
4.1 Persoonlijkheidsontwikkeling 
1. Algemene evidentie voor het belang van vroege individuele verschillen: de Dunedin-

studie 

- Epidemiologische studie van een geboortecohorte: 
- °1 april 1972 – 31 maart 1973 in Dunedin 
- Perinatale data + assessments op 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21,..jaar   N=1.037 (52% mannen, 

48 % vrouwen; 91 % participatie) 
- Alle assessments: 60 dagen rond hun verjaardag 
- Fysieke en psycho‐sociale modules 
- Psychiatrisch onderzoek 
- Individuen + hun interpersoonlijk netwerk 
- Prospectieve longitudinale studie 
- Zeer beperkte uitval: 97‐98% participeert 
- Multidisciplinair team: ≠ende predictoren + veel criteria 
- Grote steekproef: controle voor confounders (intelligentie, SES, ...) en representatief onderzoek 

van sexe‐verschillen 

Alvorens in te gaan op de kindertijd en adolescentie in termen van persoonlijkheidsbeschrijving, 
zullen we eerst een studie zien die het startsein is geweest voor een hele reeks onderzoeken naar 
ontwikkeling, dit is echt een pioniersstudie naar het belang van individuele verschillen op jonge 
leeftijd voor latere persoonlijkheidsposities.  

Vanuit die studie heeft ook het statement ‘the child is father of the man’, empirische ondersteuning 
gekregen.  

- Dunedin-studie:  
• stad in Nieuw-Zeeland,  
• men heeft in de jaren ’70 een volledige geboortecohort als onderzoeksgroep genomen 

waarbij men vanaf de geboorte tot ver in de ontwikkeling die kinderen heeft opgevolgd. 
Bijna iedereen geboren tussen ’72 en ’73 was participant.  

• Er werd heel veel gemeten, niet alleen temperamentsverschillen maar ook veel criteria 
daarrond weren ook mee opgenomen.  

• De kinderen zelf werden onderzocht maar ook hun netwerk: partner later, vrienden, 
leerkrachten, ..  

• Doorheen de tijd is er zeer weinig uitval geweest! De hele groep is blijven meedoen. 
• Een overzicht van waar die individuen zich nu allemaal op de wereld bevinden. Die 

onderzoekers steken veel energie in het 
telkens opnieuw opsporen van die mensen, 
bij elke nieuwe follow-up worden die terug 
overgevlogen naar het instituut waar het 
volgende onderzoeksmoment plaatsvindt.  
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- Observatie van 3‐jarige kinderen 
• 90‐minuten / strange‐situation test    
• beoordeling op 22 gedragsschaaltjes 

- Cluster analyse: 3 clusters: 
• ‘Goed aangepaste’ cluster, veerkrachtig: zelf‐controle, zelf‐vertrouwen, niet overstuur bij confrontatie met nieuwe 

elementen 
• ‘Geremde’ cluster: sociaal teruggetrokken, angstig, niet op gemak bij vreemde mensen 
• ‘Ongecontroleerde’ cluster: impulsief, rusteloos, negatief, onvoorspelbaar in reactie 

- Centrale bevinding van die studie:  
• Toen die kinderen 3 jaar oud waren is men hen gaan observeren in een strange situation- 

test. Kinderen werden samen met de moeder in een ruimte geplaatst en dan werd aan de 
moeder gevraagd om plots het kind te verlaten zonder voorafgaand signaal. Dan ging men 
kijken hoe de kinderen reageerden. 

• Er waren zeer veel verschillende reacties: 
Kinderen die weinig opkeken maar verder speelden (goed aangepaste kinderen, eerste 
type) 
De geremde kinderen, die reageerden erg emotioneel toen de mama de ruimte verliet en 
toen de mama terugkeerde gingen ze heel aanklampend gedrag vertonen. Dit zijn de 
angstige, geremde kinderen 
Een derde groep was de ongecontroleerde groep, die werden kwaad toen de mama 
wegging en ook toen ze terugkeerde.  

• Je had verschillen in de mate waarin kinderen overeenkwamen met de typische reactie 
maar je kon elk kind onderverdelen in één van deze 3 types.  

- Types op 3-jarige leeftijd voorspellen… 
• Persoonlijkheidsstructuur op 18 (zelf) en 21 (peer) 
• Kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer) 
• Sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de jongvolwassenheid 
• Werk‐werkloosheid 
• Psychiatrische stoornissen tijdens de jongvolwassenheid (DSM‐III, psychiatrisch interview) 
• Crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad) 

• Die vroege verschillen in termen van reacties op die strange situation procedure, bleken 
significante predicties te zijn voor een heel aantal uitkomsten x aantal jaar later. 

Bv. bleek het zo dat die vroege individuele verschillen belangrijke verschillen toonden in 
termen van persoonlijkheid wanneer die kinderen volwassen waren zoals de 
ongecontroleerde kinderen: toonden later een veel lagere score op welwillendheid en 
conscientieusheid 
De geremde kinderen waren veel hoger op neuroticisme en veel lager op extraversie. 
De goed aangepaste kinderen had veel kwalitatievere sociale relaties in de 
volwassenheid in vergelijking met de andere kinderen.  
Een ander criterium was werk en werkloosheid: de goed aangepaste kinderen op 3j 
bleken succesvoller te zijn bij het vinden en behouden van werk, ongecontroleerde 
kinderen waren veel vaker werkloos.  
Ook psychiatrische stoornissen: goed aangepaste kinderen hadden weinig 
problematieken, ongecontroleerde kinderen hadden meer kans op 

PP samenvatting - les 4 & 5 !2



verslavingsproblematieken, gedragsstoornissen, .. en crimineel gedrag bleek ook een 
belangrijke outcome te zijn.  

 

Figuur: de resultaten voor zelfgerapporteerde misdaden op 
de leeftijd van 21. 
Op de x-as de 3 types op 3 jaar, en dan zie je dat de 
ondergecontroleerde groep veel hogere frequentie heeft 
van zelfgerapporteerde misdaden 18 jaar later. 

 

Dat werd ook een stuk geobjectiveerd, dan heeft men ook 
gekeken naar het strafblad van die individuen, toen bleek 
dat de ondergecontroleerden groep op de leeftijd van 21 
jaar ook veel hoger aantal records had in termen van 
strafblad dan de andere groepen. 

- Bijdrage Dunedin studie:  
• Pionierstudie mbt betekenis van vroege individuele verschillen (gedragsschalen) voor later functioneren 
• Eerste grootschalige evidentie: sterke associatie tss temperament op 3 jarige leeftijd en multipele, onafhankelijke 

indexen van functioneren op latere leeftijd/in verschillende contexten 

Deze studie was de allereerste studie die overtuigend heeft aangetoond dat vroege verschillen 
tussen kinderen niet van voorbijgaande aard zijn, maar dat daar een zekere stabiele component 
in zit die heel lang een rol blijft spelen voor later functioneren. Ook van belang is dat de 
verschillende indexen van functioneren die men heeft meegenomen in latere levensfasen, dat die 
onafhankelijk van elkaar waren. Men heeft dat kunnen repliceren over die criteria heen. 

- Psychometrische tekortkomingen studie: 
• Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen:    

Men baseerde zich uitsluitend op gedragsschaaltjes 
Beoordeling obv observatie 

• Het meet‐aspect was dus niet geënt op een conceptueel of theoretisch kader 
• Heeft het oz naar stabiliteit en verandering bemoeilijkt 
• Hoe kunnen we deze vroege verschillen tussen kinderen meer systematisch onderzoeken? 

= adhv specifieke maten die kaderen binnen een conceptueel model 

- Nadelen van de studie 
• Nog niet echt aan een temperamentsmeting gedaan zoals we dat vandaag kennen, men is 

afgegaan op observatie, niet echt een gevalideerde temperamentsmaat die aan de basis 
lag van de classificatie van die kinderen. Dat heeft het onderzoek naar stabiliteit en verdere 
ontwikkeling bemoeilijkt omdat men moest terugvallen op die heel vroege 
gedragsschaaltjes die men had ontwikkeld, maar het heeft wel een stroom aan onderzoek 
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op gang gebracht waarbij men steeds meer die hele vroege verschillen tussen kinderen 
conceptueel is gaan proberen in kaart brengen. 

2. Hoe kunnen we de belangrijkste individuele verschillen tussen kinderen modelmatig 
representeren?  

Die specifieke maten om temperament te meten op jonge leeftijd die binnen zo’n conceptueel 
model gekaderd worden kan je op veel verschillende manieren representeren. Voor we ingaan op 
ontwikkeling en de stabiliteit/veranderlijkheid van die temperamentverschillen, zullen we eerst de 
verschillende modellen toelichten. 

We kunnen temperamentsverschillen op verschillende manieren meten. Je kan echter vertrekken 
van temperamentsmodellen of van persoonlijkheidsmodellen, waarbij we vanuit dat soort 
perspectief gaat kijken naar individuele verschillen op jonge leeftijd. We zullen beide 
invalshoeken bespreken. 

- Individuele verschillen op jonge leeftijd: temperament of persoonlijkheid?  
• Klassieke visie: Sequentiële relatie 

Temperament  —>  persoonlijkheid oiv IA met omgeving 
• MAAR: 

Genetische basis persoonlijkheid = temperament 
FFM trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar 

Wat is het verschil tussen beide? Vroeger ging men ervan uit dat er een sequentiële relatie 
bestond tussen temperament en persoonlijkheid: men zei dat temperament iets heel typisch van 
de kindertijd was, biologisch bepaald, kinderen worden ermee geboren. Je ziet al heel vroeg 
grote verschillen tussen baby’s: in de mate waarin ze reageren op prikkels, boos worden, .. Men 
ging ervan uit dat temperament een biologisch/genetisch bepaald construct was waarrond 
persoonlijkheid zich ging ontwikkelen onder invloed van interacties met de omgeving.  

Wat bleek doorheen de jaren: de genetische basis van persoonlijkheid lijkt goed op de 
genetische basis van temperament, persoonlijkheid kent evenzeer genetische componenten. 
En, een tweede luik: die trekken van het VFM, kan je ook al op heel jonge leeftijd observeren! Die 
bevindingen hebben ervoor gezorgd dat men meer is weggegroeid van die opsplitsing 
temperament vs. persoonlijkheid, en dat men die meer is gaan integreren.  

3. Temperamentsmodellen 

- Temperamentsmodellen    ><     behaviorisme / psychodynamica 
- Aangeboren/primaire reactiepatronen >< externe factoren die ontwikkeling van kind sturen 
- Genetische invloed 
- Stabiel over tijd 

De eerste invalshoek is de invalshoek vanuit temperamentsmodellen. Wat delen alle modellen?  
- Ze gaan uit van het idee dat individuele verschillen tussen kinderen voor een groot stuk 

aangeboren, genetisch bepaald zijn. 
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• Dat staat lijnrecht tegenover het behaviorisme waarbij men ervan uitgaat dat persoonlijkheid 
iets is dat gestuurd of gedragen wordt vanuit omgevingservaringen 

• Men gaat strikt gezien niet veel belang hechten aan allerlei externe factoren die 
ontwikkeling mee kunnen sturen,  

- Men gaat echt uit van aangeboren reactiepatronen, die zijn dus genetisch bepaald en stabiel 
over de tijd.  

- Temperamentsmodellen: onderlinge verschillen 
• Aard en aantal dimensies 
• Verschillende klemtoon op emotionele ‐ en aandachtsprocessen 
• Verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten / observaties 

Toch verschillen ze ook van elkaar:  
- In de dimensies, onderliggende constructen die ze voorop stellen: hoeveel zijn het er en wat 

voor soort construct dekken ze.  
- Ze leggen ook andere klemtonen op emotionele- en aandachtsprocessen 
- Ze zijn ontwikkeld vanuit verschillende tradities. Het ene model is vele meer geënt op 

vragenlijsten, het andere op observatie.  

3.1 Thomas & Chess: negen dimensioneel systeem  

- New York Longitudinal Study (NYLS): doorbraak in de ontwikkelingspsychologie en pediatrie:    
• Directe observatie ipv vragenlijsten 
• Klinisch‐psychiatrisch onderzoek 

- Temperament: het hoe‐aspect van gedrag 
• Stylistische component van temperament 
• Reciprociteit kind – omgeving 

- Introductie concept: “goodness‐of‐fit” -  “easy/difficult temperament” 

Het eerste belangrijke model dat historisch gezin veel heeft betekend is dat van Thomas & Chess. 
Dit systeem is ontwikkeld vanuit pure observatie. Men heeft een grote groep (140-150 kinderen) in 
de jaren ’50 geobserveerd.  Dan heeft men bij die kinderen proberen aflijnen wat de 
onderliggende, telkens terugkerende constructen waren van temperament.  
Hun model gaat erg focussen op het hoe-aspect van gedrag, dus de stijl waarin het kind reageert 
of ageert: hoe intens huilt het kind, hoe sterk of hoeveel beweegt het, …  
Zij hadden wel aandacht voor de wederkerige relatie tussen kind en omgeving. Zo zijn zij tot dat 
principe van ‘goodness of fit’ gekomen: ze gingen er hierbij van uit dat als er een goede fit is 
tussen kind en omgeving in termen van opvoeding, je minder kans krijgt op psychopathologie op 
jongere leeftijd. 

- Negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling:    
• Activity‐level 
• Adaptability 
• Approach‐withdrawal 
• Regularity /rhytmicity 
• Threshold of responsiveness 
• Intensity of reaction 
• Quality of mood 
• Distractibility 
• Task persistence 
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Wat zijn de dimensies die zij hebben vooropgesteld? 

1. Activity level: de mate waarin een kind actief is, je hebt heel actief explorerende kinderen en je 
hebt rustige peuters 

2. Adaptability: de mate waarin het kind zich aanpast aan nieuwe zaken in de omgeving, bv. 
kinderen die bij overgang naar een volgend leerjaar telkens moeten wennen vs. andere 
kinderen die daar geen probleem van maken  

3. Approach-withdrawal: wanneer er zich een nieuwe prikkel voordoet in de omgeving, in welke 
mate gaat het kind toenadering zoeken of zich terugtrekken? Sommige kinderen zijn 
nieuwsgierig en gaan er recht op af, andere kinderen zijn eerder afwachtend. 

4. Regularity/rhytmicity: de mate waarin het gedrag voorspelbaar is: kinderen die altijd op 
hetzelfde moment moe zijn, eet op regelmatige tijdstippen, … dat zijn de goed gereguleerde, 
ritmische baby’s. 

5. Threshold of responsiveness: de mate waarin kind reageert op prikkel, hoe lager hoe sneller 
het kind reageert op eender welke zintuiglijke prikkel, hoe hoger hoe meer prikkels nodig zijn 
om een kind te laten reageren. 

6. Intensity of reaction: intensiteit waarmee een kind reageert: luid of stil huilen, … 
7. Quality of mood: een soort baseline emotioneel status, kinderen die doorgans blij zijn of eerder 

koppig zijn 
8. Distractibility: de mate waarin een kind snel afleidbaar is 
9. Task persistence: de mate waarin het kind voortdoet met wat het bezig is, kinderen die aan het 

spelen zijn kunnen lang met hetzelfde bezig zijn maar ook van het ene naar het andere gaan. 
Deze laatste twee peilen meer naar (voorlopers van) schoolgerelateerde trekken. 

Deze 9 dimensies meten zij door vragenlijsten, maar de dimensies zelf zijn ontwikkeld op basis 
van observatie. Ze hebben die vragenlijsten ontwikkeld voor verschillende leeftijdsgroepen en 
kunnen beoordeeld worden door meerdere beoordelaars. Primair zijn dat de ouders, maar ook 
opvoeders, kleuterleerkrachten, … 

Drie configuraties van persoonlijkheidseigenschappen die zij hebben naar voor geschoven op 
basis van de bevinding dat een aantal van die 9 dimensies samen voorkomen. Zo krijg je het 
‘gemakkelijke’ kind, het ‘traag op gang komende’ kind en het ‘moeilijke’ kind.  
Hier kan je al de link zien met de Dunedin studie: op basis van gedrag vonden zij ook de 
‘gemakkelijke’ kinderen, de ‘moeilijke’ zijn de ongecontroleerde kinderen en bij de ‘traag op gang 
komende’ kan je de geïnhibeerde groep plaatsen.  
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Het is van belang te weten dat temperamentsmodellen het typische gedrag proberen te vatten 
van kinderen op jonge leeftijd: zij kunnen niet elk kind even adequaat beschrijven in termen van 
die types, bv. de helft van de kinderen zal je goed kunnen positioneren binnen één van die types 
maar er is nog een restgroep die je niet goed kan toewijzen aan één van die drie, omdat hun 
specifieke configuratie van eigenschappen anders is, maar op niveau van die 9 dimensies kan je 
wel elk kind adequaat beschrijven. 

- Kritiek:  
• Weinig empirische evidentie voor negen‐dimensionele structuur: observatie en klinisch oordeel! 
• Empirische verfijning: 

Distractibility en attention span 
Sensitiviteit en Rhytmicity onderverdelen 

• Onderwaardering voor motivationele componenten van temperament 

Ze hebben zich vooral gebaseerd op observaties en hun klinisch aanvoelen, en met andere 
woorden is er weinig empirische validiteit voor hun model!  
Structuur van 9 dimensies met factoranalyse: die 9 komen daar niet uit. 
Een aantal mensen hebben zich daarmee bezig gehouden met dat empirisch te verfijnen. 
Een tweede punt, ze leggen te veel de klemtoon op het hoe, de stijl, en te weinig waarom 
(waarom gedraagt een kind zich zo). 

3.2 Buss & Plomin’s EAS(I) model 

- Aanpassing van het Thomas & Chess model: temperament als ontwikkelingsvoorloper van volwassen 
persoonlijkheid 

- 5 criteria voor een temperamentstrek:    
• Erfelijk 
• Relatief stabiel tijdens kindertijd 
• Continuïteit tot in de volwassenheid 
• Evolutionair adaptieve functie 
• Terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen) 

Onderzoekers die fel de kar van de genetica trokken: een temperamentstrek is enkel een 
temperamentstrek als de erfelijke basis sterk is aangetoond, als er een grote stabiliteit is van die 
trek over de tijd en als het een trek is die evolutionair gezien een zekere adaptieve functie heeft. 
Met andere woorden, ze legden fel de link naar dieren: ze stelden dat een temperamentstrek 
enkel als temperament benoemd kan worden wanneer de trek ook observeerbaar is bij 
diersoorten die genetisch gezien ook op onze soort lijken.  
Zij benoemden 5 criteria, en waren de eerste die stelden dat de temperamentstrek een voorloper 
is van een persoonlijkheidstrek in de volwassenheid. 

- Aanvankelijk 4 dimensies: 
• Emotionaliteit: intensiteit van emoties 
• Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit 
• Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn 
• (Impulsiviteit) 

- 3‐ of 4‐factorenstructuur bevestigd in onderzoek 
- ICC van EAS dimensies voor MZ tweelingen> DZ tweelingen: evidentie voor gedragsgenetische basis (ook voor 

impulsiviteit!) 
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4 dimensies die zij vooropstelden: 
- Impulsiviteit 
- Emotionaliteit (komt een stuk terug vanuit het vorige model, de mate waarin emoties al of niet 

intens ervaren worden) 
- Activiteit (tempo, kracht) 
- Sociabiliteit (de voorkeur om bij anderen te zijn, kinderen die daar hoog op scoren hebben 

doorgaans veel vrienden en gaan veel sociale interactie opzoeken). 

Impulsiviteit tussen haakjes: oorspronkelijk stelden ze deze 4 maar doorheen het onderzoek 
hebben ze dit laten vallen omdat ze dachten dat hiervoor te weinig genetische evidentie was. 
Later bleek dat de gedragsgenetische basis voor impulsiviteit even groot is als voor die andere 3, 
hebben ze vanuit tweelingen-onderzoek duidelijk kunnen aantonen, correlaties voor monozygote 
tweelingen is significant hoger voor dizygote tweelingen voor elk van die dimensies. 

3.3 Rothbart & Derryberry 

- Stylistische component —> emotie, motivatie, aandacht 
- Centrale componenten: 
• Reactiviteit: fysiologisch excitatorische mech. in neuraal systeem 

Emotionaliteit: positieve vs negatieve emoties 
Activiteit 

• Zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit 
Aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht voor semantische informatie 
Inhibitie 

Zij verschoven de aandacht van stijl (vooral het eerste model), naar onderliggende neurologische 
systemen die konden verklaren waarom een kind zich gedraagt zoals het zich gedraagt, zij 
bekeken het dus meer van de psychobiologische kant.  
Zij stellen dat je de centrale componenten van temperament kan opdelen in 2 grote constructen: 
reactiviteit en zelfregulatie.  

Het eerste verwijst naar allerlei excitatorische mechanismen die je kan linken aan het sympathisch 
zenuwstelsel, en ze leggen sterk de link naar het neurologisch systeem. Onder reactiviteit 
verstaan zij reactiviteit op emotioneel vlak (emotionaliteit) maar ook activiteit. Dus die 2 
temperamentseigenschappen gaan ze linken aan een centraal construct van reactiviteit in het  
menselijke brein. Een tweede is zelfregulatie: dit verwijst naar een temperamentssysteem dat die 
automatische activiteit een stuk gaat moduleren, dan krijgen we alles rond aandachtsprocessen 
en inhibitie, de mate waarin men zich kan beheersen. 

- FA over leeftijd heen: 3 grote factoren: 
• Surgency: sociale oriëntatie (intensiteit van plezier, positieve anticipatie, weinig verlegenheid), positieve emotie 

(lachen), motorische activiteit 
• Negatief affect: angst, stress voor het nieuwe, driftbuien, verdriet, moeilijk te troosten 
• Effortful Control: inhibitie, aandacht, zintuiglijke sensitiviteit, plezier vinden in rustige, routinematige activiteiten 

- Heterogeniteit van constructen over leeftijdsgroepen heen bemoeilijkt longitudinaal onderzoek 
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Wat heeft hun onderzoek aangetoond? Als er een factoranalyse gedaan werd over alle leeftijden 
en over vragenlijsten heen, kwamen ze tot 3 grote temperamentsconstructen waarbij we opnieuw 
dezelfde soorten dimensies gaan terugzien: zaken rond sociale oriëntatie, zaken rond emoties en 
effortful control peilt naar alles wat te maken heeft met schools gerelateerde dingen: 
taakgerichtheid, aandacht, .. 
Die 3 constructen meten zij over leeftijden heen aan de hand van verschillende vragenlijsten,  
ze benoemen die telkens anders, daarom zit er een zekere heterogeniteit in die constructen en 
dat maakt het moeilijk om longitudinaal onderzoek te doen. We zullen verder nog zien dat een 
belangrijke voorwaarde voor longitudinaal onderzoek is dat je zeker bent dat je dezelfde trek over 
de tijd heen dat meten. Dat is dan weer een kritiek geweest op dit model. 

Overzichtstabel die vertelt dat ondanks het feit dat de klemtonen van de modellen anders zijn 
(stijl - focus op biologisch gestuurde aspecten - reactieve, zelfregulerende aspecten die je kan 
linken aan allerlei neurologische processen), zie je dat er inhoudelijk een grote overlap is in de 
constructen die zij vooropstellen. Elk model heeft een zekere dimensie van emotionaliteit, 
extraversie, activiteit en twee van de drie ook persistence. Hier kan je ook een stuk die 
impulsiviteitsdimensie van Buss & Plomin bij vermelden.  

Conclusie: over die modellen heen vinden we gelijkaardige kenmerken. Dit is de eerste 
invalshoek op het beschrijven van vroege verschillen tussen kinderen, peuters, ..  

4. Persoonlijkheidsmodellen 

Dan hebben we de tweede invalshoek, je vertrekt vanuit de traditie van persoonlijkheid en dan 
gaan we kijken naar hoe bruikbaar die modellen zijn voor jongere leeftijdsgroepen. 

- Top‐down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere lft groepen 
• Adjectievenlijst: Digman (volwassenen als informant) 
• Adjectievenlijst: Goldberg (volwassenen als informant) 
• Vragenlijst (NEO‐FFI en NEO PI‐R): Parker et al en De Fruyt et al (adolescenten als informant) 
• Peer‐nominatiestudie (kinderen als informant) 

- Bottom‐up: onderliggende dimensies onderzoeken van geheel aan indiv verschillen die geobserveerd worden bij 
kinderen 
• Constructie van de HiPIC (zie cursus Diff Psy) 
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Ook hier een opsplitsing: bottom-up vs. top-down. 
Top down: je gaat instrumenten gebruiken die gemaakt zijn voor volwassenen, je daalt af in 
leeftijd en je kijkt hoe valide die zijn voor jongere leeftijdsgroepen.  
Bottom up: vertrekken van alle individuele verschillen die je op jonge leeftijd vindt, en je kijkt naar 
de onderliggende constructen die alle verschillen kunnen beschrijven, je vertrekt van de bodem 
en je klimt op tot een zekere taxonomie. 

4.1 Top-down studies 

1. Volwassenen als informanten 

- Digman en collega’s (1959 – 1967): 
• Zes steekproeven, N=2572 (7 – 13 jaar) beoordeeld door leerkrachten 
• Trekadjectieven gebruikt bij volwassenen, uitgewerkt met gedragsdefinities relevant voor gedrag in de klas 
• De Big Five werden gerepliceerd 

- Goldberg (2001): heranalyse van het Digman‐materiaal 
• Replicatie van de 5 factoren over elk van de steekproeven apart 
• Geen terugkerende additionele factoren 

- Besluit: indien volwassenen de persoonlijkheid van kinderen beschrijven wordt eenzelfde gedifferentieerde structuur 
van 5 basisfactoren gevonden 

Hoeveel empirische evidentie is er voor top-down onderzoek binnen de 
persoonlijkheidspsychologie waarbij je volwasseneninstrumenten gaat gebruiken voor jongere 
leeftijdsgroepen? 
2 belangrijke studies die historisch gezien een mijlpaal waren binnen dit soort onderzoek. 
Belangrijk: dit zijn top down studies waarbij volwassenen de informant zijn, men heeft aan 
volwassenen gevraagd om kinderen te beschrijven. 

