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Inhoudsopgave: 

1) Stap 1 Algemene onderwerpsverkenning 

 1. Vertaal je thema/ informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen. 

 2. Gebruik stapsgewijs een drietal van je zoektermen (of combinaties ervan ...) 
 voor een verkennende, vergelijkende zoekopdracht. Geef een beknopt overzicht 
 van je zoekresultaten in tabelvorm. Geef duidelijk aan met welke termen je 
 gezocht hebt. 

 3. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een gelijkaardige 
 verkennende zoekopdracht via Limo. Probeer aldus ook een diverse soorten   
 bronnen (zelfde? andere?) te vinden. 

 4. Kwaliteit van je zoekresultaten 

 5. Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en      
  vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en Limo 

 6. Formulering mogelijke informatie- of onderzoeksvraag 

2) Stap 2 De basistekst 

 1. Bronvermelding 

 2. Bronvermelding bis 

 3. Context 

 4. Verneem meer over de auteur. 

 5. Structuur 

 6. Zoek gelijksoortige info en duid die aan 

 7. Lijsten met die gelijksoortige info. 

 8. PowerPoint 

3) Beschikking krijgen en meer zoeken. 

 1. De vindplaats van elk van de bronnen uit je basistekst 

 2. Auteur(s) van je basistekst 

 3. Het colofon als snelle info. 

 4. Zoek nu verder buiten je basistekst. 

4) Contextualiseren 

 1. Organisaties (hulp- of dienstverlening) 
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 2. Juridische documenten 

 3. De maatschappelijke context: politiek/ beleid/ visie/ middenveld groeperingen. 

 4. Statistieken 

5) Afwerking individuele werkdocumenten 

 1. Formuleer een persoonlijk besluit over de opdracht. 
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Stap	1	Algemene	onderwerpsverkenning 
1) VERTAAL JE THEMA / INFORMATIEVRAAG IN EEN AANTAL TREFWOORDEN OF 

ZOEKTERMEN. 
Om te beginnen gaf ik “persoonlijkheidsstoornissen” als zoekterm in op google. Toen 
kwam ik uit op de site van GEESTELIJK GEZOND Vlaanderen. Daar vond ik volgende 
definitie: “Onze persoonlijkheid is het geheel van onze gedachten, gevoelens en 
gedragswijzen. Deze vormen een vast patroon en bepalen hoe we in het leven staan en 
met de mensen en gebeurtenissen om ons heen omgaan. Iedereen heeft zijn eigen 
unieke persoonlijkheid, maar al sinds de oudheid hebben mensen geprobeerd die 
verschillende persoonlijkheden in een aantal types onder te brengen.                                                            
Op dezelfde site ontdekte ik ook dat je persoonlijkheidsstoornissen kunt opdelen in 
verschillende soorten. Namelijk: obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, 
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, theatrale 
persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline 
persoonlijkheidsstoornis, paranoïde persoonlijkheidsstoornis, antisociale 
persoonlijkheidsstoornis, schizoïde persoonlijkheidsstoornis, schizotypische 
persoonlijkheidsstoornis.  

Daarna zocht ik op Wikipedia info over persoonlijkheidsstoornissen. Daar vond ik 
eigenlijk dezelfde informatie als op de site van GEESTELIJK GEZOND Vlaanderen. Het 
enige verschil is dat ik daar leerde dat je de verschillende soorten 
persoonlijkheidsstoornissen kunt opdelen in clusters (cluster A, cluster B en cluster C).  

Toen zocht ik in het Nederlands woordenboek het woord persoonlijkheidsstoornis op. 
Daar vond ik enkele definities. Een daarvan was: “stoornis in de persoonlijkheid die 
normaal functioneren hindert”. Ook vond ik 1 synoniem namelijk “personality disorder”. 
Dit is een Engelse term maar word ook bij Nederlandstalige experten gebruikt. 

Daarna tikte ik persoonlijkheidsstoornis in op Bing. Daar klikte ik op de site PsyQ. Daar 
vond ik een definitie, de verschillende indicaties die erop wijzen dat je een 
persoonlijkheidsstoornis hebt en hoe je u kan laten behandelen.  

Als laatste zocht ik op google synoniemen voor persoonlijkheidsstoornissen maar ik vond 
geen nieuwe synoniemen. Het is dan ook een erg specifieke term. 

2) GEBRUIK STAPSGEWIJS EEN DRIETAL VAN JE ZOEKTERMEN (OF COMBINATIES ERVAN…) 

VOOR EEN VERKENNENDE, VERGELIJKENDE ZOEKOPDRACHT. 
Ik zocht persoonlijkheidsstoornis op in de zoekmachine Yahoo. Daar vond ik eerst de 
verwijzing naar Wikipedia en PsyQ zoals op Bing. Maar wat ik verder vond waren 
meningen van mensen wat zijn daar van vinden, veel video’s over 
persoonlijkheidsstoornissen, artikels en onderzoeken. Ik dacht vooraf dat ik alleen maar 
artikels zou tegenkomen dus dit was een verrijkende ervaring voor mij.                                       
Op Bing kom ik op informatieve sites terecht, die meer uitleg geven over 
persoonlijkheidsstoornissen. 

