VOORWOORD

In de loop van de laatste decennia is de aandacht voor de geestelijke gezondheid van senioren in Nederland en in Vlaanderen erg toegenomen. Dit heeft uiteraard te maken met de
demografische realiteit, maar ook met de mondigheid van de huidige generatie ouderen.
Tal van professionele hulpverleners vanuit diverse disciplines zetten zich in ten behoeve
van het psychische welzijn van deze senioren. Elke discipline heeft hierbij specifieke benaderingswijzen met daaraan gekoppeld de eisen voor een kwalitatief hoogstaande zorg.
In dit Handboek Klinische Ouderenpsychologie willen we dieper ingaan op de bijdrage vanuit de psychologie in de zorg voor ouderen. Dit boek richt zich dan ook tot
(klinisch) psychologen die zich verder willen toeleggen op het werken met senioren. En
studenten psychologie die zich willen voorbereiden op een beroepsloopbaan in de ouderenzorg vinden hier wat ze nodig hebben.
We willen benadrukken wat zo eigen is aan het werken met senioren, waar de inbreng
van de ouderenpsycholoog verschilt met die van collega’s die werken met jongere volwassenen. De klinische ouderenpsychologie is een vak apart en vereist uitgebreide kennis
van de algemene ouderenpsychologie en de presentatie van (neuro)psychiatrische stoornissen en psychische problemen. Daarnaast vereist het (gespreks)contact met de oudere
zorgvrager een heel eigen bekwaamheid en attitude, en dit geldt bij uitbreiding evenzeer
voor het psychodiagnostisch onderzoek, de cognitieve revalidatie en de psychotherapie.
Al deze taken komen in dit handboek uitgebreid aan bod. In de laatste twee hoofdstukken wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke uitdagingen en het werken in een
multidisciplinaire context.
De lijst van mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen aan de
totstandkoming van dit handboek is erg lang. Vooreerst zijn we veel dank verschuldigd
aan de senioren en hun familieleden die we ontmoet hebben in onze klinische praktijk.
We hopen dat zij van ons wat hebben geleerd, maar zijn er zeker van dat wij van hen veel
hebben opgestoken.
Ook de vele collega’s vanuit verschillende disciplines (verpleegkundigen, artsen,
maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesisten, …) met wie we hebben mogen
samenwerken, in het kader van de dienst Ouderenpsychiatrie van het Universitair Centrum (UPC) (de laatste decennia onder leiding van prof. dr. Mathieu Vandenbulcke) en
de dienst Geriatrie van de Universitaire Ziekenhuizen te Leuven (onder leiding van prof.
dr. Johan Flamaing), zijn we uitermate dankbaar. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor
onze naaste collega’s klinisch ouderenpsychologen.
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Speciale dank ook aan onze leermeesters en mentoren: Mathieu Vandenbulcke, Jan
Godderis, Alfons Marcoen, Patrick Luyten en Gerard Buyse. Daarnaast evenzeer dank
aan Filip Bouckaert, Wim Tambeur, François-Laurent De Winter, Maarten Van Den Bossche, David Derwael, Annik Leliaert, Johan Flamaing en Jos Tournoy. Maar we hebben
ook veel geleerd van collega’s die vandaag niet direct met het UPC of de Universitaire
Ziekenhuizen verbonden zijn, zoals Roel Van de Wygaert, Herman Dierickx, Eddy Neerinckx, Kim van Ballaer, Carine Sachem, Paul Dierick, Jessie Dezutter, Yolande Kuin,
Johan Vancoillie, Lieve Lemey en vele anderen, onder meer de leden van de Werkgroep
Klinische Ouderenpsychologie.
Lies Van Assche & Luc Van de Ven
Juni 2022
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