Een eerste studie van Digman et al.: 
Hij heeft een aantal adjectieven die gemaakt zijn om personen te beschrijven voorgelegd aan 
leerkrachten, zij moesten elk kind in de klas beschrijven aan de hand van deze adjectieven. 
Het onderzoek toonde aan dat de big five onderliggend qua structuur duidelijk werd 
gerepliceerd, dezelfde 5 factoren werden naar voren geschoven. 

Goldberg heeft daarop verder gewerkt. Digman had 6 steekproeven maar heeft al die groepen 
samengegooid, zij hadden meer dan 2500 kinderen en daarop hebben ze dan hun analyses 
gedraaid. Goldberg heeft die groep weer uit elkaar getrokken en dezelfde analyses gedaan voor 
elk van de steekproeven apart, omdat hij het beter vond om dit te doen voor elke leeftijdsgroep, 
anders als je één grote groep maakt met een groot leeftijdsverschil weet je nog altijd niet of het 
wel voor elk van de leeftijdsgroepen een valide representatie vormt, want bepaalde dingen 
kunnen elkaar opheffen als je die groepen samengooit.  
Zij gingen dus heranalyseren voor elk van die steekproeven apart en voor elk van die 
leeftijdsgroepen vonden zij opnieuw dat al die individuele verschillen tussen kinderen en 
jongeren, dat die vijf-factorenstructuur daar opnieuw uitkwam als basisstructuur van 
persoonlijkheid.  
We kunnen besluiten dat als volwassenen de persoonlijkheid van kinderen beschrijven, dan krijg 
je eigenlijk een zelfde gedifferentieerde persoonlijkheidsstructuur van vijf factoren.  
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2. Adolescenten als informant  
- Parker en collega’s: replicatie vijf factoren adhv NEO‐FFI bij adolescenten 
- De Fruyt et al (2000): NEO‐PI‐R bij representatieve groep jongeren (12‐17 jaar): 
• Replicatie factorstructuur: OK (slide 29) 
• Betrouwbaarheid OK 
• Validiteit OK (substantiële relaties met de HiPIC‐factoren ‐ slide 30)    
• NEO-PI‐3 versie: 

makkelijker leesbaar voor jongeren (APPOC‐project) 
Cross‐culturele replicatie OK (slide 31) 

Hier gaat het over adolescenten die zichzelf moeten beschrijven. 
De studie van Parker heeft aangetoond dat als je de verkorte versie van de NEO-PI-R afneemt, 
dat is de NEO-FFI (dan krijg je enkel scores voor de 5 domeinen en niet voor al die facetten), dan 
komt dezelfde 5 factoren-structuur daaruit als valide structuur van persoonlijkheid.  

Dan heeft De Fruyt dit groter aangepakt, zij hebben wél de lange vragenlijst afgenomen bij een 
representatieve groep van jongeren, dit kaderde binnen een cross-cultureel project, zij zijn gaan 
kijken in welke mate die NEO-PI-R gebruikt kan worden bij adolescenten. 

Hier krijg je alle facetten van de NEO-PI-R, 
en in de eerste kolom de 
factorladingenmatrix van de 
volwassenensteekproef, zoals die primair 
gebruikt is voor het maken van de normen, 
en in de tweede kolom krijg je de ladingen 
van de adolescenten. Wat kan je hieruit 
besluiten? Die ladingen over al die 
constructen heen zijn heel gelijkaardig voor 
adolescenten als voor volwassenen! De 
factorstructuur kan je repliceren bij 
adolescenten. 

Tweede belangrijke aspect: zij hebben ook de HiPIC 
afgenomen, een instrument waarbij men zich ging gaan 
baseren op vrije ouderlijke beschrijvingen om kinderen 
qua persoonlijkheid te typeren en van daaruit heeft men 
dan een instrument ontwikkeld. Je krijgt hier de 5 
domeinen daarvan, dat zijn dan de kindspecifieke 
domeinen, en de 5 van de NEO en dan zie je hier 
telkens de hoge correlaties tussen de equivalente 
constructen, dat ondersteunt de constructvaliditeit en pleit voor de validiteit van de NEO bij 
jongeren. 
Hier zie je alle landen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek en hier vind je telkens de 
interne consistenties of de betrouwbaarheidscoëfficiënten voor elk van de 5 factoren en over alle 
landen heen, en dan zie je dat die altijd adequaat zijn. Voor openheid zit dat iets lager maar in 
grote lijn is dat oké. Het tweede luik toont congruentiecoëfficiënten: dat zijn coëfficiënten die de 
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mate aantonen waarin een factorstructuur overeenkomt met de originele factorstructuur, dus de 
congruentie tussen beide. Wat dit onderzoek dus doet, is kijken in welke mate de NEO over 
uiteenlopende culturen heen bij adolescenten eenzelfde vijf-factorenstructuur naar voren bracht 
als dezelfde vijf-factorenstructuur die oorspronkelijk gevonden werd bij volwassenen.  

Je kan dat onderzoeken door die congruentiecoëfficiënten te berekenen, en hoe hoger die zijn, 
hoe meer overeenkomst er is. Hier zie je over de landen heen dat voor alle factoren vrij hoge 
coëfficiënten worden gevonden. Met andere woorden, er is een cross-culturele replicatie van die 
vijf-factorenstructuur bij adolescenten, als je de NEO-PI-R gebruikt, die eigenlijk gemaakt is voor 
volwassenen. Die zijn allemaal hoog, ongeveer in .90, ook af en to zit daar een lager tussen maar 
over het algemeen kan je zeggen dat ze hoog zijn en dat er dus met andere woorden een 
ondersteuning is voor de validiteit van de NEO-PI-R bij adolescenten over verschillende landen 
heen.  

Belangrijk detail: voor dit cross-cultureel project heeft men de NEO-PI-3 gebruikt, en dat is 
eigenlijk dezelfde maar met sommige items die gemakkelijker geformuleerd zijn qua 
leesbaarheid, voor jongeren. Inhoudelijk komt het wel volledig overeen. 

3. Kinderen als informant  

- Wat is de onderliggende structuur van gedragsverschillen geobserveerd door kinderen?  
- 25 positieve en 25 negatieve nominatieschalen; markers voor de Big Five 
- 3‐factorenoplossing: duidelijk interpreteerbaar volgens VFM: 
• Agreeableness 
• Extraversion‐Emotional Stability 
• Intellect‐Conscientiousness 

—> Verschil kinderen‐volwassenen: 
- Lager niveau van differentiatie in gepercipieerde persoonlijkheidsstructuur 
- Uitbreiding van gedragsrepertoire met stijgende leeftijd? 
OF: 
- Beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind? 
- Evaluatieve aard van beoordelingen? 
- Geselecteerde nominatieschalen/nominatieprocedure op zich? 
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Laatste stuk binnen de top-down benadering: in welke mate komen die 5 factoren er uit als 
onderliggende dimensies van persoonlijkheid als we het aan kinderen zelf vragen om hun peers 
te beschrijven? Deze studie is een peer-nominatie studie: men gaat aan kinderen vragen om hun 
klasgenoten (de peers) te nomineren: men gaat kinderen vragen om 25 positieve beschrijvingen 
en 25 negatieve beschrijvingen (bv. ‘is de leukste van de klas’, ‘wordt het meest boos’) te 
gebruiken om een kind (anoniem en individueel) aan te duiden volgens die beschrijvingen.  
Zo krijgt elk kind een score voor zowel de positieve als de negatieve schalen. Die scores is men 
dan gaan analyseren in termen van onderliggende constructen.  

Wat bleek: niet zozeer een 5-factoren maar een 3-factor oplossing kwam naar voren, met name 
agreeableness, ook een soort samentrekking van extraversie met emotionele stabiliteit, en dan als 
derde een soort gecombineerde factor: intellect en conscientieusheid, en intellect kan je 
gelijkstellen aan openheid voor ervaringen.  

Wat kan je besluiten: er is een belangrijk verschil in de persoonlijkheidsstructuur die gecreëerd 
wordt door de informant. Waar zit het verschil: niet tussen adolescenten en volwassenen, maar 
vooral tussen kinderen en volwassenen/adolescenten waarbij blijkt dat het niveau van 
differentiatie iets lager is bij kinderen. Kinderen gaan persoonlijkheid bij andere kinderen iets 
minder gedifferentieerd beoordelen als dat adolescenten of volwassenen dat doen.  

Hoe komt dat? Er kunnen verschillende redenen zijn: 
Het gedragsrepertoire is nog niet zo uitgebreid op jonge leeftijd, kinderen gaan maar meer 
fijnmazig gedrag vertonen naarmate ze ouder worden, of kinderen kunnen nog niet zo goed 
andere kinderen evalueren, cognitief zijn ze nog niet in staat om heel gedifferentieerd te gaan 
nadenken over anderen, vandaar dat het een 3-factoren oplossing is en geen 5. Het zou ook 
kunnen liggen aan de beoordelingen zelf, ze zijn vrij evaluatief, je gaat goede of minder goede 
dingen zeggen over andere kinderen, of het kan ook methodologisch een gevolg zijn van de 
nominatieprocedure op zich. Dat zijn verschillende verklaring ervoor maar het is wel een gegeven 
dat terugkeert over verschillende studies dat die differentiatie iets minder groot is als kinderen de 
beoordelaars zijn. 

4.2 Bottom-up studies 

- Informanten beschrijven de inhoud en de breedte van het terrein van individuele verschillen.  
• Vb: Vrije ouderlijke beschrijvingen: Constructie van de HiPIC (zie cursus Diff Psy (Mervielde & De Fruyt, 1999)  

- Resultaten: 
• Categorieën met meest aantal classificaties representeren de Big Five 
• Ongeveer 3⁄4 van de beschrijvingen kan gesitueerd worden binnen de Big Five  
• Replicatie over culturen heen  

Je gaat kijken naar individuele verschillen op jonge leeftijd los van een bestaand model, en op die 
manier kijken naar de onderliggende structuur. Zo werd de HIPIC ontwikkeld. Er werd aan ouders 
gevraagd om te vertellen wat aan hun kind heel karakteristiek. was. Dan is men al die uitspraken 
gaan classificeren, is men daar allerlei analyses op gaan doen, en wat bleek: de categorieën die 
daar uit kwamen met het meest aantal classificaties, dat waren de big five.  
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Deze tabel toont dat: de constructie van de 
HIPIC was maar een deeltje van een groot 
cross-cultureel onderzoek, en je ziet dat over 
al die landen ongeveer 3/4 van de 
beschrijvingen die ouders geven over hun 
kinderen, dat je die empirisch kan 
onderverdelen in één van de big five 
categorieën.  

Belangrijk detail: als je kijkt naar de relatieve verdeling van het aantal descriptoren, over die 
verschillende categorieën dan zie je bv. dat in China het aantal descriptoren die kunnen 
toegewezen worden aan conscientieusheid veel hoger is in vergelijking met die andere landen. 
Dat wijst een cultureel effect aan: allerlei zaken rond taakgerichtheid, ambitie, .. zijn in China 
belangrijke trekken, worden vooropgesteld in de opvoeding, dus het is niet zo raar dat als je dit 
aan Chinese ouders vraagt dat er relatief gezien veel meer descriptoren inzitten die verwijzen 
naar dat C-domein. Los van die kleine verschillen tussen culturen is het wel zo dat je over 
culturen heen ongeveer 3/4 van die beschrijvingen kan toewijzen aan de Big Five.  

4.3 Besluit 

- FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van persoonlijkheid op jonge leeftijd 
• Vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen  
• Vanuit niet‐geprestructureerde bron (bv vrije beschrijvingen ouders)  

- Hoe integreren met temperamentsmodellen? 
- Belangrijke relaties tussen beiden:  “temperament and personality are much more alike than different”  
- Perspectief op continuïteit van vroege individuele verschillen historisch vanuit temperamentsmodellen, recentelijk 

meer en meer vanuit FFM  

We kunnen stellen dat: 
- We het vijf factoren-model (als we vertrekken vanuit de tweede invalshoek)  als valide model 

kunnen gebruiken om kinderen en jongeren te beschrijven: zowel vanuit bestaande 
instrumenten bij volwassenen (top down), maar ook vanuit een meer niet-geprestructureerde 
bron (bottom-up) 

- Dat je vanuit beide invalshoeken tot die vijf factoren-structuur komt, en dat dat een valide en 
betrouwbare structuur blijkt te zijn op jongere leeftijd. 

 
Dan is de vraag: hoe rijm je dat met die temperamentstraditie? Meer en meer is er een integratie 
tussen beide onderzoekstradities, men zegt dat temperament en persoonlijkheid veel meer op 
elkaar lijken dan dat ze van elkaar verschillen, en het is deze mindset die de voorbije jaren steeds 
meer aanhang heeft gewonnen en op die manier het onderzoek naar ontwikkeling, verandering 
stabiliteit van die hele vroege verschillen tussen kinderen naar die latere levensfasen heeft 
vergemakkelijkt. 
Meer en meer gebeurt dit soort onderzoek vanuit het vijf factoren-model, omdat dit nu eenmaal 
het model is waarvoor je over die leeftijdsgroepen heen veel empirische ondersteuning voor krijgt.  
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5. Hoe stabiel/veranderlijk zijn individuele verschillen op jonge leeftijd? 

- Wat is persoonlijkheidsontwikkeling 
• Continuïteiten en verandering in persoonlijkheid 
• Verschillende vormen van stabiliteit/verandering  

Absolute 
Rang‐orde 
Coherence 
Ipsatieve  

Onder persoonlijkheidsontwikkeling moet je 2 aspecten verstaan: het gaat zowel over de stabiliteit 
als over de verandering.  
We kunnen op verschillende manieren naar stabiliteit of verandering kijken. 

