
Diagnostiek van psychopathie: 3-daagse training in de PCL-R 

 

Georganiseerd door de divisie Forensische Psychologie 

 

Praktische informatie:  

Docenten: Kasia Uzieblo & Mieke Breij 

Lesdagen: 21, 22 en 29 september 

Locatie: VVKP-kantoren, Oude Graanmarkt 48, 1000 Brussel 

Max. aantal deelnemers: 20 personen 

Tarieven: €300 voor VVKP-leden, €350 voor niet-leden (incl. koffie, lunch, lesmateriaal & 

certificaat van deelname) 

Noot: Rekening houdend met de COVID-19 richtlijnen, kan er tijdens de training voldoende 

afstand voorzien worden tussen de deelnemers.  

 

Inhoud:  

 

Psychopathie is een persoonlijkheidsstructuur waarbij problemen op het affectieve, 

interpersoonlijke en gedragsmatige domein vastgesteld kunnen worden. Psychopathie wordt 

doorgaans gelinkt aan een verhoogd hervalrisico en aan beperktere behandelmogelijkheden. Dit 

maakt psychopathie een zeer relevant persoonlijkheidsconstruct voor het forensisch werkveld.  

 

Tot op heden blijft het diagnostisch instrument, de Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R; 

Hare, 2003), het best onderzochte en meest gehanteerde instrument voor de meting van 

psychopathie. Het doel van deze training is tweeledig. Ten eerste krijgen de deelnemers de 

nodige wetenschappelijke achtergrond wat betreft het persoonlijkheidsconstruct. Ten tweede 

krijgen de deelnemers aan de hand van diverse casussen de nodige handvatten aangereikt om 

met de PCL-R aan de slag te gaan.  

 

Docenten: 

 

Prof. dr. Kasia Uzieblo heeft klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit Gent. In 

2008 rondde ze haar promotieonderzoek naar de emotionele verwerking van psychopathie af. 

Van 2009 tot 2018 was ze als hoofdlector verbonden aan de Thomas More hogeschool te 

Antwerpen, waar ze het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling en de 



expertisecel Toegepaste forensische psychologie opstartte en coördineerde. Sinds 2018 is ze als 

senior onderzoeker aangesteld bij de onderzoeksafdeling van de Van der Hoeven Kliniek 

(Utrecht, Nederland). Daarnaast treedt ze als gastprofessor forensische psychologie en 

criminologische psychologie op bij respectievelijk Universiteit Gent en de Vrije Universiteit 

Brussel. Kasia Uzieblo is tevens als trainer in de PCL-R en de Static-Stable-Acute verbonden 

aan de RINO-Groep (Utrecht, Nederland). Ze zetelt in verschillende raden, waaronder in het 

bestuur van de internationaal gerenommeerde Society for the Scientific Study of Psychopathy 

(SSSP). Verder coördineert ze de Divisie Forensische Psychologie van de Vlaamse Vereniging 

van Klinisch Psychologen. In haar onderzoek focust ze zich voornamelijk op psychopathie, 

huiselijk en seksueel geweld, en de forensische psychodiagnostiek. In de praktijk voert ze 

psychodiagnostisch onderzoek (incl. PCL-R onderzoek) uit bij verdachten en forensisch-

psychiatrische patiënten.  

 

Drs. Mieke Breij is GZ-psycholoog. Zij is sinds september 2019 werkzaam bij het Nederlands 

Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en in opleiding tot Pro Justititia 

Rapporteur. Het adviseren van de rechtbank over plaatsing van net opgepakte personen, het 

adviseren over rapportage alsmede het schrijven van rapporten ter advisering van de rechtbank 

over het toerekenen zijn hierin onderdeel van haar werk.  In voorgaande jaren heeft zij geruime 

tijd gewerkt bij de Van der Hoevenkliniek als diagnosticus en psychotherapeut. Risicotaxatie 

en advisering over behandeling van (zeden)delinquenten vormden een belangrijk deel van haar 

werkzaamheden. Daarna heeft zij bij de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) te Utrecht 

gewerkt, zowel als regiebehandelaar als inhoudelijk verantwoordelijke voor een afdeling met 

patienten met persoonlijkheidsproblematiek. 

 


