Zorgmodule

Medicatie bij
persoonlijkheidsstoornissen
Zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen
Wat is het en voor wie?
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen vaak persoonlijk en/of sociaal
vast door de manier waarop zij omgaan
met zichzelf en anderen. Ze ondervinden
hier vrijwel voortdurend hinder van. Problemen kunnen zich op allerlei terreinen
voordoen: problemen op het werk, een
stuklopende relatie, aanpassingsmoeilijkheden, enz.. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben ook vaak andere psychische problemen, bijvoorbeeld angsten,
depressiviteit, emotionele instabiliteit.
De problemen ten gevolge van een persoonlijkheidsstoornis uiten zich op het
gebied van de belangrijkste psychische
functies: denken, voelen en gedrag. Enkele
voorbeelden zijn:
•
telkens terugkerende conflicten met
mensen in de omgeving;
• extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen;
• agressieve uitingen en impulsiviteit.
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Om klachten bij een persoonlijkheidsstoornis te behandelen, maken we in bepaalde situaties gebruik van medicijnen.
Waarom?
U wilt geen hinder ondervinden op persoonlijk en/of sociaal gebied van de persoonlijkheidsstoornis die bij u is vastgesteld. Helaas bestaan er geen medicijnen
die de persoonlijkheidsstoornis kunnen
genezen. Maar medicijnen kunnen de
ernst van sommige verschijnselen verminderen, zoals hevige stemmingswisselingen,
impulsiviteit of agressiviteit.
Deze medicatietherapie is een aanvulling
op of een ondersteuning van uw (gespreks)
therapieën, zoals een psychotherapeutische of sociaalpsychiatrische behandeling.
U kunt niet deelnemen als
Bij aanmelding kijkt de behandelaar samen
met u of er redenen zijn die uw deelname
aan deze therapie kunnen belemmeren.
Het is belangrijk dat u zorgvuldig kunt
omgaan met uw medicijnen, zoals het op
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vaste tijden innemen van de voorgeschreven hoeveelheid. Als dat niet mogelijk is,
komt u niet in aanmerking voor deze behandelingsvorm. Ook moeten de medicijnen kunnen combineren met andere medicatie die u al gebruikt.
Hoe werken we?
Het gebruiken van medicijnen is een onderdeel van uw gehele behandeltraject. Een
psychiater schrijft uw medicijnen voor. U
hebt (controle)gesprekken bij een psychiater. Ook met uw hoofdbehandelaar kunt
u uw medicijnengebruik bespreken. Mocht
daartoe aanleiding zijn, dan kan uw behandelaar de psychiater inschakelen.
Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij uw
behandelcoördinator.