—> Filmpje als intro waarbij je een beeld kan krijgen over hoe je verandering, ontwikkeling, 
stabiliteit vanuit het dagelijks functioneren van kinderen kan begrijpen. We zien eerst een 
fragment van een experiment dat men met kinderen heeft gedaan, de marshmallow-test: kinderen 
krijgen een snoepje aangeboden en ze mogen kiezen, ofwel eten ze hem direct op ofwel wachten 
ze 10 minuten en als ze wachten krijgen ze er 2. Men kijkt dan naar de verschillen in reacties, en 
men gaat diezelfde kinderen gaan opvolgen en kijken hoe zij op schools vlak functioneren.  
Het filmpje toont dat er weldegelijk iets stabiel is wat je op heel jonge leeftijd kan observeren, dat 
zich dan op latere leeftijd in bepaalde trekken gaat manifesteren.  

- Studie van persoonlijkheidsontwikkeling: 3 analyseniveaus  
• Populatie 

Universele veranderingen, algemene trends 
Vb stijging seksuele interesse, daling risico‐gedrag  

• Groep 
Ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur, persoonlijkheid)  

• Individu 
Verandering voorspellen obv indiv verschillen in persoonlijkheid  

Hoe kan je de studie van persoonlijkheidsontwikkeling aanvangen? Je kan dat op 3 manieren 
doen:  
- Naar het niveau van de populatie kijken, dan ga je op zoek naar universele veranderingen en 

algemene trends doorheen de ontwikkeling, en dan kan je bv. denken aan het feit dat 
risicogedrag iets is wat met ouder worden voor iedereen afneemt: over alle culturen heen blijkt 
dat een trek te zijn die universeel daalt.  

- Op niveau van een groep kan je bv. kijken naar verschillen tussen geslachten, culturen, … dan 
kan je vinden dat zelfbeeld iets is waar Westerse vrouwen meer op zullen dalen naarmate ze 
ouder worden dan niet-Europese vrouwen.  

- Op niveau van het individu ga je kijken naar hoe we verandering op een bepaald criterium 
kunnen voorspellen op basis van verschillen in persoonlijkheid. Bv. hoe kunnen we aan de 
hand van scores op neuroticisme kijken in welke mate iemand meer of minder risico heeft op 
het ontwikkelen van een depressie?  
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- Persoonlijkheidsontwikkeling: stabiliteit of verandering?  
- Beiden: 
• Continuïteit: genetisch‐biologisch + omgeving 
• Verandering: genetisch‐biologisch + omgeving  

- De meeste mensen ondervinden doorheen hun leven subjectief gezien weinig verandering in hun persoonlijkheid  
 ~ persoonlijkheid: relatief duurzame patronen van denken, voelen en handelen  
- Onveranderlijkheid ≠ onveranderbaarheid 
 ~ het niet veranderen van de persoonlijkheid na intensieve pogingen  daartoe, vb behandeling PD (zie laatste 
 lessen)  

Als we het over ontwikkeling hebben, gaat het over zowel stabiliteit als verandering. Hoe moet je 
dit begrijpen vanuit causaal perspectief? Dat is dat zowel continuïteit/stabiliteit als verandering 
voor een groot stuk genetisch/biologisch worden gestuurd, maar ook omgevingsgestuurd!  
Beiden worden causaal gezien vanuit die 2 verschillende factoren beïnvloed.  

Als je aan mensen zelf vraagt of ze veel veranderd zijn qua persoon doorheen de tijd gaan veel 
mensen zeggen van niet, dat ze nog steeds dezelfde zijn, dit vinden we terug in de definitie van 
persoonlijkheid waarbij men stelt dat persoonlijkheid relatief duurzame patronen zijn van denken 
voelen en gedrag 

Het subjectief gevoel van niet te veranderen moet je loskoppelen van onveranderbaarheid, want 
dat slaat hier op het bewust proberen om persoonlijkheid te doen veranderen, bv. in het kader 
van psychotherapie probeert men mensen meer adaptief te veranderen qua persoonlijkheid, dan 
spreekt men over veranderbaarheid, en niet veranderlijkheid. (Dit zullen we later nog toelichten) 

5.1 Types continuïteit/verandering 

1. Absolute continuïteit 

= vergelijking van de gemiddelde score van een groep/populatie over de tijd  
~onderzoeken van normatieve veranderingen (stijging/daling)  
Voorwaarde 1: meting van dezelfde trek op meerdere tijdstippen Longitudinaal of cross‐sectioneel design (zie volgende 
slide) 
Interessant perspectief: cross‐cultureel design  
Verschillende culturen geven op unieke wijze vorm aan persoonlijkheid Integratie van cultuur biedt juistere interpretatie 
van cross‐sectionele  
vergelijkingen  
Voorwaarde 2: structurele continuïteit  

—> De gemiddelde score van een groep/populatie over 2 tijdstippen vergelijken en kijken of er 
stijging, daling, .. te vinden is. Je gaat dus kijken naar normatieve veranderingen, bijvoorbeeld 
met ouder worden gaan mensen stijgen/dalen/gelijk blijven op neuroticisme, extraversie, … dat is 
de vraagstelling die we vanuit absolute continuïteit gaan stellen, je gaat naar gemiddelde 
veranderingen kijken over de tijd.  
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Twee belangrijke voorwaarden om dit soort type continuïteit te gaan onderzoeken:  

1. Je moet zeker zijn dat je dezelfde trek gaat meten op meerdere tijdstippen, als je daar niet 
zeker van bent kan je moeilijk spreken over onderzoek naar ontwikkeling van een bepaald 
construct. Je kan dit op twee manieren doen:  

- Je kan dit aan de hand van een cross-sectioneel design, bv. je neemt alle kinderen van 
het eerste en van het zesde leerjaar en je gaat kijken in welke mate dat die kinderen van 
elkaar verschillen op vlak van extraversie. Als de kinderen van het 6e leerjaar lager 
scoren dan die van het 1e, kan je zeggen dat kinderen met ouder worden dalen op 
extraversie. Dit is een gevaarlijk design: de veranderingen die je dan vindt zijn niet 
noodzakelijk leeftijdsgeboden, maar kan ook liggen aan de cohorte op zich.  
• Voorbeeld: stel dat je een groep 30-jarigen zou vergelijken met een groep 70-jarigen 

op de gemiddelde score voor C. Dan zal je vinden dat de 70-jarige mensen meer C 
zijn dan de 30-jarigen, want we weten dat dat een eigenschap is die stijgt met ouder 
worden. Als we dat vinden door een cross-sectioneel design, zijn we dan zeker dat dit 
een leeftijdsgebonden effect is of kan het liggen aan de cohorte? De 70-jarigen van 
nu, dat is de generatie van de harde werkers-mentaliteit, mensen die in de jaren 40 
zijn geboren, dus misschien zijn dat mensen die qua generatie veel hoger scoren op 
C dan de huidige generatie en is de hoge score meer een cohorte-effect dan een 
leeftijdseffect? Cross-sectioneel kan dus, maar daar zijn een aantal kritische noten bij 
te onthouden.  

- Je kan dat dan ook vanuit een cross-cultureel design bekijken, je gaat kijken of er over 
culturen heen veranderingen zijn.  

- = kijken naar de similariteit van de covariantiematrix over leeftijd  
Indien sprake van structurele variatie = ontwikkelingstransformatie van het construct  

- Wordt onderzocht met SEM: fit van 2 modellen vergelijken: 
• Model 1: correlaties vrij geschat voor elk tijdstip 
• Model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip  

2. Een tweede belangrijke voorwaarde: er is structurele continuïteit. Je moet zeker zijn dat de 
correlaties tussen de verschillende constructen die je gaat meten, dat die over tijdstippen 
heen het zelfde zijn, want als dat niet zo is dan betekent dat dat je construct gaat veranderen 
over leeftijden heen en dan kan je niet meer zeker zijn dat de verandering die je vindt 
leeftijdsgeboden is, want het kan ook dat het een gevolg is van het feit dat het construct zelf 
structureel gezien wijzigt.  

Hoe gaat men dit onderzoeken? Aan de hand van structurele vergelijkingsmodellen, wat doet 
men dan? 
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Aan de hand van een tabel: 
Stel, we willen kijken naar 
mean-level veranderingen voor 
persoonlijkheid over 4 jaar tijd 
in dit geval. Op de leeftijd van 
18 jaar hebben mensen een 
persoonlijkheidsinstrument 
ingevuld en op 22 jaar doen ze 
dit opnieuw. We willen kijken of 
mensen over die 4 jaar 
veranderen qua 
persoonlijkheid. Daarvoor 
moeten we eerst zeker zijn dat 
de correlaties tussen onze 5 
dimensies hetzelfde zijn over de twee tijdstippen, want als dat niet zo is dat betekent dat het 
construct persoonlijkheid wat we hier meten aan de hand van 5 dimensies veranderd is.  

Hoe kan je dat bekijken? In de tabel zie je onder de diagonaal de correlaties tussen de 
verschillende dimensies op de leeftijd van 18 jaar, en boven de diagonaal zie je de correlaties op 
de leeftijd van 22 jaar. Bv. op de leeftijd van 18 is de correlatie tussen E en A .27. Op de leeftijd 
van 22 jaar is de correlatie tussen E en A .30. Je kan stellen dat dat bijna dezelfde correlatie is en 
dat er structureel gezien een zekere continuïteit is in de relaties die er bestaan tussen de 
constructen.  

In het echt doen we dat niet op het zicht: we testen dat aan de hand van structurele 
vergelijkingsmodellen, waarbij we in het eerste model de correlaties vrij laten: dat betekent voor 
deze toepassing dat we in het eerste model zeggen: de correlaties voor de leeftijd van 18 jaar en 
van 22 jaar mogen vrij geschat worden. We kijken hoe goed het model de data fit, in het tweede 
model zeggen we dat de correlaties gelijk moeten zijn voor de twee tijdstippen. Als het model een 
goede fit geeft, of een goede fit-index, dan betekent dat het model goed past bij de data die we 
hebben en dan is er structurele continuïteit. Dan kunnen we overgaan naar de effectieve 
continuïteitsanalyse.  

Als die 2 voorwaarden vervuld zijn, dan pas kan je kijken naar effectieve veranderingen in termen 
van stijgingen of dalingen op persoonlijkheidstrekken.  

Informatieve designs absolute continuïteit 
- Cross‐sectioneel design: 
• 2 verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdstip  - vb. 1e leerjaar en 6de leerjaar in 2015 
• KRITIEK: veranderingen zijn niet noodzakelijk leeftijdgebonden, maar kunnen ook gevolg zijn van verschillen 

tussen cohorten - Vb. 30‐jarigen vergelijken met 70 jarigen qua gemiddelde score op trek C: stijging 
leeftijdgebonden of cohortegebonden? Denk aan de overheersende “harde werkers” mentaliteit van mensen die 
in de jaren ‘40 zijn geboren...  

- Longitudinaal design 
• = dezelfde groep vergelijken op 2 tijdstippen - vb. eenzelfde groep bestuderen met tussentijd van 5 jaar  
• Enige design dat leeftijdgebonden veranderingen kan onderscheiden van cohortegebonden veranderingen  
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Nog even verder toegelicht: we kunnen dat aan de hand van een cross-sectioneel design, daar 
zijn kritieken op. Het meest gebruikte is het longitudinale waarbij je eenzelfde groep zoals in het 
voorbeeld van daarnet over twee tijdstippen heen gaat onderzoeken op vlak van persoonlijkheid. 
Dit is het enige design dat die echte leeftijdsgebonden veranderingen kan onderscheiden van de 
cohorteveranderingen. 

2 visies op absolute stabiliteit van persoonlijkheid: 
- Trekperspectief: geen verandering na volwassenheid, indien wel dan genetisch gestuurd  
- Omgevingsperspectief: verandering in volwassenheid nog steeds mogelijk door significante levensgebeurtenissen 

en rol‐transities  
Dan zijn er 2 visies op absolute stabiliteit van persoonlijkheid: het trekperspectief en het 
omgevingsperspectief. Het trekperspectief is heel lang het dominante perspectief geweest, en 
stelt dat na de volwassenheid er geen verandering is in persoonlijkheid, persoonlijkheidsstabiliteit 
bereikt een soort hoogtepunt vanaf de mid-volwassenheid en daarna verandert er niets meer. Als 
er toch nog verandering zou zijn, dan kan dit enkel door genetische effecten, dus zeker niet door 
omgeving.  

Het omgevingsperspectief staat daar tegenover: er is nog altijd verandering mogelijk in de 
volwassenheid, vooral door omgeving, waarbij men ervan uitgaat dat als er echt significante 
levensgebeurtenissen zijn of mensen heel hevige veranderingen hebben in roltransitie (bv. het 
ouderschap) dan kan dat gepaard gaan met persoonlijkheidsveranderingen.  

