
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma referaten 15 juni 2022 

 

 

Referaat 1: De bruikbaarheid van de PQ-16 binnen de forensische ambulante populatie 
(eindreferaat). 
Drs. W.J.M. van Bergen, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist werkzaam op de afdeling 
persoonlijkheidsstoornissen bij GGz Breburg 
 
Binnen veel Nederlandse GGz instellingen worden nieuwe cliënten gescreend met de PQ-16. De PQ-16 

is een screeningsinstrument dat onderzoekt of iemand gevoelig is voor buitengewone en bijzondere 

ervaringen. In de algemene ambulante populatie wordt deze lijst standaard afgenomen bij cliënten 

tussen de 18 en 35 jaar. De effectiviteit van de lijst is onderzocht en goed bevonden.  

Tot 2019 werd deze lijst niet afgenomen bij de ambulante forensische populatie. Het onderzoek van C. 

Koks leert dat er screening binnen de forensische populatie nuttig is en laat zien dat er sprake is van 

een verhoogde kwetsbaarheid in deze doelgroep. De PQ-16 is echter niet specifiek onderzocht voor de 

forensische populatie. In het onderzoek wilden we onderzoeken of de PQ-16 vergelijkbaar effectief is 

in het destilleren van psychotische kwetsbaarheid in een forensische doelgroep als in de algemene 

ambulante populatie van de GGz. Een vraag die daarbij rijst, is of er mogelijk meer cliënten ten 

onrechte positief uit de screening komen binnen de forensische doelgroep, gezien de mogelijke reëele 

dreiging en/of onveilige situaties waarin mensen in de forensische populatie zich vaak nog bevinden.  

In het onderzoek zijn de algemene populatie en de forensische populatie met elkaar vergeleken. Uit 

onderzoek blijkt dat cliënten met forensische problematiek vaak opgroeien in een onveilig klimaat en 

dat zij daardoor een wantrouwend wereldbeeld ontwikkelen. We wilden dan ook onderzoeken of er een 

relatie bestaat tussen de score op de PQ-16 en een stuk wantrouwen en vijandigheid. Om dit te 

onderzoeken is de AVL afgenomen bij zowel de cliënten uit de algemene populatie als ook de 

forensische populatie. Er is vervolgens gekeken of er een samenhang bestaat tussen de AVL 

(agressievragenlijst) en de verhoogde scores op de PQ-16, en zo ja welke. 

  



Referaat 2: Veranderingen in schaamte niveaus tijdens Mentalization Based Treatment bij 

patiënten met borderline persoonlijkheidspathologie (eindreferaat).  

F.C.P.M. van Raak, Msc.  Gz-psycholoog in opleiding tot specialist op de afdeling 

Eetstoornissen bij GGz Breburg 

  

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een patroon van instabiliteit in interpersoonlijke relaties, 

zelfbeeld, affectregulatie en impulscontrole. BPS wordt geassocieerd met zwakke mentaliserende 

vermogens; het vermogen om het gedrag van zichzelf en anderen te begrijpen en te interpreteren in 

termen van intenties zoals gevoelens, gedachten, verlangens en behoeften. Mentalization Based 

Treatment (MBT) is een evidence-based behandeling voor patiënten met BPS gericht op het vergroten 

van mentaliserende vermogens. Eerder onderzoek wijst op verbeteringen op gebied van 

symptomatische en persoonlijkheidsproblematiek vanaf zes tot twaalf maanden na start van de 

behandeling. In de wetenschappelijke literatuur wordt gesuggereerd dat (de ontwikkeling van) 

mentaliserende vermogens beïnvloed kunnen worden door schaamte. Verder suggereren verschillende 

onderzoeken een verband tussen schaamte en borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Wanneer het 

concept van schaamte wordt gemeten, is van belang om zowel bewuste of expliciete als onbewuste of 

impliciete maten te gebruiken, omdat mensen moeite kunnen hebben om schaamte te herkennen en 

terughoudend kunnen zijn om schaamte te uiten.  

Er zijn dus theoretische en empirische redenen om aan te nemen dat schaamte en mentaliserende 

vermogens aan elkaar gerelateerd zijn en dat ze een centrale rol spelen bij (de behandeling van) BPS. 

Tot nu toe is er voor zover ons bekend nog geen longitudinaal onderzoek gedaan naar schaamte bij 

aanvang en het beloop ervan tijdens MBT bij patiënten met borderline persoonlijkheidspathologie.  

 

 

Referaat 3: Continuïteit van zorg voor cliënten op het snijvlak van de forensische psychiatrie, 

de reguliere psychiatrie en verslavingszorg (eindreferaat). 

Mw. L.M.A. Spikmans, AIOS psychiatrie, tijdelijk werkzaam bij NIFP 

 

Op het snijvlak van de forensische psychiatrie, de reguliere psychiatrie en verslavingszorg bevindt zich 

een groep cliënten voor wie het in de praktijk vaak lastig is om de juiste zorg te organiseren, met 

voldoende mogelijkheden voor door-, in- en uitstroom en indien nodig een snelle op- en afschaling in 

het kader van het beveiligingsniveau. Bij de invoering van de Wet verplichte ggz op 01-01-2020 is het 

vierde criterium voor beoordeling door de geneesheer-directeur toegevoegd namelijk het 

“veiligheidscriterium” naast de criteria proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Hierdoor is de 

weg vrij voor extra inspanningen die verricht dienen te worden door psychiaters. Cliënten die een 

gevaar zijn voor de omgeving en agressief zijn kunnen daardoor ook ondergebracht worden bij de 

reguliere psychiatrie.  

 

In dit referaat wordt, middels de voorhanden zijnde literatuur en een casus, het krachtenveld 

inzichtelijk gemaakt van de forensische psychiatrie en de impact op de reguliere psychiatrie in 

combinatie met verslavingsproblematiek. De literatuur wordt gestaafd aan de praktijk door interviews 

met experts op het gebied van de forensische psychiatrie. Tenslotte worden handvatten gegeven die 

mogelijk kunnen helpen om de zorg te verbeteren. 

 
 

  



 

 

 

Het programma 

17.55 uur         Opening door voorzitter 

18.00 -20.00 uur Referaten 

20.05 uur  Afsluiting door voorzitter  

 

 

Accreditatie 

Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig 

Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten 

 

Organisatie Commissie 

 

Mw. Dr. I. Willems, A-opleider/psychiater 

Mw. Dr. A. van den Broek, P-opleider/klinisch psycholoog 

Mw. F. Dirkx, Opleider GGZ VS /verpleegkundig specialist 

Mw. K. van Loon, beleidsmedewerker 

Mw. W. Verhagen, coördinator Training en Ontwikkeling 

 

 

Doelgroepen 

Psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), vak therapeuten 

Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom. 

 

Locatie   

Online  

 

Kosten en inschrijving   

Deelname is voor iedereen gratis.  

 

Medewerkers van GGz Breburg:  

Graag inschrijven middels de cursuscatalogus in Eduweb https://www.lerenbijggzbreburg.nl  

 

Externe deelnemers:  

https://www.ggzbreburg.nl/formulieren/werkenbij/inschrijfformulier-referaten/  

Vergeet niet correct en volledig in te vullen de functie, BIG-nummer, werkgever en adres waar het 

certificaat van deelname naar toe kan worden gestuurd.  

Voor informatie: Wendy Verhagen, bereikbaar maandag t/m vrijdag  

W.verhagen@ggzbreburg.nl 
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