2) GEEF EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN JE ZOEKRESULTATEN IN TABELVORM. GEEF 

DUIDELIJK AAN MET WELKE TERMEN JE GEZOCHT HEBT. 
( Ik bespreek enkel de eerste pagina van de zoekmachine.) 
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Zoekopdracht: persoonlijkheidsstoornissen 

Bing aantal 

Informatieve sites 3 

Sites van instituten  4 

Sites van organisaties 3 

Afbeeldingen honderden 

Video’s honderden 

Kaarten 1 kaart (maar niet nuttig) 

	

Zoekopdracht: persoonlijkheidsstoornissen 

Yahoo aantal 

Informatieve sites 3 

Sites van instituten  3 

Reclames 2 

Afbeeldingen Honderden 

Video’s Honderden (veel meer dan Bing) 

Folders  1 

Presentaties 1 

	

3) GEBRUIK DEZELFDE ZOEKTERMEN (OF COMBINATIES ERVAN) VOOR EEN GELIJKAARDIGE 

VERKENNENDE ZOEKOPDRACHT VIA LIMO. PROBEER ALDUS OOK DIVERSE SOORTEN 

BRONNEN (ZELFDE ? ANDERER ?) TE VINDEN. 
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Zoekopdracht: persoonlijkheidsstoornissen 

Limo aantal 

Artikels 3 

Informatieve Boeken 8 

Handboeken 2 

Leesboeken 4 

Tijdschriften 1 

Vakbladen 2 

Handleidingen 1 

	

4) Kwaliteit van je zoekresultaten      
                                                                                                                                  
De eerste bron die ik controleerde was van de website wikipedia die ik op de 
zoekmachine Bing vond. De pagina werd voor het laatst bijgewerk op 2 maart 2017 om 
9u30. Er word niet verwezen naar de bronnen waaruit de informatie werd gehaald. De 
pagina is onpartijdig, het heeft de feiten weer over persoonlijkheidsstoornissen en is dan 
ook bruikbaar in mijn onderzoek. Op de pagina kan je verder klikken naar geschiedenis 
en daar zie je een lijst wie allemaal aan de pagina heeft gewerkt, je kan echter niet 
controleren of dit vakexperten zijn. Maar wikipedia doet wel telkens een 
kwaliteitscontrole als er een wijziging gebeurt. De pagina is gemaakt met als doel om te 
informeren. Het doelpubliek is iedereen die iets meer wil weten over 
persoonlijkheidsstoornissen. Op wikipedia word er geen reclame gemaakt.                                     

De tweede bron die ik evalueerde was een artikel van het tijdschrift Time die ik 
gevonden had via de zoekmachine Yahoo. De bron werd gemaakt op 17 april 2017 door 
Jeffrey Kluger. Er word niet verwezen naar bronnen. Het artikel is onpartijdig. Het zijn 
feiten uit de astrologie. Het is onpartijdig maar niet bruikbaar voor mijn onderzoek want 
astrologie is geen wetenschap. De schrijver van het artikel Jeffrey Kluger is geen expert 
van psychologie of astrologie. Hij heeft een diploma van politieke wetenschappen en is 
een gelicentieerd advocaat. Dat heeft niets te maken met psychologie. Het artikel is 
geschreven om mensen te entertainen, niet specifiek om te informeren. Het artikel is 
bedoeld voor alle lezers van het tijdschrift Time. Op de pagina vind je veel reclame maar 
het heeft niets te maken met het artikel of onderwerp.       

De derde bron die ik controleerde was een bron die ik vond via de zoekmachine Google. 
Ik kwam terecht op de site van GEESTELIIKGEZOND Vlaanderen. Er word niet vermeld 
wanneer de bron werd gemaakt. Er word niet verwezen naar een literatuurlijst of 
bronnen. De tekst is onpartijdig en komt uit een betrouwbare bron. De website is een 
realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht 



7	
	

van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. De site is bedoeld 
om te informeren maar ook om te helpen. Zo kan je bijvoorbeeld zien wat je kan doen 
als je de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen bij jezelf aantreft (en wat die 
symptomen zijn). Het is gemaakt voor iedereen die met vragen zit rond het onderwerp. 
Er word verwezen naar enkele boeken en een artikel die over dit onderwerp gaan dat 
kan je reclame noemen. 

 

5)  Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en 
vergelijking van hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO 

	

Het zoekproces verliep over het algemeen zeer vlot. Behalve stap 4 die was zeer moeilijk 
en ook niet zo logisch opgebouwd naar mijn mening. Ik zou geen andere zoektermen of 
trefwoorden hebben gebruikt. De reden daarvoor is omdat er geen of bijna geen andere 
trefwoorden zijn voor de term persoonlijkheidsstoornissen. Ik vond op de klassieke 
zoekmachines niet veel artikels over het onderwerp, wat ik zeer jammer vind. Op limo 
vond ik er wel veel. Ik heb vastgesteld dat de SADAN- Opdracht zeer veeleisend is en 
dat ik het zeker niet mag onderschatten. 

6) FORMULERING MOGELIJKE INFORMATIE- OF ONDERZOEKSVRAAG 
	

Hoeveel mensen in Vlaanderen en over de hele wereld hebben te kampen met 
persoonlijkheidsstoornissen? 

Wat zijn de grootste oorzaken voor persoonlijkheidsstoornissen? 

Is er een verband tussen sociale klasse en persoonlijkheidsstoornissen? 

Kunnen we preventief optreden? 

Stap	2	De	basistekst	:	zoeken	en	diverse	info	eruit	halen 

Zoek een wetenschappelijke tekst die als basis voor verder speuren naar bronnen dient. 