Mean-level/absolute continuïteit vanuit MA perspectief (Roberts et al., 2006) 
- MA 80 longitudinale studies ‐ Instrument: NEO PI‐R  
- Centrale bevinding: mensen evolueren naar een meer mature persoonlijkheid met ouder worden = 

maturiteitsprincipe  
• Neuroticisme daalt in jongvolwassenheid 
• Openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden 
• Extraversie daalt over de tijd:  

dominantie/stijgt van ado tot mid volwassenheid  
sociabiliteit /activiteit stijgt in ado, daalt in volw. 

• Agreeableness en Consciëntieusheid stijgen in vroeg en mid volw.  

Wat vertellen de data? Welk perspectief heeft het meest empirische evidentie?  
We beperken ons tot meta-analyses. De MA van Roberts et al.: zij hebben 80 longitudinale 
studies samen bekeken, alle 80 hadden ze de NEO-PI-R gebruikt, en ze hebben gekeken naar 
wat veranderlijk is qua persoonlijkheid en wat niet, en wanneer veranderen mensen het meest.  
Zij vinden dat hoe ouder we worden, gemiddeld gezien, hoe meer matuur we worden qua 
persoonlijkheid (= maturiteitsprincipe). Dit wil zeggen dat alle mensen gemiddeld gezien gaan 
dalen in neuroticisme naarmate ze ouder worden, dus we worden allemaal iets minder angstig, 
gaan allemaal een beetje minder piekeren, …  
Qua openheid voor ervaringen gaan we eerst stijgen in de adolescentie, maar dan gaat het ook 
dalen met ouder worden. Ook extraversie vanuit het overkoepelende niveau daalt met ouder 
worden maar als je het opsplitst krijg je een effect: dominantie is iets wat eerst stijgt tot in de mid-
volwassenheid en pas dan begint het te dalen, en sociabiliteit/activiteit gaat ook in de 
adolescentie heel erg stijgen en daarna dalen. Dan zijn er 2 trekken die stijgen met ouder 
worden: welwillendheid en conscientieusheid. We worden iets aangenamer, makkelijker in de 
omgang en we gaan meer plichtbewust door het leven. Dit wordt vanuit meta-analytisch  
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   MEAN‐LEVEL ONTWIKKELING VAN DE BIG FIVE DOORHEEN DE LEVENSLOOP  
   
perspectief gevonden voor de 5 persoonlijheidstrekken, mean level gezien. Dit is dus op 
groepsniveau!  

Deze figuur vind je terug in het boe ken is een schets van wat hier staat.  

Wat kunnen we zeggen over de grootte van de veranderingen doorheen de verschillende 
levensfasen? Onderaan o ode X-as zie je de leeftijd, daar krijg je een overizcht, en dit zijn de 
groottes van de effecten en dan krijg je een legende waarbij je voor elke trek kan terugvinden hoe 
groot de veradinering is binnen elke levensfase 

 GROOTTE VAN DE MEAN-LEVEL VERANDERINGEN DOORHEEN DE TIJD 

Belangrijk om te onthouden: de grootste persoonlijkheidsverandering, mean level gezien, vind 
plaats in de jongvolwassenheid. Men heeft altijd gedacht dat de persoonlijkheid het meest 
verandert in de adolescentie, want dat is de fase waarin iedereen een beetje op zoek is naar 
zichzelf en niet goed meer weet wie hij is, mensen gaan dan erg veranderen, maar meta-analyse 
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toont aan dat het vooral in de jongvolwassenheid is. Men kan dat kaderen vanuit het feit dat dit de 
levensfase is waarin er het meeste roltransities plaatsvinden: naar het hoger onderwijs, van 
studenten positie naar werkende, je wordt ouder, … 

- Evidentie voor maturationele hypothese  
- Stabiliteit bereikt een hoogtepunt na 50, maar dit punt is niet absoluut  
- Trekken bereiken dus GEEN ‘plateau’ ergens vroeg in de volwassenheid (>< Costa & McCrae – ‘no considerable 

change after 30’)  
- Geen geslachtsverschillen in patronen van continuïteit >< mean‐level  

verschillen tussen geslachten blijven behouden  
- Grootste persoonlijkheidsverandering in jongvolwassenheid >< ado!  

Wat kunnen we besluiten? Vanuit meta-analytisch perspectief vinden we effectief evidentie voor 
dat maturatieprincipe. N, E en O gaan dalen, A en C gaan stijgen, we vinden dat er een zeker 
hoogtepunt is na de leeftijd van 50 jaar maar dat punt is zeker niet absoluut: dit spreekt dan het 
trekperspectief tegen, want ook na de leeftijd van 50 jaar vind je nog verandering, bij die heel 
oudere is die verandering niet meer zo groot maar ze is er wel! Het is dus niet zoals het 
trekperspectief voorspelde dat er een zeker plateau is ergens vroeg in de volwassenheid en dat 
er daarna geen verandering meer optreedt. 

Ook belangrijk om te weten is dat er geen verschillen zijn tussen de geslachten in de patronen 
van continuïteit: het is niet zo dat mannen en vrouwen anders ontwikkelen op vlak van 
persoonlijkheid, maar de verschillen tussen de geslachten blijven wel behouden. Bijvoorbeeld 
neuroticisme, zowel mannen als vrouwen dalen hierop gemiddeld gezien, maar vrouwen blijven 
wel iets hoger scoren in vergelijking met mannen.  

Een laatste punt: de grootste persoonlijkheidsverandering vindt plaats in de jongvolwassenheid 
en niet in de adolescentie.  

2. Differentiële continuïteit  

- verwijst naar stabiliteit in scores tov de referentiegroep  = rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd 
- Wordt uitgedrukt adhv een correlatie‐coëfficiënt 
- Is onafhankelijk van absolute continuïteit (mean‐level)  

Dit peilt naar de rangorde die je inneemt binnen een groep. Als we iedereen op een rij zouden 
zetten van de minst naar de meest extraverte, en we zouden die rij over 10 jaar opnieuw bekijken, 
zijn daar dan verschuivingen? Dan betekent dat dat er differentieel verandering is opgetreden, 
mensen zijn onderling verschoven qua positie. Als de rij er hetzelfde uitziet, is er differentieel 
stabiliteit. Je kijkt dus naar de rangorde van een groep over de tijd heen.  

Hoe drukken we dat uit? Met een correlatiecoëfficiënt, je kijkt naar de scores van een groep op 
tijdstip 1 en je gaat die correleren met de scores op tijdstip 2. Die correlatiecoëfficiënt, hoe hoger 
die is hoe meer de posities binnen de groep behouden blijven.  

Belangrijlk: differentiële continuïteit is onafhankelijk van absolute continuïteit, bijvoorbeeld het kan 
zijn dat mensen mean level dalen op extraversie, dat er in absolute termen verandering is, maar 
PP samenvatting - les 4 & 5 !21



dat de relatieve positie gelijk blijven, dat er dus differentieel geen verandering is. Vandaar zeggen 
we dat ze onafhankelijk zijn. 

- 152 longitudinale studies 
- Rang‐orde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt:  
• Vb tienerjaren: .47, twintigers: .57, dertigers: .62, vijftigers: .75  
• “as people age, personality appears to become more and more set”  

- Rangorde minst stabiel tijdens de baby‐ en peuterjaren (zie ook cursus Ontw psy I) 
- Daling in coëfficiënten bij stijgend interval tussen 2 metingen  

Ook hier kunnen we vanuit MA-perspectief kijken naar differentiële stabiliteit: in welke mate gaan 
mensen naarmate ze ouder worden meer hun positie behouden ten aanzien van de groep 
waartoe ze behoren, dan wel verschuiven?  

Wat vindt deze meta-analyse (152 studies in opgenomen): dat die rangordestabiliteit stijgt 
naarmate men ouder wordt. De persoonlijkheid gaat iets worden dat meer en meer een soort 
vaste positie krijgt relatief gezien.  
Bv. in de tienerjaren vinden we gemiddeld een correlatiecoëfficiënt van .47 en het stijgt altijd 
maar. Wanneer is de rangorde het minst stabiel? Tijdens de baby- en peuterjaren: alles is nog 
volop in ontwikkeling vanuit die primaire reactiepatronen, en daarom is het niet zo raar dat de 
rangorde het minst stabiel is. 

Ook belangrijk: de daling in coëfficiënten gaat steeds groter worden naarmate het tijdsinterval 
tussen twee metingen groter wordt, als je kijkt naar de rangorde met een interval van 2 jaar krijg je 
veel hogere stabiliteitscoëfficiënten dan als je kijkt over 10 jaar.  

Je krijgt dus een daling in coëfficiënten bij een stijgend interval tussen 2 metingen. 

Overzicht vanuit die meta-analyse, waarbij je hier weer die leeftijdsperiodes krijgt en de 
rangordeconsistentie of stabiliteit in termen van effect sizes, en dan zie je dat die bij de hele 
kleintjes het allerlaagst is, en dan zie je dat altijd maar stijgen.  
Nog belangrijk, bijna niet te zien: tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar, daar is mean level gezien 
weinig of minder verandering dan wat je zou verwachten, maar rangordegewijs is hier wel relatief 
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veel verandering! Die turbulente fase van de adolescentie gaat zich veel meer reflecteren in een 
iets lagere rangordestabiliteit,  in vergelijking met de levensfases die erna komen.  

- Geen verschil in grootte van de stabiliteitscoëfficiënten mbt  
• Soort trek  
• Informant 
• Geslacht  

- Piek in differentiële stabiliteit varieert wél naargelang de trek die wordt gemeten  

Wat weten we nog? Er is geen verschil in de coëfficiënten naar gelang de beoordelaar, dus of 
mensen zichzelf gaan beoordelen of iemand anders, daar zit geen verschil in qua grootte.  
Ook het soort trek maakt niet uit, allemaal ongeveer van dezelfde grootte, en ook voor de 
geslachten zit daar geen verschil op.  

Wel in de piek in differentiële stabiliteit: 
wanneer doorheen de levensloop zijn we 
het meest stabiel. Dan zie je op de figuur 
duidelijk de verschillen: 
Je krijgt voor elk van de 5 trekken een 
curve, waarbij je kan zien wanneer in de 
levensloop de stabiliteit het hoogst is, en 
wanneer precies die piek gaat 
plaatsvinden. Dan zie je bij 
conscientieusheid dat die blijft stijgen, 
dat gaat niet meer afnemen, voor de 
andere 4 vind je een vrij gelijkaardige 
curve.  

VERDIEPING: RANG-ORDE STABILITEIT VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN TIJDENS DE 
KINDERTIJD 

1. Babytijd: studie van Rothbart 
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De rangordestabiliteit is in die levensfase het kleinst, maar als je kijkt naar het eerste levensjaar, 
dan kan je zien dat naarmate je hier naar de rechterkolommen kijkt, dat die coëfficiënten in grote 
lijn meer en meer gaan stijgen, je krijgt dus meer stabiliteit naar het eerste levensjaar.  

- Babytijd: studie van Rothbart 
• Stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar  
• De stabiliteit van temperamentstrekken doorheen het eerste levensjaar varieert substantieel (vb activity level 

versus fear)  
• Mate van stabiliteit stijgt naar einde eerste levensjaar (maturiteit)  
• Moeilijk om mean‐level stabiliteit vanuit babytijd tot in kindertijd  te meten owv vereiste van gelijke maat  

Nog belangrijk; een studie van Rothbart: die stabiliteit van temperamentstrekken gaat toenemen 
naarmate het levensjaar bereikt wordt maar daar zit ook nog een variatie op voor die 
verschillende trekken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de mate van activiteit, dan zie je dat er veel 
hogere rangordecoëfficienten zijn dan bv. voor de mate waarin baby’s zich langdurig kunnen 
concentreren.  

Waarom geen bevindingen omtrent mean-level stabiliteit bij baby’s? Het is heel moeilijk om dit 
soort onderzoek te doen omdat het niet voldoet aan die voorwaarden van een gelijke maat over 
leeftijden heen. Ze hebben veel verschillende versies ontwikkeld en je kan moeilijk kijken naar 
ontwikkeling als je niet vertrekt vanuit hetzelfde construct. 

2. Peutertijd: studie van Saudino 

- Sample: N=304 twins (MZ en DZ) 
- Actigraaf gedurende 48u: lft 2j en lft 3 j + parental ratings + labo‐observaties  
- Stability coefficients: ok ‐ Validity coefficients: ok 
- Correlaties MZ > DZ: genetisch effect  

De peutertijd sluit bij de studie van Rothbart aan, hier is men een aantal tweelingen gaan 
onderzoeken aan de hand van verschillende instrumenten/bronnen om activiteit te beschrijven, en 
men heeft o.a. die actometer gebruikt waarmee men beweging registreert aan de hand van een 
polsbandje.  
Men heeft dit zowel thuis als in een labo gedaan en men heeft ook aan ouders gevraagd om hun 
kinderen te beoordelen, en men heeft gevraagd aan onafhankelijke informanten om kinderen te 
beoordelen op vlak van activiteit in die experimentele situatie. 
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In de eerste kolom, de ‘age to age’, de differentiële stabiliteitscoefficiënten, en hier zie je dat over 
meetmomenten heen er een significante rangordestabiliteit is voor al die verschillende bronnen. 
Over bronnen heen blijkt activiteit iets differentieel stabiel te zijn bij peuters. 
Wat je nog vindt zijn de validiteitscoefficiënten, hier moet je de link leggen naar de les van meten 
van persoonlijkheid: als je over maten heen belangrijke correlaties vindt (triangulatie van 
bevindingen) dan pleit dat voor de validiteit van de bevindingen.  
Die studie heeft ook nog aangetoond (het was een twin-studie dus ze konden kijken naar 
genetische bijdrage) dat de correlaties voor MZ groter was dan voor DZ en toont dus dat er ook 
een belangrijk genetisch effect bestaat voor activiteit.  

