PersonaCura: voorloper op gebied
van ouderenpsychiatrie
“Je moet ouderen juist in hun wijsheid aanspreken. Zij
hebben het ondanks hun persoonlijkheidsproblematiek en
autisme wel gered door het leven.”

werk verliezen, hun partner verliezen.
Dan lopen ze vast”, vertelt Arjan.
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PersonaCura, expertisecentrum voor ouderen met persoonlijkheidsproblematiek of autisme,
ontving vorige maand het keurmerk TOPGGz. Ze voldoet daarmee aan de hoogste eisen op
het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek
en kennisdeling. We spraken een trotse Arjan Videler (psychotherapeut en manager
behandeling) over zijn werk bij Personacura.

Door: Laurent Vossenberg

Vertel ons eens wat over
PersonaCura. Voor wie zijn jullie er?
“Personacura biedt
hoogspecialistische diagnostiek en
behandeling aan 60-plussers met
een psychiatrische hulpvraag en
persoonlijkheidsproblematiek of
autisme. Het gaat om mensen die
steeds vaker het gevoel hebben vast
te lopen. In relaties, in hun werk, in
het omgaan met de uitdagingen die
hun leeftijd met zich meebrengt.
We zien vaak twee typen cliënten.
Er zijn cliënten die op latere leeftijd
in de problemen komen, omdat ze
vanwege hun persoonlijkheid of
autisme moeite hebben met ouder
worden. Daarnaast zijn er cliënten
die in het verleden bij momenten
hulpverlening hebben gehad. Veertig

jaar geleden was er nog geen therapie
voor persoonlijkheidsstoornissen
en mensen hebben toen hun neus
gestoten. Soms komen ze dus
argwanend binnen.”

En waarom een aparte afdeling voor
ouderen met personlijkheids- en
gedragsproblemen?
“In 2014 is het idee ontstaan om
een aparte afdeling te openen. In
2016 is vervolgens PersonaCura
opgericht. Tien jaar geleden was
er helemaal nog geen aandacht
voor persoonlijkheidsproblematiek
of autisme bij ouderen. Wij zijn
een echte voorloper daarin.
Vroeger bij jongvolwassenen was
persoonlijkheidsproblematiek

iets dat je had, waar je niks aan
kon doen. Rond 1990-2000 is
daar verandering in gekomen. De
Viersprong in Halsteren heeft daar
een grote rol in gespeeld. We zijn
eigenlijk de Viersprong van de
ouderenpsychiatrie.”

Vereist de doelgroep een specifieke
werkwijze?
“Door mensen gelijkwaardig te
benaderen, neem je de argwaan weg
die ze soms hebben bij binnenkomst.
Je moet ouderen juist in hun wijsheid
aanspreken. Zij hebben het ondanks
hun persoonlijkheidsproblematiek
en autisme wel gered door het leven.
Ze hebben manieren gevonden om
ermee om te gaan, totdat ze hun

Wat zijn de werkzaamheden
voor professionals die werken bij
PersonaCura?
“De werkzaamheden zijn heel
divers. We ontwikkelen nieuwe
behandelingen, doen onderzoek,
verrichten second opinions en doen
aan kennisdeling. Dit laatste betekent
dat we zichtbaar zijn in tijdschrijften,
handboeken en onderwijs.
PersonaCura is een voorloper
binnen de ouderenpsychiatrie.
De behandelmethoden in de
ouderenpsychiatrie over vijf of tien
jaar zijn we nu al aan het uitdenken.
Mentalisation Based Treatment
(MBT) is een bewezen effectief
psychotherapievorm voor jongeren. Nu
zijn wij de eerste die het ontwikkelen,
maar ik denk dat over 10 jaar in heel
Nederland MBT wordt aangeboden.”

Wat moet je in huis hebben om bij
Persona Cura te werken?

“Professionals die bij PersonaCura
willen werken moeten het leuk
vinden zich te verdiepen in complexe
patiënten.
We zijn op zoek naar mensen die
de behoefte hebben zichzelf te
ontwikkelen en daarbij behoefte
hebben aan speelruimte en regie.
Personacura biedt meer dan de
gewone ggz. Je kunt het werk
combineren met onderzoek,
innovaties, kennisdelen en het
verrichten van second opinions.
Daarnaast zijn er consultaties,
waarbij we de patiënt niet zien, maar
waarbij we wel meedenken. Vaak kun
je door mee te denken de patiënt
weer op weg helpen.”

hiervan een nieuwe versie uitbrengen
waar ook multidisciplinaire richtlijnen
in worden opgenomen. We willen die
behandelingen uitwerken en uittesten
en kijken hoe we ze vervolgens
steeds verder kunnen verbeteren en
aanpassen aan ouderen.”

Arjan vertelt daarnaast enthousiast
over het handboek dat PersonaCura
wil uitbrengen.
“Over persoonlijkheidsproblematiek
en autisme is heel weinig bekend
rondom wat wel en niet werkt.
Vorig jaar is een handboek over
persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen uitgebracht. We willen

PersonaCura zoekt collega’s!
Binnen het team is door groei plaats voor een psychiater gericht op ouderen,
persoonlijkheidsstoornis of autisme. Ook is er plaats voor een klinisch psycholoog en
psychotherapeut. Meer weten? Kijk op onze werkenbij-site.