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij 
ouderen, S.P.J. van Alphen 
 

1) BRONVERMELDING 

Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. Hoboken, 
New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.  

American Psychogeriatric Association. DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. 4th ed, text revision. Washington DC: APA, 2000.  

Solomon K. Personality disorders in the elderly. In: Lion JR, red. Personality disorders, 
diagnosis, and management. Baltimore: Williams & Wilkens, 1981: p. 310-338.  

Stek ML. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. Handboek 
Ouderenpsychiatrie. De Tijdstroom, 2001: p. 125-132.  
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Molinari V, Marmion J. Personality disorders in geropsychiatric outpatients. Psychological 
Rep 1993; 73: 256-258.  

Casey DA, Schrodt CJ. Axis II diagnoses in geriatric inpatients. J Geriat Psychiatry & 
Neurol 1989; 2: 87-88.  

Silberman CS, Roth L, Degal DL, Burns W. Relationship between the Millon Clinical 
Multiaxial Inventory –II and Coolidge Axis II Inventory in chronically mentally ill older 
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Coolidge FL, Burns EM Nathan JH Mull CE. Personality disorders in the elderly. Clinical 
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Ullrich S, Coid J. The age distribution of self-reported personality disorder traits in a 
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Stone MH. Abnormalities of personality. New York: WW Norton and company, 1993: 
p.131-152  

Fishbain DA. Personality disorders in young and old. Can J Psychiatry 1996; 41(9): 602.  

Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Editorial: The relevance of a 
geriatric sub-classification of personality disorders in de DSM-V. Int J Geriatr Psychiatry 
2006; 21: 205-209.  

Van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older adults. A 
qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Int J Geriatr 
Psychiatry 2007; 22: 813-815  

Balsis S, Woods CM, Gleason ME, Oltmanns TF. Over and underdiagnosis of personality 
disorders in older adults. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15(9): 742-753 

Derksen JJL. Psychologische diagnostiek. Enkele structurele en descriptieve aspecten. 
Nijmegen: Pen Tests Publisher.  
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personality traits and interpersonal problems. Psychol Assess 2005; 17, 123-131.  

Dingemans P. Beschrijvende diagnostiek van de DSM-IV-TR-persoonlijkheidsstoornissen. 
In: Eurelings-Bontekoe EHM, Verheul R, Snellen WM, red. Handboek 
persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2007 p. 143-164.  
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Dreessen L, Hildebrand M, Arntz A. Patient-informant concordance on the Structured 
Clinical Interview for DSM-III-r personality disorders (SCID-II). J Personal Disord 1998; 
12(2): 149-161.  

Van Alphen SPJ, Rettig AM, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen, JJL. Patiënt-informant 
overeenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS). Tijdschr 
Psychiatr 2005; 47, 613-617.  

Barendse HPJ, Thissen AJC. Handleiding van de Hetero-Anamnestische 
Persoonlijkheidsvragenlijst, H.A.P. 3de druk. Barendse & Thissen, 2006.  

Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Hoijtink HJA, Derksen JJL. A preliminary study of 
the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorder Scale (GPS). Int J 
Geriatr Psychiatry 2006; 21: 862-868.  

De Leo D, Scocco P, Meneghel G. Pharmacological and psychotherapeutic treatment of 
personality disorders in the elderly. Int Psychogeriatr 1999; 11(2): 191-206.  

Hendriks GJ, Oude Voshaar RC, Keijsers GP, Hoogduin CA, van Balkom AJ. Cognitive-
behavioural therapy for late-life anxiety disorders: a systematic review and meta-
analysis. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 403-411.  

Pinquart M, Duberstein PR, Lyness JM. Effects of psychotherapy and other behavioral 
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Lynch TR, Cheavens, JS, Cukrowitz KC, Thorp SR, Bronner L, Beyer J. Treatment of 
adults with co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behaviour 
therapy approach. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 131-143.  

Abrams RC, Bromberg CE. Personality Disorders in the Elderly. Psychiatr Ann 
2007;37(2):123-127.  

Van Alphen SPJ, Tummers JHA, Derksen JJL. Reaction to ‘Treatment of older adults Wirth 
co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behavior therapy approach’. 
Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 701-703.  

Beck AT, Freeman A, Davis DD. Cognitive therapy of personality disorders. New York: 
The Guilford Press, 2004.  

Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: a practitioner’s guide. New York: 
The Guilford press, 2003.  
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lonely caregiver. J Cognitive Psychotherapy 1995; 9(4): 215-227.  

Van Royen R, Videler A. De Korte Personologische Psychotherapie als model voor de 
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Directieve Therapie 2006; 26: 
242-257.  

James IA. Schemas and schema-focused approaches in older people. In: Laidlaw K, 
Knight B, red. Handbook of emotional disorders in later life: assessment and treatment 
Oxford: Oxford; 2008.  

Laidlaw K, Thompson LW, Dick-Siskin L, Gallagher-Thompson D. Cognitive behaviour 
therapy with older people. Chichester: Wiley, 2003.  

Laidlaw K, Thompson LW. Cognitive behaviour therapy with depressed older people. In: 
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aspecten. Tijdschr Psychiatr; In druk.  
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2) BRONVERMELDING BIS 

                  
“Volgens De Leo, Scocco en Meneghel zouden psychotherapeutische 
behandelingsvormen met het accent op verandering van de persoonlijkheid bij ouderen 
een te ambitieus behandeldoel zijn.”  

s.p.j.vanalphen,g…(2004). Tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.From tijdschrift voor psychiatrie: 
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles_863pdf.pd 
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3) CONTEXT. 
 