3. Kindertijd en adolescentie: studie van De Fruyt et al. vanuit FFM-kader 

- Algemene populatie (tijdsinterval 3 jaar) 
• Steekproef1: 498 kinderen (gem 10.9 jaar) 
• Steekproef 2: broers/zussen en tweelingen (gem 8.65 jaar)  

- Structurele continuïteit:  
- Differentiële continuïteit: hoog, maar let op iets lagere coëfficiënten begin puberteit  
- Absolute continuïteit: hoge stabiliteit  

—> ! Adolescentie als turbulente fase gereflecteerd in iets lagere rangorde‐ coëfficiënten in vgl met kindertijd of 
jongvolwassenheid, niet zozeer gereflecteerd in grootste mean‐level verandering in vergelijking met andere 
levensfasen (zie ook studie van McCrae et al 2012)  

Een laatste verdieping binnen de kindertijd is een studie uit Vlaanderen waarbij men twee 
steekproeven van ongeveer 500 kinderen (tweelingen) heeft bevraagd, én hun broers en zussen, 
en men is gaan kijken voor die groep kinderen in welke mate die stabiel zijn voor verschillende 
types van persoonlijkheidsontwikkeling. Men is eerst de structurele continuïteit gaan testen, die 
bleek oké te zijn, dan is men overgegaan naar differentiële continuïteit. 
 

hier zie je voor de verschillende facetten van persoonlijkheid telkens de stabiliteitscoëfficiënten 
voor die verschillende leeftijdsgroepen, over een tijdspanne van 3 jaar. Je ziet dat die telkens 
consistent hoog zijn wat pleit voor differentiële stabiliteit: kinderen behouden hun relatieve positie 
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op die persoonlijkheidstrekken. Als je kijkt naar de kolom 10-11 jarigen en je vergelijkt die met de 
kolom 12-13 jarigen, dit is het begin van de puberteit, dan zie je dat doorgaans een aantal 
eigenschappen beginnen dalen qua stabiliteit, dat bedoelen we met de adolescentie als 
turbulente fase die zich vooral reflecteert in iets lagere stabiliteitscoëfficiënt differentieel gezien. 
 

De volgende tabel toont de mean-level continuiteit, waarbij je gaat kijken naar de gemiddelde 
score over 2 tijdstippen, en je ziet telkens de gemiddelden op tijdstip 1 voor de verschillende 
leeftijdsgroepen en voor elk van de 5 factoren, en dan krijg je de gemiddelde score 3 jaar later, 
de F-toets (die gaat kijken of er effectief veranderingen zijn) en de p-waarde, en dan zie je dat er 
voor de meeste trekken mean-level gezien geen verandering is over een tijdspanne van 3 jaar, en 
als die er is, dan is die vrij klein. De laatste kolom geeft de grootte weer van de effect size. 

- Absolute/differentiële stabiliteit in kindertijd - adolescentie vanuit cross-cultureel FFM-perspectief (McCrae et al., 
2002) 
• Longitudinale data van hoogbegaafde Amerikaanse adolescenten (interval = 4j)  

Tss 12‐18 jaar: kleine mean‐level stijging N bij meisjes, stijging O bij beide geslachten  
Geen verandering op E, A, C op mean‐level niveau  
Replicatie met Vlaamse gegevens  
Herinterpretatie van adolescentie als “turbulente fase”  
Turbulentie wél gereflecteerd in differentiële verandering: eerder lage correlaties doorheen de adolescentie‐
tijd (zie vlg slide)  

Hieraan gekoppeld nog een studie van Jeff McCray: een longitudinale studie van hoogbegaafde 
Amerikaanse adolescenten, zij hebben over 4 jaar tijd gekeken naar persoonlijkheidsverandering 
en vonden weinig verandering mean level gezien maar vonden wel iets lagere differentiële 
stabiliteitscoëfficiënten tijdens de adolescentie, hier repliceren ze eigenlijk wat er in Vlaanderen 
werd aangetoond maar ook wat uit MA-perspectief werd gevonden.  
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Hier krijg je de 
stabiliteitscoëfficiënten over 4 jaar 
voor jongens en meisjes: die zijn nog 
steeds significant, maar die zijn toch 
iets lager dan als je dit vergelijkt met 
de andere coëfficiënten die je ziet in 
de kindertijd of volwassenheid.  

3. Coherence  

- Coherence: de mate waarin onderliggende trek over de tijd stabiel blijft, fenotypische manifestatie kan veranderen  
- = heterotypische continuïteit  

Dan hebben we nog coherence als type van persoonlijkheidsontwikkeling.  
Dit gaat eigenlijk kijken naar de mate waarin een bepaalde onderliggende trek over de tijd heen 
stabiel is ondanks het feit dat de manier waarop die trek wordt geuit kan veranderen.  
Bv. taakgerichtheid op de leeftijd van 3 jaar staat heel erg in connectie met ambitieniveau op de 
leeftijd van 20 jaar, dat toont zich op een andere manier maar de onderliggende trek (C) blijft 
stabiel. Als je zoiets vindt spreken we over coherence. 

Dit is een andere naam voor het principe heterotypische continuïteit. Bij homotypische ga je kijken 
naar net dezelfde manifestatie, een gedrag dat je over de tijd heen gaat bekijken. Bij 
heterotypische ga je kijken naar hoe een onderliggende trek stabiel is vanuit de verschillende 
fenotypische manifestaties.  

Op vlak van HT is er ook veel evidentie voor stabiliteit: die hele vroege manifestaties van een 
onderliggende trek zijn sterk gelinkt aan latere manifestaties van die zelfde onderliggende trek. 

4. Ipsatieve continuïteit  

- Ipsatieve continuïteit: stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu  
• Asendorpf & Van Aken (1999): resilients, under‐, en overcontrolled: stabiel over een interval van 6 maanden  
• Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski (2001): ipsatieve stabiliteit over 4 jaar: slechts een beperkt deel van de 

steekproef toont een verschillende configuratie na 4 jaar  

Dit is niet meer op het niveau van de groep, maar dit is op het niveau van het individu. Hier gaan 
we kijken in welke mate de configuratie van persoonlijkheidstrekken binnen een individu, het 
persoonlijkheidsprofiel van één individu, stabiel is over de tijd heen. 

Binnen dit kader is er een studie gebeurd waarbij men gevonden heeft dat als je naar het 
typologische profiel van persoonlijkheid kijkt, diezelfde 3 die we al hebben toegelicht, en je gaat 
die over 6 maanden tijd opnieuw gaan bekijken dan vind je een vrij grote stabiliteit, met andere 
woorden als je op tijdstip 1 een veerkrachtig persoonlijkheidsprofiel vertoont dan is de kans x 
aantal jaar later groot dat je nog steeds datzelfde profiel vertoont.  
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Ook Robins en collega’s hebben aangetoond dat over een periode van 4 jaar maar weinig 
individuen een andere configuratie gaan vertonen, de meeste blijven hetzelfde. 

5. Algemene conclusies: principes van persoonlijkheidsontwikkeling 

Principe 1:  
Gemiddelde veranderingen in persoonlijkheid zijn het gevolg van intrinsieke rijpingsprocessen, alsook van 
veranderingen in de omgeving.  
We weten dat gemiddelde veranderingen (absolute continuiteit) dat die het gevolg zijn 
van zowel intrinsieke rijpingsprocessen (zowel biologisch gestuurde maar ook genetische 
processen) maar ook van veranderingen in de omgeving. 

Principe 2:  
In een instabiele omgeving, daalt de stabiliteit (toe‐of afname) van persoonlijkheid.  
Hoe instabieler de omgeving, hoe meer men als persoon verandert.  

Principe 3:  
Er is sprake van persoonlijkheidsontwikkeling bij differentiële verandering, dwz veranderingen in persoonlijkheidsscores 
tov de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker dan de individuele toe‐ of afname van de meetwaarde.  
We spreken over persoonlijkheidsontwikkeling als we differentiële veranderingen vinden: 
veranderingen tegenover de leeftijdsgroep waartoe je behoort. Dit is in termen van 
ontwikkeling belangrijker dan die echte individuele toe- of afname, want dat kan 
evengoed typisch zijn aan de cohorte. Het is dus belangrijker dat je differentieel gezien 
gaat kijken naar hoe iemand verandert ten aanzien van de leeftijdsgroep waartoe hij 
behoort op vlak van persoonlijkheid. 

Principe 4:  
Hoe groter het tijdsinterval tussen 2 metingen, hoe lager de stabiliteit zal zijn. Dit geldt zowel voor absolute als 
differentiële stabiliteitsanalyses  
Hoe groter het tijdsinterval tussen twee metingen, hoe lager de stabiliteit. Dit is het geval 
voor meen-level analyse en voor differentieel analyses. 

Principe 5:  
Rang‐orde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt (=cumulatieve stabiliteit), terwijl men gemiddeld gezien richting 
een meer mature persoonlijkheid evolueert met ouder worden.  
Hoe ouder we worden, hoe hoger de rangordestabiliteit zal worden, dit noemen we ook 
de cumulatieve stabiliteit, terwijl men gemiddeld gezien (absolute continuiteit) meer en 
meer richting mature persoonlijkheid evolueert. 

Principe 6:  
Bij het vinden van persoonlijkheidsverandering, is het niet exact te bepalen in welke mate dit gerichte dan wel random 
verandering betreft.  
Als we verandering vinden, weten we niet of het echt gerichte verandering is, dan wel random: 
enkel binnen RCT-trials waarbij men een gerichte vergadering vooropstelt en waarbij je een 
design uitwerkt waarbij je dit soort bewuste pogingen tot verandering kan onderzoeken, kan je 
stellen dat als je verandering vindt dat het een gerichte verandering is, maar in alle ‘gewone’ 
populatiesteekproeven kan je dit niet bepalen.  
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Principe 7:  
Het vinden van stabiliteit kan in zekere zin het gevolg zijn van de stabiliteit in de perceptie van de beoordelaar.  
Als je stabiliteit vindt kan dit ook liggen aan het feit dat diegene die de persoonlijkheid 
moet beoordelen, een zekere stabiele perceptie heeft over iemand. Iemand bouwt een 
zekere reputatie op. Als een ouder een kind moet evalueren op vlak van persoonlijkheid, 
dan heeft die ouder een idee over dat kind ‘hij is een sloddervos’, ‘mijn dochter is 
angstig’, … 5 jaar later moet ze datzelfde kind evalueren, de kans is groot dat de 
perceptie van die ouder meespeelt in de mate waarin me,n dit kind zoveel jaar later als 
stabiel zal beschouwen 

Principe 8:  
Ontwikkelingsonderzoek vereist dat het construct over de tijd heen op dezelfde wijze wordt gemeten, waarbij 
indicatoren van persoonlijkheid worden geselecteerd die relevant zijn voor het individu binnen de ontwikkelingscontext 
op dat gegeven moment  
Als je ontwikkelingsonderzoek wil doen dat valide is, is het van belang dat je je construct 
op dezelfde wijze over de tijd heen gaat meten waarbij je ook indicatoren van 
persoonlijkheid gaat meten die relevant zijn voor die specifieke levensfase. Anders heb je 
een validiteitsprobleem. 

Artikel in De Morgen: men heeft voor het 
eerst aangetoond dat persoonlijkheid 
absoluut niet stabiel is. Na 63 jaar 
(tijdspanne tussen 2 metingen) zijn er 
absoluut geen associaties te vinden tussen 
persoonlijkheid op jonge en op latere 
leeftijd.  

Die mensen vonden dat een geweldige 
bevinding, want dit gaat lijnrecht in tegen 
alles wat al verschenen is. Toch een kritische noot: hoe zou het komen dat deze studie totaal 
andere resultaten vind?  

6. Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren? 

- Genetische factoren: McGue et al. (1993) vergeleken MZ‐DZ tweelingen over een interval van 10 jaar: 80% van de 
stabiliteit in persoonlijkheid is toe te schrijven aan genetische factoren  

- Consistente omgevingen: gedragsontwikkeling speelt zich af in omgevingen die covariëren met 
persoonlijkheidsverschillen:  
• Vb Congruentie qua Ph tss partners ~ continuïteit (Caspi & Herbener, 1990)  
• Minder ‘nieuwe’ omgevingservaringen naarmate men ouder wordt  

Hoe kunnen we stabiliteit in persoonlijkheid begrijpen? Er zijn verschillende factoren die daartoe 
bijdragen.  

Eerste grote set van factoren zijn de genetische: McGue et al. hebben aangetoond dat als je MZ 
met DZ tweelingen vergelijkt over een periode van 10 jaar, dat 80% van onze stabiliteit in 
persoonlijkheid genetisch bepaald is. Vandaar kunnen we stabiliteit een deel verklaren. 
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Een tweede is consistente omgeving: naarmate mensen ouder worden, komen ze meer en meer 
in consistente omgevingen terecht. De omgeving verandert vooral als je jong bent: 20’ers die van 
student naar werkende overgaan, samenwonen, kinderen krijgen, .. dat zijn drastische 
veranderingen die ook meer gepaard gaan met persoonlijkheidsveranderingen.  
Wanneer de persoonlijkheid tussen partners meer op elkaar lijkt, gaan die mensen ook minder 
veranderen qua persoonlijkheid. 

