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Persoonlijkheid in het autismespectrum.
De persoon achter de classificatie.
Over de inhoud
Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben een persoonlijkheid. Het kennen van de persoonlijkheid (en breder temperament, karakter, persoonlijkheidspathologie en persoonlijkheidsstoornis) draagt bij aan meer inzicht in het
persoonlijk functioneren, de sterke en
zwakke kanten van iemand met ASS.
Een behandeling en benadering
kunnen daarmee meer specifiek op
de persoon afgestemd worden. Aan
de hand van structural review en metaanalyses van een aantal
persoonlijkheidsaspecten en stoornissen (verwachting is dat dit in
2017 ter publicatie aan een Journal
aangeboden gaat worden) wordt het
klinisch beeld van
persoonlijkheid(sproblematiek) bij
deze doelgroep uiteengezet en
worden implicaties voor behandeling
gegeven.
De workshop belooft interactief te
Regio Noord-Holland,
Vereniging voor
Persoonsgerichte
Experiëntiële Psychotherapie

worden, met beeldmateriaal,
praktijkvoorbeelden, theorie over
wetenschappelijk onderzoek en ruimte
voor discussie.
Over de spreker
Richard Vuijk is werkzaam als klinisch
psycholoog bij Sarr Expertisecentrum
Autisme te Rotterdam. Hij verricht
wetenschappelijk onderzoek naar de
persoonlijkheid van volwassenen met
autisme. Daarnaast is hij als docent
verbonden aan de postdoctorale
opleidingen RINO in Utrecht en
Rotterdam. Hij verzorgt presentaties als
lezing, referaat, klinische les evenals
consult, supervisie en werkbegeleiding op
aanvraag.
Programma
Ontvangst is om 16:45 uur. Einde om
18:30 uur. Na afloop is er gelegenheid
om iets te drinken en met elkaar na te
praten.

Donderdag 30 maart 20
17
16:45-18:30 uur;
RINO-gebouw,
Leidseplein 5, Amsterdam
Accreditatie
De bijeenkomst wordt geaccrediteerd
door de VPeP (1 punt).

Aanmelden
Wilt u zich van tevoren aanmelden bij
Roelf Jan Takens via rjtakens@gmail.com?
De kosten bedragen €20,- voor niet-leden,
€15,- voor leden en €7,50 voor studenten.
Te betalen bij binnenkomst.
We hopen u allen te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet van de Regionale
Commissie: Anneke Smits, Roelf Jan
Takens en Carla Welink.

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