Het artikel kom uit het “Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie” en is geschreven door 
Prof. Dr. Bas van Alphen. Het tijdschrift valt onder het bedrijf Springer. De tekst is 
geschreven voor experten/ professionelen binnen de klinische psychologie en studenten 
psychologie/ toegepaste psychologie. De man geeft ook les aan de VUB. 
 

4) VERNEEM	MEER	OVER	DE	AUTEUR	
 
Prof. Dr. Bas van Alphen geeft les aan de VUB in de faculteit psychologie en 
educatiewetenschappen. Hij studeerde Psychogerontologie in de Radboud Universiteit 
Nijmegen daarna studeerde hij verder en werd hij Doctor in de Psychologie in de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Nu is hij Bijzonder hoogleraar Klinische 
ouderenpsychologie in de Vrije Universiteit Brussel.                  
 

5) STRUCTUUR	
 
De tekst is duidelijk opgebouwd zoals een normaal tijdschriftartikel er staan geen 
illustraties in(enkel tekst). Er zijn duidelijke tussentitels en verwijzingen. De bronnen 
staan netjes onderaan opgelijst volgens de apa normen.  

6) ZOEK GELIJKSOORTIGE INFO EN DUID DIE AAN. 
 
groen: verwijzingen naar bronnen 
rood: begrippen, definities en moeilijke woorden 
geel: namen van instellingen en organisaties 
oranje: verwijzingen naar specialisten 
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7) LIJSTEN MET DIE GELIJKSOORTIGE INFO. 
	

American Psychiatric 
Association (APA) 

adres: 
American Psychological 
Association  
750 First Street, NE  
Washington, DC 20002-
4242 
telefoonnummer: (800) 
374-2721 or (202) 336-
5500 
Je kan bellen van 9 uur tot 
18 uur (maandag tot 
vrijdag) 
 

algemene werking: Het is 
een helpdesk via het 
internet en telefoon. Op de 
site staat informatie over 
verschillende onderwerpen 
die je kan helpen bij het 
verwerken van een 
psychologisch trauma of om 
er over te leren. Ook staan 
er contactgegevens van 
psychologen die je kan 
uitnodigen om te komen 
spreken voor een groep 
(bv. klasgroep). Er zijn 
verschillende verwijzingen 
naar psychologische 
hulpcentra en je kan gratis 
brochures bestellen. 
doelgroep: Het is bedoeld 
voor mensen die met 
vragen zitten rond bepaalde 
thema’s. Voor mensen die 
hulp zoeken en voor 
mensen die willen bijleren 
over bepaalde 
onderwerpen.  
(Een nadeel, de hulpcentra 
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zijn in de VS aangezien het 
een Amerikaanse site is.) 

Cochrane Central 
Register of Controlled 
Trials (CENTRAL) 

De contactgegevens van 
verschillende werknemers 
(waaronder de CEO) zijn 
terug te vinden op website 
(emailadres). De 
organisatie is ook 
onderverdeeld in 
verschillende groepen, hun 
contactgegevens staan ook 
op de website en als laatste 
kan je ook de link naar hun 
sociale media vinden. 

algemene werking:  De 
website is één groot 
informatieplatform waar je 
verwijzingen vind naar 
verschillende gespecifeerde 
organisaties. Ook zijn er 
verschillende artikels terug 
te vinden en je kan je 
inschrijven voor een gratis 
lezersbrief. 
doelgroep: De doelgroep is 
mensen die hulp zoeken of 
met vragen zitten en voor 
mensen die meer willen 
weten over psychologische 
thema’s. 

GGZ-instelling 
Mondriaan 
(Geestelijke 
Gezondheidszorg) 

De instelling heeft 
verschillende afdelingen 
(Maastricht, Sittard, 
Heerlen). Als je op één van 
die afdelingen klikt krijg je 
alle contactgegevens 
(telefoonnummer, adres en 
emailadres). 

algemene werking:  De 
website heeft verschillende 
mogenlijkheden je kan je 
inschrijven voor 
activiteiten, je kan info 
krijgen over behandelingen, 
symptonen van klachten en 
ziektebeelden. Ook is er 
een soort spoeddienst als je 
met iets heel dringends zit 
kan je daar terecht. Je kan 
ook gratis folders krijgen. 
doelgroep: Het is bedoeld 
voor zowel patiënten 
als experts. Maar ook 
gewoon voor mensen die 
met vragen zitten. 

 

8) digitale presentatie   
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Stap 3 Beschikking kri jgen en meer zoeken. 
 

