
  



 
 
Maandag 13 februari heeft het symposium over de ontwikkelingspaden in 
persoonlijkheidspathologie bij jongeren plaatsgevonden. Dit symposium was een 
samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, GGz Centraal HYPE en Reinier van Arkel. Hier 
is gesproken door verschillende onderzoekers over de onderzoeken die lopen bij deze 
instituten, namelijk BPD Young, PRIMARY en APOLO, waarbij de nieuwste bevindingen met 
elkaar zijn gedeeld.  
 
Allereerst gaf dr. Odilia Laceulle een korte uitleg 
over de verschillende ontwikkelingsmijlpalen bij 
jongeren. Zo werd benoemd dat kinderen min of 
meer hetzelfde ontwikkelingspad volgen, maar dat 
dit voor ieder kind een andere uitkomst heeft. 
Vooral in de periode tussen de kindertijd en 
adolescentie lijken de ontwikkelingsmijlpalen van 
belang te zijn. Hierbij werden een aantal 
belangrijke verandering genoemd die, met het oog 
op deze belangrijke periode, hebben 
plaatsgevonden in het klinische veld. Zo was het 10 
tot 15 jaar geleden ongebruikelijk om jongeren te 
diagnosticeren met persoonlijkheidsproblematiek, 
door bijvoorbeeld de angst voor stigmatisering. 
Tegenwoordig is dit echter gebruikelijker 
geworden, waardoor meer jongeren eerder de hulp 
krijgen die ze nodig hebben. Bovendien wordt persoonlijkheidsproblematiek de laatste jaren 
steeds vaker vanuit een dimensionale benadering bekeken.  
 
Daarnaast is er een korte uitleg gegeven over de verschillende lopende onderzoeken. Zo 
vertelden Tessa van den Berg en Isa Swinkels, vanuit GGz Centraal HYPE, over het BPD Young 
en PRIMARY onderzoek en vertelden Nagila Koster en Leanne van Est, vanuit Reinier van 
Arkel, over het APOLO onderzoek. Dit zijn onderzoeken naar de verschillende 
ontwikkelingspaden van jongeren, waarbij ook aandacht is voor de mogelijke ontwikkeling 
van persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast vertelde Isa dat er vanaf april een nieuw 
onderzoek opgestart zal worden bij GGz Centraal HYPE naar sociale relaties en sociaal 
functioneren bij deze doelgroep. Vervolgens werd in twee ‘flash talk’ rondes gesproken over 
de uitkomsten van verschillende onderzoeken die voort zijn gekomen uit de BPD Young, 
PRIMARY of APOLO onderzoeken. Opvallende uitkomsten waren bijvoorbeeld dat het van 
belang blijkt te zijn om een borderline persoonlijkheidsstoornis zo vroeg mogelijk te 
onderzoeken en dat het aangaan van duurzame relaties buitenshuis een belangrijke mijlpaal 
is in de ontwikkeling van adolescenten. Tevens werd gevonden dat er bij 
persoonlijkheidsproblematiek sprake is van een verschil in mentale representatie en 
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objectieve interpretatie en werden er correlaties gevonden tussen onaangepaste 
persoonlijkheidskenmerken en stoornissen in het persoonlijkheidsfunctioneren. 
 

De dag werd afgesloten met een 
paneldiscussie over onderzoeken in de 
klinische kinder- en jeugdcontext. 
Hieraan namen deskundigen uit 
verschillende werkvelden deel, namelijk: 
prof. dr. Jaap Denissen, dr. Christel 
Hessels, dr. Marike Deutz, Janna Keulen 
en Laurien Meijer. Uit deze discussie 
kwam naar voren dat het stellen van 
diagnoses vandaag de dag enerzijds 
belangrijk is voor het creëren van begrip 
en het selecteren van de juiste 
behandeling, maar dat er anderzijds 
meer focus moet komen op de klachten 
van een client in plaats van op het 
gestelde het label.  Bij het selecteren 
van een behandeling is het daarnaast 

van belang dat er in de toekomst meer gekeken wordt naar wat een cliënt nodig heeft en 
wat aansluit bij de klachten. Het is hierin belangrijk dat er meer gekeken zal worden naar het 
verhaal van een cliënt, waarbij het betrekken van omgevingsfactoren noodzakelijk is. Tot slot 
werd geconcludeerd dat er meer dialoog nodig is tussen de wetenschap, het klinische 
werkveld en het academische werkveld, om de uitkomsten van onderzoeken op deze manier 
meer te laten leven en eerder toe te kunnen passen. Daarvoor was dit symposium al een 
goede start! 
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