- Beïnvloedt partnerkeuze de mate van stabiliteit in persoonlijkheid?  
- Hypothese: similariteit ~ stabiliteit  
• Wederzijdse bekrachtiging van attitudes 
• Gelijkaardige sociale netwerken 
• Gelijkaardige wijze van zoeken naar externe stimulatie  

- OZ bij koppels van middelbare lft, time span 11 jaar  
- Resultaten: zie vlg slide  

Men ging ervan uit, als partners veel op elkaar lijken gaan ze elkaar 
steeds bekrachtigen en bestendigen in wie ze zijn, zowel qua 
attitudes als voorkeuren, etc. op die manier gaan zij meer stabiel 
worden. Ze hebben dit onderzocht bij koppels van middelbare 
leeftijd over een tijdspanne van 11 jaar, men heeft het uitgesplitst 
voor mannen en vrouwen: de bruine balk toont de mensen met een 
partner die heel sterk op hen lijkt qua pers., de blauwe gemiddeld 
en de lichtgroene laag. Je ziet dat de stabiliteit in persoonlijkheid 
echt significant veel hoger is voor mannen en vrouwen als ze een 
partner hebben die qua pers. echt sterk op hen lijkt. Dit sluit aan bij 
het principe van consistente omgevingen, die ervoor zorgen dat je 
steeds minder verandert naarmate je ouder wordt.  

Dat is een tweede grote groep factoren die bijdraagt tot stabiliteit. 
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- Psychologische make‐up van het individu: sommige trekken zijn gerelateerd aan continuïteit  
• Resiliency prediceert stabiliteit van persoonlijkheid 
• Planmatigheid, Agreeableness en laag Neuroticisme prediceren stabiliteit van persoonlijkheid in volwassenheid 

- “Goodness of fit”: een goede fit tussen temperament van individu en omgeving leidt tot stabiliteit  
~ verschillende soorten person‐environment transactions (zie les gedragsgenetica)  

- Geconsolideerde identiteit en reputatie  

Derde mogelijke reden: de psychologische make-up van het individu: sommige eigenschappen 
qua persoonlijkheid zijn nu eenmaal gerelateerd aan stabiliteit. Als je veerkrachtig bent, 
planmatig, welwillend en emotioneel stabiel, dan is de kans groot dat je weinig verandert qua 
persoonlijkheid, omdat die trekken zelf nu eenmaal ertoe leiden dat je stabiel bent.  

Goodness of fit: hoe meer fit er is tussen persoon en omgeving, hoe minder verandering! Cf. les 
genetica: verschillende gen-omgevingstransacties, die kan je hier aan koppelen. 

Geconsolideerde identity en reputatie: we bouwen voor onszelf op wie we zijn, onze identiteit 
hebben we zelf een idee over wie we zijn en we gaan (on)bewust ageren in functie van die 
identiteit die wij zelf over onszelf hebben opgebouwd, dit zorgt ervoor dat je vrij stabiel oor het 
leven gaat. Vanuit extern perspectief is dat hetzelfde proces dat zich voordoet, dezelfde 
dynamiek maar dan vanuit reputatie. Als je een ander moet beoordelen dan ga je die beoordelen 
vanuit de reputatie die die persoon heeft opgebouwd, en reputatie is heel hardnekking: dat is heel 
moeilijk te veranderen. Als je dezelfde persoon 5 jaar later moet beoordelen ga je vanuit diezelfde 
reputatie oordelen. Ook dit speelt mee in de stabiliteit van persoonlijkheid. 

7. Voorbeeld examenvraag 

Differentiële continuïteit:  
1. Wordt uitgedrukt door een correlatiecoëfficiënt en kan bestudeerd worden in een cross‐
sectioneel design.  
2. Is afhankelijk van absolute continuïteit. 
3. Stijgt naarmate mensen ouder worden.  
4. Is onafhankelijk van absolute continuïteit.  
5. Stijgt naarmate het tijdsinterval toeneemt.  

A. Enkel 3 en 4 zijn juist  
B. 1, 4 en 5 zijn juist 
C. 1, 2 en 5 zijn juist 
D. 1, 3 en 4 zijn juist  
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5.1 Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen 
1. Persoonlijkheid en sociaal relevante outcomes doorheen de tijd 

- Internaliserende PP: alle vormen van mentale stoornissen die zich eerder richten naar het 
innerlijke, waaronder allerlei angsten, fobieën, depressie, …  

- Externaliserende PP: alle pathologieën die zich naar buiten tonen: gedragsproblemen, 
verslavingsproblemen, … 

2. Persoonlijkheid en psychopathologie 

Om de link tussen persoonlijkheid en PP goed te kunnen beschrijven, is het nodig dat je eerst 
nadenkt over een conceptueel kader die die relaties kunnen toelichten. We weten allemaal dat er 
belangrijke relaties bestaan tussen persoonlijkheid en probleemgedrag, maar de vraag is: hoe 
kan je die relatie een stuk duiden of kaderen? Er zijn vier verschillende modellen, en elk van die 
modellen gaat op een eigen manier die relatie proberen verklaren, het zijn causale modellen: ze 
proberen een soort oorzakelijkheid te koppelen aan het feit dat er tussen persoonlijkheid en PP 
veel verband bestaat. 

- Significante link persoonlijkheid – psychopathologie 
• Kinderen én volwassenen 
• Zowel vanuit variable‐ als person‐centered approach 

- Conceptueel: 4 verschillende etiologische modellen 
• Complicatiemodel 
• Kwetsbaarheidsmodel 
• Pathoplastie‐model 
• Spectrummodel 

= Causale modellen die de aard van de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie beschrijven 
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2.1 Etiologische modellen 

1. Kwetsbaarheidsmodel 

Bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een risico voor ontwikkelen van psychopathologie  
Vb hoog Neurotisch persoon heeft groter risico op ontwikkelen van een depressie, omdat deze persoon daar meer 
vatbaar (kwetsbaar) voor is  

Dit model gaat ervan uit dat de persoonlijkheid een soort kwetsbaarheid is voor het ontwikkelen 
van allerlei vormen van PP doorheen de levensloop. Persoonlijkheid is dus een soort gegeven, 
waarvan men vertrekt, en van daaruit kijk je naar de mate waarin iemand meer of minder risico 
loopt op het ontwikkelen van PP. Bijvoorbeeld is uit onderzoek aangetoond dat iemand die hoog 
scoort op neuroticisme, of laag op emotionele stabiliteit, dat zijn mensen die meer risico hebben 
op het ontwikkelen van een depressie als ze ouder worden. 

2. Complicatiemodel 

Langdurige klinische problematieken veranderen iemands persoonlijkheid en geven aanleiding tot 
persoonlijkheidsproblemen  
Vb terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op Neuroticisme (~littekenmodel)  

Het complicatiemodel gaat de oorzakelijkheid omdraaien qua richting van causaliteit: het is de PP 
op zich die ervoor zorgt dat er na verloop van tijd veranderingen optreden op vlak van 
persoonlijkheid. Als iemand heel lang lijdt onder een depressie ga je na een tijd zien dat dit zich 
gaat verankeren in diens persoonlijkheid, en die zal dan hoger scoren op neuroticisme. We 
spreken ook wel over het littekenmodel, omdat de PP een soort litteken zal veroorzaken op 
iemands persoonlijkheid. Persoonlijkheid is hier dus een soort complicatie van een langdurig 
aanhouden van PP. Ook voor dit model bestaat heel wat evidentie. 
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3. Pathoplastiemodel 

De klinische stoornis wordt getekend door persoonlijkheid; verloop, ernst en prognose van het klinisch probleem wordt 
gekleurd door de persoonlijkheid 

Het derde model, is het pathoplastiemodel: dit gaat ervan uit dat het verloop van de PP of 
klinische stoornis deels bepaald wordt door persoonlijkheid. Men zegt dat je zowel de manier 
waarop dat probleemgedrag zich ontwikkelt (stijgen, dalen, ernst) als de prognose (hoe snel of 
hoe goed zal iemand recupereren) kan voorspellen op basis van iemands persoonlijkheid.  

4. Spectrummodel 

Beschrijft de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie als een continuüm Psychopathologie = extreme variant 
van continue distributie van een trek/cluster van trekken 
vb gedragsgenetisch onderzoek erfelijkheidscomponent stoornis = erfelijkheidscomponent van algemene trek 

Het laatste model kan je niet onderzoeken met gewone data op het observeerbare niveau: hier 
heb je eigenlijk genetische data voor nodig. Dit model zegt dat er één continuüm is, één grote 
dimensie, van een bepaalde onderliggende trek, en zowel persoonlijkheid als psychopathologie 
kan je op datzelfde continuüm zetten, waarbij PP een soort extreme variant is van persoonlijkheid. 
Bijvoorbeeld ADHD: daarvan heeft gedragsgenetisch onderzoek aangetoond dat de genetische 
component van ADHD hetzelfde is, of een groot stuk overlapt met de genetische component voor 
conscientieusheid. Dit soort onderzoek gaat het spectrummodel ondersteunen, waarbij men zegt 
dat er een etiologische, genetisch bepaalde factor is en die gaat zowel uiting geven aan de trek 
van persoonlijkheid, in dit geval C, als aan psychopathologie, in dit geval ADHD. Als onderzoek 
dit aantoont dat er tussen beiden een belangrijke gedeelde genetische component staat dan 
onderschrijft dat het spectrummodel.  
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- Geen consensus omtrent meest optimale model 
- Oorzaak: 
• methodologische beperkingen 
• moeilijk te differentiëren tussen modellen 

- Hypothese: verschillende modellen verklaren unieke aspecten van de relatie tussen persoonlijkheid en 
psychopathologie 

- “It is not impossible that all are applicable within a single individual to some degree” (Millon & Davies, 1996) 

Welk model is het meest valide om de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie te 
beschrijven? Hier is geen eenduidig antwoord op: elk van die modellen kent een eigen 
onderzoeksterrein, elk van die modellen is gerepliceerd geweest maar werd ook soms 
tegengesproken. Het is vanuit die bevinding dat er in ’96 door vrij vooraanstaande onderzoekers 
gezegd is dat het niet zo is dat één model de relatie kan verklaren. We hebben alle 4 de modellen 
nodig om unieke aspecten van die relatie te beschrijven, ze zijn dus alle 4 valide perspectieven. 

2.2 Persoonlijkheid en psychopathologie bij volwassenen  

- Historische link (oude Grieken, cfr 1ste les) 
- Consensus FFM betekende stimulans voor oz naar deze relatie 
• Angst 
• Depressie 
• Verslavingsproblemen 

- Tegenstrijdige resultaten van individuele studies 
- Associatie met persoonlijkheid vanuit MA‐perspectief? 
• Inclusie van alle studies tss 1980‐2007 (175) 

Gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat 
Diagnose volgens DSM of ICD criteria 

De vraag is: hoe ziet inhoudelijk de relatie eruit tussen persoonlijkheid en verschillende vormen 
van psychopathologie?  
Er bestaan duizenden studies die deze vraag hebben gesteld. Kern van de studies: een meta-
analyse vormt een goede manier om de belangrijkste bevindingen eruit te halen. 

De link tussen persoonlijkheid en psychopathologie hebben we historisch gelegd bij de oude 
Grieken. Daarna is er veel onderzoek gebeurd vanuit het 5 factoren-model en doordat er steeds 
meer consensus was rond die 5 dimensies is er van daaruit steeds meer onderzoek gebeurd naar 
de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie.  
De meta-analyse die we gaan zien heeft gefocust op deze vormen van psychopathologie:  
alle mogelijke angststoornissen, de depressieve stoornissen, en de verslavingsproblematieken.  
Die hebben ze dan onderzocht in meta-analyses. Daar zaten 175 studies in verwerkt, men is 
vertrokken van alle studies waarbij effectief een diagnose werd gesteld bij individuen en al deze 
subjecten heeft men aan die studie toegevoegd. 
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- N+: sterkste correlaat van psychopathologie, even sterk voor fear als distress disorders  
- E‐: uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie 
- DIS: correlaat voor SUD, OCD en dystymic disorder 
- C‐: sterke correlaat over stoornissen heen, minst sterk voor specifieke fobie 
- A‐ : matig gecorreleerd met SUD 

De belangrijkste trends daarin: men vindt dat hoge scores op neuroticisme, dus emotioneel 
instabiele mensen, dat die sterk correleren met zowel de ‘fear’ als de ‘distressed’ disorders:  
In de tabel zie je alle stoornissen die in de meta-analyse werden opgenomen, die staan 
gegroepeerd. Bovenaan krijg je alle ‘distressed' disorders: alle stoornissen die te maken hebben 
met depressie en PTSD, en daaronder krijg je de groep rond fobieën, paniekstoornissen, .. 
daaronder krijg je een groep met verslavingsproblematieken, SUD staat voor substance use 
disorders.  