1) DE VINDPLAATS VAN ELK VAN DE BRONNEN UIT JE BASISTEKST   
    

a) Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.  

b) Solomon K. Personality disorders in the elderly. In: Lion JR, red. Personality 
disorders, diagnosis, and management. Baltimore: Williams & Wilkens, 1981: 
p. 310-338.  

c) Stek ML. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. 
Handboek Ouderenpsychiatrie. De Tijdstroom, 2001: p. 125-132.  

d) Silberman CS, Roth L, Degal DL, Burns W. Relationship between the Millon 
Clinical Multiaxial Inventory –II and Coolidge Axis II Inventory in chronically 
mentally ill older adults: A pilot study. J Clinical Psychology 1997; 53: 559-
566.  

e) Watson DC, Sinha KB. A normative study of the Coolidge Axis II Inventory. J 
Clinical Psychology 1996; 52(6): 631-637.  

f) Van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older 
adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic 
psychologists. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 813-815  

g) Hendriks GJ, Oude Voshaar RC, Keijsers GP, Hoogduin CA, van Balkom AJ. 
Cognitive-behavioural therapy for late-life anxiety disorders: a systematic 
review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 403-411.  
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2) AUTEUR(S) VAN JE BASISTEKST 
 
Andere werken van de auteur Bas van Alphen: 
 
-Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: drie gevalsbeschrijvingen 
van Alphen S.P.J. (2010). Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen : drie 
gevalsbeschrijvingen. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie , 7. 

 
-DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen S.P.J., v. A. (2014). 
DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor 
psychiatrie , 5. 

 
-Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor   
ouderen S.P.J., v. A. (2009). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; 
nader gespecifeerd voor ouderen. Tijdschrift voor psychiatrie , 5. 
 
Sterauteurs Diego De Leo en Paolo Scocco: 

Diego De Leo: 

-Mental Disorders and Communication of Intent to Die in Indigenous Suicide Cases, 
Queensland, Australia 

Leo, D. D. (2012, 02 10). Mental Disorders and Communication of Intent to Die in 
Indigenous Suicide Cases, Queensland, Australia. Opgeroepen op 12 11, 2017, van 
WileyOnlineLibrary:http://onlinelibrary.wiley.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/doi/10.
1111/j.1943-278X.2011.00077.x/full 

	

Paolo Scocco: 

-Role of depressive and cognitive status in self-reported evaluation of quality of life in 
older people: comparing proxy and physician perspectives 

 Scocco, P. (2006, 03). OXFORD ACADEMIC. Opgeroepen op 12 11, 2017, van Role
 depressive and cognitive status in self-reported evaluation of quality of life in older 
 people:comparing proxy and physician perspectives: 
 https://academic.oup.com/ageing/article/35/2/166/28047 

 

3) 3. HET COLOFON ALS SNELLE INFO 
 

Handboek Ouderenpsychiatrie: 

In het colofon krijg je eerder wat technische informatie te zien zoals bijvoorbeeld de 
hoeveelste druk het is (derde druk), de fysieke details (206 pagina’s), de 
identificatiecode (ISBN:9058980189), … Op de voorflap zie ik in grote letters de titel, 
auteurs, uitgeverij en een website. Op de achterflap lees ik een korte inhoud waarover 
het boek gaat. Er staat ook voor welke doelgroep het is (artsen, psychiaters, 
psychologen en alle andere professionals die regelmatig oudere mensen in hun praktijk 
behandelen). 
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4) 4. ZOEK NU VERDER BUITEN JE BASISTEKST 
 

Boek: 

boek behandeling persoonlijkheidsstoornissen ouderen (via google), 167000 
zoekresultaten 

 – Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen 

Sprey, A. (2017, 05). Diagnostiek, DSM-5, cognitieve gedragstherapie, therapeutische 
relatie en persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 11, 2017, van Adriaan Sprey 
opleidingen: http://www.adriaansprey.nl/praktijkboek-persoonlijkheidsstoornissen/ 

Het volgende boek dankzij een bibliothecaris van Vives campus Kortrijk. Ik vroeg of er 
een boek rond dit thema beschikbaar was. Er waren 30 boeken beschikbaar.  

 - Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit 

van Heeringen, C. e. (2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. In C. e. van 
Heeringen, Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit (p. 164). Kortrijk, West-Vlaanderen, 
België: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, . 

Ook dit boek dankzij een bibliothecaris van Vives campus Kortrijk. Ik vroeg of er een 
boek rond dit thema beschikbaar was. Er waren 30 boeken beschikbaar.  

- Behandelingsstrategieen bij de borderline persoonlijkheidsstoornis 

Van Tilburg, W. (1999). Behandelingsstrategieen bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis . In W. Van Tilburg, Behandelingsstrategieen bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis (p. 108). Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum. 

Artikels uit Vakttijdschriften: 
 
behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (via Google Scholar), 736 
zoekresultaten 

 - Tijdschrift voor VerpleegGeneeskunde 

Achterberg, W. (2003, 12). Ouderen en persoonlijkheid: De klinische praktijk. 
Opgeroepen op 12 13, 2017, van Springer Link: 
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03078561 

behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen cluster c (via goole), 2270 
zoekresultaten 

- artikel: Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen ‘Ik ben er niet’ 

Heijnen, B. v. (2005). Denkbeeld. Opgeroepen op 12 13, 2017, van 
Persoonlijkheidsstoornisen: https://www.vumc.nl/afdelingen-
themas/69713/27797/Artikel_Persoonlijkheidssto3.PDF 

Ik gaf de zoekterm behandeling persoonlijkheidsstoornissen in op Goole Scholar, 2290 
zoekresultaten 

- Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van     
persoonlijkheidsstoornissen 
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Muste, M. M. (2002, 10). tijdschrift voor Psychotherapie. Opgeroepen op 12 13, 2017, 
van Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061969 

Eindwerken: 

Eerst zocht ik via Doks naar eindwerken, 3 zoekresultaten 

- We zijn niet helemaal gestoord, meneer!: Over de ontwenning van personen met een 
persoonlijkheidsstoornis. 

