompliceerde rouw bij ouderen.  

Programma 
19.15: Ontvangst 
19:30: Aanvang lezing 
21:30: Einde 

Accreditatie 
Geaccrediteerd door de VPEP (1 punt). 

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via info@vpep.nl kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Arjan Videler
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