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Ondervertegenwoordiging ouderen 
in onderzoek

• Comorbiditeit, polyfarmacie, suïciderisico & middelenmisbruik redenen 
voor exclusie (Kennedy-Martin, 2015) 

• Andere effectiviteit & bijwerkingenprofielen door veranderingen in 
farmacokinetiek en –dynamiek blijven onbekend 

• Zonder goede kennis uit gerandomiseerde klinische trials geen 
richtlijnen mogelijk
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• Andere effectiviteit & bijwerkingenprofielen door veranderingen in 
farmacokinetiek en –dynamiek blijven onbekend 

• Zonder goede kennis uit gerandomiseerde klinische trials geen 
richtlijnen mogelijk

• Ergo: onvoldoende evidence-based practice voor ouderen!



Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

Treatment of personality 
disorders 

in older adults

Beyond therapeutic nihilism

Arjan Videler
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• “Badlands van de ouderenpsychiatrie”

• Vooroordelen:

• Doven uit

• Behandeling niet meer mogelijk of zinvol

• Selectiebias in onderzoek & praktijk:





Levensloop persoonlijkheidsstoornissen

• Persoonlijkheidsstoornissen openbaren zich in adolescentie

• Onderliggende beperkingen persisteren tot in de ouderdom:
• Persisterende affectieve en interpersoonlijke symptomen

• Uitingsvorm verandert weliswaar ten dele

• Symptomen “wax and wane”, afhankelijk van contextuele, 
biologische en psychologische factoren



Levensloop persoonlijkheidsstoornissen

• Beperkingen veroorzaken wederom psychosociale 
problemen bij ouderen:

• Zorgafhankelijkheid triggert onveilige hechtingsstijlen, 
verlatingsangst en instabiele relaties

• Borderline symptomen voorspellen bij ouderen interpersoonlijke 
problemen, artritis, hartziekten, obesitas, meer zorgconsumptie en 
suïcidaliteit



‘Late-onset’ persoonlijkheidsstoornis 

Pre-existente maladaptieve persoonlijkheidsconstellatie + 
contextuele veranderingen 

Verergering symptomen zodat voor het eerst aan voldoende 
criteria voldaan wordt in de ouderdom 

(Van Alphen et al., 2012; Rosowsky et al., 2019)
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Onze ervaringen met innoveren

• 20 % van ouderen die vanwege (vermoeden) 
persoonlijkheidsstoornissen verwezen worden, stellen we diagnose 
autismespectrumstoornis

• Nagenoeg geen evidentie voor diagnostiek

& behandeling van ASS bij ouderen





Innovaties voor ouderen met ASS

• Ik en autisme 60+

• Behandelgroep voor partners van ouderen met ASS

• Behandelgroep voor ouderen met ASS

Rosalien Wilting



Ervaringen innoveren voor 
persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

• Samenwerking met Mondriaan topklinisch centrum voor 
persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
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Schematherapie: geknipt voor ouderen?

Videler, A.C, Van Royen, R.J.J., 
& Van Alphen, S.P.J. (2012). 
Schema therapy with older
adults: Call for evidence. 
International Psychogeriatrics, 
24(7), 1186-1187. 





• Ouderen met chronische depressie en persoonlijkheidsstoornissen en/of 
trekken

• Pre-mid-post design: medium behandeleffect op depressie,  
disfunctionele schema’s en schema-modi

• Hiërarchische regressieanalyses met residuele verschilscores:  
verandering in schema’s voorspelde afname symptomen!!!



Korte groepsschematherapie door de levensloop
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• Ouderen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis: meest stabiel 
door levensloop



• Ouderen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis
• Multiple-baseline case series design: 

• wel effect zonder RCT want elke cliënt is diens eigen controle
• compenseert voor toename van interindividuele verschillen met het 

ouder worden



• Ouderen met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis
• Multiple-baseline case series design
• Krachtige effecten van schematherapie op 

persoonlijkheidsproblematiek, psychische klachten en schema’s 







• Diagnose borderline PS met alternatieve model DSM-5

• Veel meer leeftijdsneutraal!



Vaardigheidstraining EmotieRegulatieStoornis 
voor ouderen

• Testen voor ouderen (Ekiz, 
Ouwens & Videler, in prep.)

• Aanpassen voor ouderen samen 
met Trimbos (Melssen, Ekiz, 
Ouwens, van Alphen & Videler, 
in prep.)



Cognitive Model for Behavioural Interventions (CoMBI)

• CoMBI= ABC-methode & 
cognitieve model van Beck

• Achterhalen welke kernbehoefte 
een rol speelt

• Analyse probleemgedrag = ABC + 
frustratie kernbehoefte

• Doel: interventies gericht op 
tegemoet komen aan kernbehoefte 
(prothesemodel)

• Gebaseerd op Nursing Inventory 
Classifications



CoMBI gedragsproblemen en 
persoonlijkheidsproblematiek bij dementie 

Ekiz, Videler & van Alphen (in 
prep.)

Feasibility of the Cognitive 
Model of Behavioral 
Interventions (CoMBI) in older 
adults with Behavioral and 
Psychological Symptoms of 
Dementia
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Psychodynamische therapie voor ouderen

• DIT: Den Oudsten, Ouwens & 
Videler, in prep.

• MBT-aanbod aan opstarten





Laatste ontwikkelingen!

Hutsebaut, J., Videler, A.C., Verheul, 
R., & van Alphen, S.P.J. (2019). 

Managing borderline personality 
disorder from a life course 
perspective: Clinical staging and 
health management. 

Personality Disorders: Theory, 
Research, and Treatment. 
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Where is my early 
intervention 

program to help me 
cope with my 

impeachment?