Van der Borght, W. (2009). eindwerk persoonlijkheidsstoornis. Opgeroepen op 12 13, 
2017, van Doks: 

Daarna zocht ik op Limo, 4 zoekresultaten 

-De subjectieve beleving van een residentiële behandeling ten opzichte van een semi-
residentiële behandeling bij persoonlijkheidsstoornissen. 
 

Vandierendonck, B. (2007). eindwerk behandeling persoonlijkheidsstoornis. Opgeroepen 
op 12 13, 2017, van Limo: 
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialS
earch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES
_KATHO&frbg=&fctN=facet_library&fctV=KATHO_KAKOR_LIB&tb=t&vl%28freeText0%2
9=eindwerk+behandeling+persoonlijkheidsstoornissen&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_
773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Csc
ope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_m
ultiple_fe 

-We zijn niet helemaal gestoord, meneer!: over de ontwenning van personen met een 
persoonlijkheidsstoornis 
 
Van der Borght, W. (2009). eindwerk persoonlijkheidsstoornis. Opgeroepen op 12 13, 
2017, van Doks: 
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialS
earch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg
=&vl%28freeText0%29=behandeling+persoonlijkheidsstoornissen&scp.scps=scope%3A
%28DoKS%29 

 

Onderzoeksliteratuur: 

Eerst surfte ik naar de databank Lirias en zoekte daar op de zoekterm ‘behandeling 
persoonlijkheidsstoornissen’ , 8 zoekresultaten  

- Working mechanisms bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen 

Patrick, L. (2014). behandeling persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 13, 
2017, van Lirias: 
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialS
earch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=Lirias&frb
g=&vl%28freeText0%29=behandeling+persoonlijkheidsstoornissen+&scp.scps=%28sco
pe%3A%28lirias_books%29+OR+scope%3A%28LIRIAS_BOOKS%29%29+OR+%28+sc
ope%3A%28LIRIAS%29+AND+facet_rtype%3A%28%27books%27%29+%29%2C%28s
cope%3A%28lirias%29+OR+scope%3A%28LIRIAS%29%29 
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- Recente evoluties in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen? Wat zijn de 
gevolgen?              
Luyten, P. (2016, 04 22). Behandeling persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 
13, 2017 , van Lirias.  

-Persoonlijkheidsstoornisen Etiologie en behandeling. 
 
Rudi, V. (2006, 02 03). behandeling persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 13, 
2017, van Lirias: 
 
E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines: 
 
Voor de afgelopen 6 maanden vond ik maar twee artikels (en alleen via 
gopressacademic). 
 
-Wachtlijsten indammen moet de ggz zelf doen (artikel uit Trouw) 
 

Oosterom, R. (2017, 07 18). Wachtlijsten indammen moet de ggz zelf doen. 

-Wachtlijsten ggz moeten binnen jaar zijn opgelost. 
 
HERDERSCHEÊ, G. (2017, 07 14). Wachtlijsten ggz moeten binnen jaar zijn opgelost. de 
Volkskrant . 
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Disorders in the elderly. A contribution to a psychometric approach. International 
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Kluwer. 
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Van Alphen, S.P.J., & Guldemond, F.I. (2012). Persoonlijkheidsstoornissen. In: J.W.M. 
Murris & C.M.E.E. de Weerd-Spaetgens (Red.). Ouderengeneeskunde. Praktische 
Huisartsgeneeskunde (pp. 271-284). Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum. 
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persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Neuron, 17, 31-34. 
 

2013 
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Gerontologist, 5, 395-410. 
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Van Alphen, S.P.J., Rossi, G., Segal, D.L., Rosowsky. E. (2013). Issues regarding the 
proposed DSM-5 personality disorders in geriatric psychology and 
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Barendse, H.P.J., Thissen, A.J.C., Rossi, G., Oei, T.I., & Van Alphen, S.P.J. 
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Videler, A.C., Van Meekeren, E., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Mantelzorg voor ouderen 
is geen vanzelfsprekendheid.. Het is niet genoeg de zwakke op te helpen; men moet hem 
ook daarna nog steunen (Shakespeare, 1607). GZ-Psychologie, 5, 10-16. 
  
Debast, I., Rossi, G., Derksen, J.J.L., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Spiegeltje, spiegeltje 
aan de wand, wie is de mooiste senior van het land? Over narcisme op latere 
leeftijd. GZ-Psychologie, 5, 10-14. 
  
Noteborn, W., Sanderson, R., Zwanikken, H., Decker., K., & Van Alphen, S.P.J. (2013). 
Meer aandacht in de huisartsenpraktijk voor alcoholproblematiek bij ouderen. Huisarts & 
Wetenschap, 56, 214-218. 
  
Van Alphen, S.P.J. (2013). Verleden heb je, toekomst moet je maken. Inaugurele rede 
leerstoel klinische ouderenpsychologie Vrije Universiteit Brussel. Vrije Universiteit 
Brussel. 
  
Videler, A.C., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Ouderen. In: J. Baars & E. van Meekeren 
(Red.). Een psychische stoornis heb je niet allen (pp. 489-503). Amsterdam: Boom. 
  
2014 
Rossi, G., Van den Broeck, J., Dierckx, E., Segal, D.L., & Van Alphen, S.P.J. (2014) 
Personality assessment in older adults: the value of personality questionnaires 
unraveled. Aging and Mental Health, 18, 936-940. 
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17. 
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Geelen, R.J.G.M, & Van Alphen, S.P.J. (2014). Mediatieve therapie in de thuiszorg: 
Onbekend en onbenut. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 45, 19-24. 
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ouderen (2014). Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Amsterdam: 
Hogrefe. 
  
 
 
 
Beeldmateriaal: 
 

Het eerste beedlfragment vond ik via Limo, 5 zoekresultaten 
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- Stukken van mensen 

Canvas (Regisseur). (2002). Stukken van mensen [Film]. 

Het tweede beeldfragment vond ik op youtube, 647 zoekresultaten 

- Lilian vertelt over haar persoonlijkheidsstoornis 

gezondheidszorg, V. v. (Regisseur). (2016). Lilian vertelt over haar 
persoonlijkheidsstoornis [Film]. 

 -Dis is Patricia 
 
Villerius, J. (Regisseur). (2012). Dis is Patricia [Film]. 

Stap	4	Contextualiseren 

1) ORGANISATIES (HULP- OF DIENSTVERLENING) 
	

De dichtsbijzijnde (bij Kortrijk) organisatie is in Menen en noemt Psychiatrisch Centrum 
Onze-Lieve-Vrouw van Vrede.  

Het is gelegen in de Bruggestraat 75. Hun contactgegevens zijn: telefoon 056 52 14 51, 
fax 056 51 81 89, Online http://www.pc-menen.be, E-mail pcm@cigb.be. De bezoekuren 
kunnen per afdeling verschillen.  
Het Psychiatrisch Centrum Onze Lieve Vrouw van Vrede wil een kwalitatief hoogstaande 
behandeling bieden aan volwassen en bejaarde mannen, vrouwen met psychiatrische 
problemen. Dit wil zeggen, verantwoorde en respectvolle zorg, rekening houdend met de 
noden van de patiënt en van zijn familie en/of omgeving. Op elke afdeling staat een 
multidisciplinair team in voor het globale zorgaanbod. Dit omvat enerzijds de 
ontwikkeling van een aangepast therapeutisch leefklimaat op de afdeling, anderzijds een 
aanbod van algemene groepstherapeutische programma's, individuele therapie, 
thematische programma's voor specifieke problematieken (soms afdelingsoverstijgend) 
en een continue beschikbaarheid van zorgverleners op de afdeling. De patiënt kan zelf in 
belangrijke mate zijn zorgaanbod mee bepalen (inspraak en zorgprogrammacoördinatie). 

Elke afdeling van het ziekenhuis heeft een eigen behandelingsprofiel. Gelieve de eigen 
fiche van elke afdeling te raadplegen. 

• CURA (Crisisafdeling) 

• WAAG (Acute behandelafdeling) 

• KADE (Acute behandelafdeling) 

• VLIET (Afdeling voor verdergezette behandeling van psychosen) 

• WIERDE (Afdeling voor chronisch-acute psychose en niet-aangeboren hersenletsel ) 

• HORIZON (Psychogeriatrische afdeling) 

• PENDEL (Afdeling voor daghospitalisatie) 
 

Al deze info vond ik via de Sociale Kaart. 

Daarna ging ik naar de website van de organisatie. Helemaal vanboven rechts kun je 
klikken op verschillende knoppen die je doorverwijzen naar een andere pagina. Op die 
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andere pagina staat meer uitleg over het thema waar je op klikte. Wat direct opvalt is de 
slideshow je ziet verschillende foto’s van het psychiatrisch ziekenhuis. Ook een foto met 
hun slogan “UW ZORG, ONZE ZORG”. Onder de slideshow kan je klikken naar andere 
pagina’s met meer uitleg over het ziekenhuis, uitleg voor bezoekers/familie en hoe je 
hulp kan krijgen van deze organisatie. Alles word aangeboden ook thuiszorg en 
begeleiding na de opname. Onderaan zie je nog een slideshow. Deze gaat over nieuws 
uit GGZ. Rechts naast deze slideshow vind je de agenda met alle activiteiten die het 
ziekenhuis organiseert of steunt. Ongeveer in het midden kan je ook klikken om 
verschillende vacatures te zien, waarvoor je kan soliciteren. 

Ik vind de website zeer mooi. Het staat niet te vol en is duidelijk. Het is makelijk om 
alles terug te vinden dankzij de vele doorverwijs knoppen. 

389 woorden 

2) JURIDISCHE DOCUMENTEN 
	

Rond het thema persoonlijkheidsstoornissen zijn er geen wetten, decreten, cao’s, KB’s, 
omzendbrieven,…  

3) DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT: POLITIEK/ BELEID/ VISIE/      

MIDDENVELD GROEPERINGEN. 
Er zijn verschillende websites, chatplatforms, telefoonlijnen die je kan raadplegen. Deze 
zijn allemaal gestuurd vanuit de Vlaamse overheid.  

• Fitinjehoofd.be 
• Goed Gevoel Stoel 
• Zilverwijzer 
• Familieplatform 
• Noknok.be 
• Kinderen.be 
• Tweehuizen.be 
• Tele-Onthaal 
• Awel 
• 1813.be 
• Werkgroep Verder 
• ikdraagjemee.be 
• Geestelijkgezondvlaanderen.be 
• www.zelfmoord1813.be 
• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 
• Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
• Trefpunt Zelfhulp 
• Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 
• psychiatrische ziekenhuizen 

Maggie De Block (Open Vld) is federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Daar valt het thema psychiatrie onder. 
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4) STATISTIEKEN 

Al mijn cijfers heb ik gevonden op sites van de Vlaamse en Federale Overheid. 
	

• 1 op 3 Belgen is ooit geconfronteerd met psychische problemen. 1 op 4 Belgen krijgt 
vroeg of laat af te rekenen met min of meer ernstige psychische problemen. 

• België blijft wereldwijd koploper in het opnemen van patiënten in psychiatrische 
instellingen. Het aantal gedwongen opnamen is met 42% gestegen tussen 1999 en 
2008, nog voorafgaand aan de crisis. Recent, in de periode 2004-2008, kennen we een 
stijging van 10% in aantal opnamen in de psychiatrische ziekenhuizen, vooral in 
Vlaanderen. 

• Vlaanderen kent een opvallend hoog cijfer heropnames binnen 30 dagen in 
psychiatrische ziekenhuizen: 25% bij schizofrenie, 20% bij manische-depressie. 

• een lagere productiviteit op het werk, is in België op vijf jaren tijd bijna verdubbeld bij 
mensen met een matige psychische aandoening. Hierdoor is België over het Europese 
gemiddelde gesprongen. 

• Psychiatrische patiënten kennen gemiddeld een 15 jaar lagere 
levensverwachting, hoofdzakelijk als gevolg van lichamelijke oorzaken. 

• 30 tot 70% van de kinderen van ouders met een psychische stoornis, ontwikkelen zelf 
een psychische stoornis. Opvallend is ook dat meer dan 90% personen die overgaan tot 
zelfdoding vooraf leden aan een psychische stoornis. Bijna de helft van hen werd reeds 
voordien behandeld. Zelfdoding is dus meestal geen losstaand of geïsoleerd fenomeen. 

• In België ziet 46% van de personen met een ernstige aandoening een arts, maar krijgt 
geen medicatie noch therapie. 25% krijgt enkel medicatie en 3,8% enkel therapie. De 
voorkeur voor medicatie boven therapie is deels ook kostengedreven. De benadering van 
medicatie en therapie, die de norm zou moeten zijn, komt niet overeen met de realiteit. 
De lange wachttijden, die kunnen schommelen van een maand tot een jaar, worden ook 
door de overheid bevestigd. 

• Er is een duidelijk verband tussen psychische problemen en de socio-economische 
status: 72% van de personen die beroep doen op een OCMW of CAW (Centrum 
Algemeen Welzijnswerk) ervaren een toestand van psychisch onwelbevinden. 58% van 
hen kent een milde depressiviteit. 36% ondernam reeds een poging tot zelfdoding, en 
20% doet beroep op de GGZ. Dit zijn veel hogere cijfers dan bij personen die geen 
beroep doen op sociale ondersteuning. 

• Deze onderbehandeling is het gevolg van een cascade van barrières. Slechts 1 op 3 
personen zoekt professionele hulp. Het is bijvoorbeeld illustratief dat binnen welzijnszorg 
slechts 9% zijn psychische problemen bespreekt. 31% weet niet waar ze hulp kunnen 
vinden. 15% zoekt geen hulp omwille van het prijskaartje. 32% stelt het zoeken van 
hulp uit omwille van financiële redenen. 	
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Stap 5: Afwerking individuele werkdocumenten 

Vond je voldoende informatie? Welke soorten verliepen vlot en welke minder? Welke 
catalogi / zoekmachines / databanken gebruikte je veel of net weinig?  

Voor ik aan de opdracht begon had ik nog nooit van Limo en GoPress Academic gehoord. 
Ik kon er al redelijk vlug goed mee werken. Met andere zoekmachines zoals Google en 
Yahoo kon ik al goed werken. 

Welke zoekstrategie neem je zeker mee om later te gebruiken? 

Ik zal meer gebruik maken van Limo en GoPress Academic het zijn 2 betrouwbare en 
goeie zoekmachines. Via deze zoekmachines vind je ook andere soort info dan op Google 
bijvoorbeeld. 

Is de informatie relevant en betrouwbaar? 

Alle informatie is betrouwbaar. Het komt allemaal van betrouwbare sites en boeken. Ik 
heb veel gewerkt met sites van betrouwbare organisaties/instanties. Alles is ook relevant 
anders zou ik het niet in mijn document zetten. 

Hoe verliep deze Sadan-opdracht voor je? 

Ik had veel moeite om er aan te beginnen. Ik was niet gemotiveerd. Maar toen ik begon 
heb ik een paar dagen goed doorgewerkt en zo is het toch gelukt om het te maken. 

Vind je dat je nu gerichter en efficiënter naar info op zoek gaat? 

Ik heb niet het gevoel dat ik nu gerichter en efficiënter naar info op zoek ga. Ik heb al 
veel geleerd van mijn GIP in het middelbaar. 

Welke vaardigheden moet je zeker nog verder trainen? 

Ik moet nog sterker worden in het werken met Word. Vaak moet ik te lang zoeken hoe ik 
iets moet doen met het programma. 

En waar ben je sterk in? 

Ik ben sterk in het opzoeken van betrouwbare en relevante informatie. 
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Wat heb je geleerd, wat zal je bijblijven? 

Ik heb veel geleerd over Word en dat zal ik meenemen naar de toekomst. 
 