Wat heeft die MA aangetoond?  
In de tabel krijg je telkens de belangrijkste dimensies van persoonlijkheid, je hebt er 6 en geen 5: 
disinhibitie/impulsiviteit is ook een belangrijke persoonlijkheidstrek en die heeft men er nog apart 
bijgezet. In de kolommen krijg je vanuit de meta-analyse de correlaties tussen elk van die 
dimensies en elk van die verschillende psychopathologische manifestaties. De correlaties in het 
vet zijn de sterkst significante. Als je vertrekt vanuit het kolomzicht: voor neuroticisme heb je voor 
alle stoornissen een belangrijke positieve associatie.  

1. Neuroticisme is dus het sterkst gecorreleerd met psychopathologie, en je krijgt heel weinig 
verschil tussen die groep rond stress en tussen die groep rond angst,  dus met andere 
woorden tussen angsten en depressie kan je eigenlijk weinig differentiëren in termen van 
persoonlijkheid, die mensen scoren sowieso hoog op N.   
Hoe kan je dit duiden? Als je aan diagnostiek doet, zie je ook veel overlap tussen angst- en 
depressieve stoornissen. Van daaruit kan je denken dat beide symptomen voortkomen vanuit 
diezelfde onderliggend kwetsbaarheid van N. 
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2. Ongeveer voor alle stoornissen is het zo dat lage scores op extraversie geassocieerd zijn met 
meer psychopathologie, je krijgt in de tabel telkens negatieve correlaties met extraversie: hoe 
minder extravert men, is, hoe meer significante associatie met allerlei vormen van PP.  Waar is 
die correlatie het minst sterk? Voor de verslavingsproblematieken. Die is nog negatief maar 
niet zo sterk als bijvoorbeeld voor de associaties met angst en stressstoornissen. 

3. Derde: disinhibitie of impulsiviteit, daar krijgen we voor alle verslavingsproblematieken een vrij 
sterke positieve associatie: mensen met een verslavingsproblematiek zijn doorgaans mensen 
die hoog scoren op impulsiviteit, die heel moeilijk zelfcontrole hebben. Welke stoornis blijkt 
daar ook mee geassocieerd te zijn: de dysthyme stoornis (lijkt op depressie maar de 
symptomen zijn iets minder opvallend, meer een sluimerende depressie), bij deze mensen 
bleek er ook een positieve associatie te zijn met impulsiviteit.  

4. Vierde: Lage scores op C (de meest verrassende bevinding) zijn sterk gecorreleerd met bijna 
alle stoornissen. Je ziet negatieve coëfficiënten: hoe minder plichtbewust, 
prestatiegemotiveerd, .. hoe meer kans dat er een associatie bestaat met allerlei vormen van 
PP, zowel internaliserend als externaliserend. Een stoornis schiet er een beetje uit en dat is de 
specifieke fobie: een uitzonderlijke angst voor een afgelijnd iets, je ziet in de tabel als je kijkt 
naar die fobie en je kijkt naar C dan krijg je een vrij specifieke correlatie te zien die veel lager 
is dan voor al die andere. 

5. Agreeableness of welwillendheid: dit is vooral van belang bij verslavingsproblematieken, dn 
krijg je negatieve correlaties: mensen die weinig agreeable zijn, dwz hoog dominante mensen, 
mensen die vrij moeilijk zijn in de omgang, daar krijg je meer kans op een 
verslavingsproblematiek. 

Hier krijg je nog een overzicht: 
tussen die angst- en de 
stressgerelateerde stoornissen 
vind je weinig onderscheid in 
de mate waarin ze correlaties 
vertonen met persoonlijkheid. 
Je ziet dit grafisch 
weergegeven. 

De distress-stoornissen zijn de volle zwarte lijn, die angststoornissen krijg je met de brede 
stippellijn. Die verlopen vrij parallel: de distress-stoornissen zitten iets hoger behalve voor O maar 
in termen van soorten correlaties zijn die vrij gelijkaardig.  
Wat is wel een uniek profiel, dat zijn de substance use disorders, je ziet dat die veel lager op N 
scoren in vergelijking met angst en stress-stoornissen, zij scoren ook veel minder laag op ‘laag 
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extraversie’ (opgelet!), dus die zijn minder introvert maar zitten wel hoger op de impulsiviteit, en 
hier krijg je heel weinig verschil, dus die C is over alle stoornissen heen sterk negatief 
gecorreleerd.  

- Na controle voor effect van N op andere trekken 
• Grootste verandering in efffect size voor Consciëntieusheid en Disinhibitie (daling  38% ‐ 30% respectievelijk), 

tevens daling voor E 
• Gn verandering voor O 
• Stijging voor effect van A  

- Wat betekent dit?  
• Het verband tussen een aantal persoonlijkheidsfactoren en psychopathologie wordt  

relatief gezien kleiner als we uitzuiveren voor het effect van Neuroticisme (~gedeelde  
variantie)  

•  Belang van andere trekken die onafhankelijk van N een associatie vertonen met  
psychopathologie wordt relatief gezien groter (vb Agreeableness)  

Laatste belangrijke vraag die men bij die studie stelde: de correlatie met neuroticisme is zodanig 
groot voor alle stoornissen, voor substance use disorders iets minder manifest maar toch ook 
significant, wat zou er gebeuren moesten we het effect van N daar uithalen en dan kijken naar 
correlaties met persoonlijkheid die nog overblijven?  
Waarom is dat van belang om dat te doen: door het feit dat N zo’n overkoepelende factor is, die is 
ook vaak geassocieerd met andere persoonlijkheidsdimensies, als je het effect van N daar uit 
haalt krijg je de pure factor die overschiet van de andere persoonlijkheidsconstructen. Dan zie je 
eigenlijk in deze MA, als je controleert voor het effect van N op de andere 
persoonlijkheidstrekken, dan krijg je wat verschuivingen.  
Je krijgt dat het effect van conscientieusheid en disinhibitie (dus impulsiviteit) op PP gaat dalen. 
Hoe komt dat? Dit zijn 2 eigenschappen die sterk gecorreleerd zijn met N, dus die gaan hun 
effect ‘stelen’ bij neuroticisme, dus als je controleert voor dat effect van N krijg je een daling van 
het effect voor deze 2 pers.dimensies; en ook een beetje voor E. 

Je krijgt ook dat het effect van A gaat stijgen, dus welwillendheid wordt een meer belangrijke 
voorspeller van PP als je het effect van N uit het model haalt. 
Wat betekent dit? Het verband tussen een aantal persoonlijkheidsfactoren en PP, wordt relatief 
gezien kleiner wordt als je gaat uitzuiveren voor het effect van N, en dat N nu eenmaal een heel 
belangrijke overkoepelende kwetsbaarheidsfactor is. Hoe komt het dat dit verband kleiner word? 
omdat deze trekken variantie delen met N. Andere trekken die eerder onafhankelijk van N zijn, in 
dit geval welwillendheid, die hun aandeel gaat stijgen.  

- Weinig specifieke relaties persoonlijkheid‐psychopathologie cfr comorbiditeit  
• Verhoging specificiteit trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie  
• Voorstel obv comorbiditeitspatronen (cfr internalizing – externalizing) wordt  

ondersteund door huidige data  
• 3 distincte profielen: specifieke fobie, dysthyme stoornis, SUD  
• Belang van Conscientiousness!  
• Cross‐sectionele bevindingen ≠ causaliteit  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Besluit: er zijn weinig specifieke relaties tussen PP en psychopathologie, dit komt overeen met het 
feit dat er heel veel comorbiditeit is (of het samen voorkomen van stoornissen).  
Waartoe zou dit aanleiding kunnen geven? Dat je eigenlijk de diagnostiek, of de manier waarop je 
stoornissen gaat classificeren, dat je dat gaat aanpassen vanuit die comorbiditiet, en dat je bv. in 
plaats van de classificaties aan te houden zoals ze er nu zijn, dat je eerder gaat classificeren in 
termen van internaliseren-externaliseren bijvoorbeeld, want als je kijkt naar die MA dan zie je wel 
vanuit die opdeling dat er wel specifieke relaties bestaan. Bv. de substance use disorders 
correleren als enige positief met agreeableness terwijl al die andere dat niet doen, dat zou dus 
een belangrijke factor kunnen zijn om goed te differentiëren. 

Een belangrijk detail: deze MA is gebaseerd op cross-sectionele data dus niet longitudinaal: je 
mag hier dus niet zeggen dat persoonlijkheid de pathologie veroorzaakt of omgekeerd, het gaat 
hem over het samen voorkomen van. 

1. Verdieping: persoonlijkheid en pathologisch gokken  

- Aanvang meestal in adolescentie; mannen > vrouwen, maar niet consistent  
- Hoge graad van consistentie in cross‐culturele prevalentie‐cijfers: 1‐3% van de volwassenen  
- Sterke comorbiditeit: depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik  
- Demografische correlaten: SES, werkloosheid  
- Kerncomponenten: impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken,  

ontwenningsverschijnselen, bipolaire kenmerken  
~link met neurobiologische karakteristieken  

- 2 subtypes: self versus non‐self determined ≠ mo ef!  
- Opzet studie: verschillen in persoonlijkheid tussen pathologische en niet‐pathologische gokkers?  
- Achterliggend kader: 
• Hoog percentage aan individuen die gokken 
• Slechts kleine subgroep ontwikkelt patroon v. pathologisch gokken - Rol van persoonlijkheid?  

- Voorgaande evidentie:  
• Inconsistente resultaten mbt relatie persoonlijkheid – (ernst van) gokken tgv verschillende definities/

operationalisaties van persoonlijkheid  
• Nood aan een overkoepelend model: FFM in huidige studie~NEO PI‐R  

Dit is een problematiek die steeds meer vanuit persoonlijkheidsperspectief onderzocht. Een 
schets daarbij: we weten dat gokken iets is dat meestal tijdens de adolescentie begint, het komt 
iets meer voor bij mannen dan bij vrouwen, het is heel cross-cultureel prevalent, er zijn wel 
verschillen in het soort gokken, we weten ook dat er een hele grote comorbiditeit is met allerlei 
vormen van PP en dan vooral met depressie maar ook de bipolaire stoornis (afwisseling tussen 
manische en depressieve episodes) en middelenmisbruik komt ook vaak voor bij mensen die 
pathologisch gokken. 

Het is niet zo dat iedereen die gokt ook een pathologische gokker wordt, dat is maar een kleine 
minderheid, en de vraag die dan ook vanuit persoonlijkheidsperspectief steeds meer wordt 
gesteld is: wat maakt nu dat iemand die gokt als adolescent een pathologische gokker wordt.  
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Er zijn veel andere factoren die daartoe bijdragen, maar vanuit persoonlijkheidsperspectief wordt 
dan de vraag gesteld of bepaalde persoonlijkheidsprofielen meer kans hebben om te evolueren 
naar pathologische gokker in vergelijking met mensen met een ander soort 
persoonlijkheidsprofiel.  

Dit is nog een belangrijk gegeven in het licht van die persoonlijkheidsvisie op pathologisch 
gokken: er blijken 2 types gokkers te bestaan. Mensen die eerder self determined zijn, dat zijn 
mensen die gokken omwille van een soort ‘verrijking’, mensen die het doen om een soort 
excitement te ervaren, versus de non self determined, dat zijn mensen die gokken omwille van de 
externe beloning, die zijn op zoek naar de winst en dat is dan ook een motief om te blijven 
gokken. Het motief tussen die twee subtypes is eerder intern vs. extern, en dat insinueert al dat 
daar verschillende types persoonlijkheid achter schuilen.  

Op het moment dat deze studie werd uitgevoerd bestond er al redelijk wat onderzoek naar de link 
tussen persoonlijkheid en gokken maar er waren vrij weinig gegevens die echt gerepliceerd 
konden worden, en persoonlijkheid werd tot dan toe niet echt vanuit een breed kader in 
onderzoek betrokken.  

Hier heeft men het 5FM, met de NEO-PI-R (de persoolijkheidsvragenlijst die elk van die 5 
dimensies gaat meten zowel op het basisniveau als op het niveau van die specifieke facetten) in 
dit onderzoek betrokken en men heeft aan individuen die op een of andere manier te maken 
hadden met gokken gevraagd om de vragenlijst in te vullen. 

-
- Relevantie NEO PI‐R: 4/30 facetten dekken 2/3 van de variantie v 9 ≠ende maten voor pathologisch gokken  
- Volledige range aan impulsiviteits‐trekken wordt dus gemeten:  
• Avonturisme 
• Impulsiviteit 
• Zelf‐discipline  
• Bedachtzaamheid 

- N als algemene risicofactor voor brede range aan psychopathologie  

Waarom was de NEO geschikt in het kader van deze vraagstelling? De volledige range aan 
impulsiviteitstrekken wordt daarin gedetailleerd gemeten. Je krijgt 4 trekken binnen de NEO-PI-R 
die relevant kunnen zijn om dat impulsiviteitsgegeven beter in kaart te brengen, met name 
avonturisme (excitement seeking), impulsiviteit an sich (het doen zonder nadenken), zelfdiscipline 
(in staat zijn om je niet af te wenden naar iets anders en je te houden bij wat je jezelf had 
voorgenomen) en bedachtzaamheid (de mate waarin iemand de zaken goed beredeneert voor hij 
tot actie overgaat). Deze 4 trekken worden in die NEO gemeten, en N waarvan we weten dat het 
een overkoepelende factor voor alle vormen van pathologie vormt, wordt daar ook uitgebreid in 
beschreven.  
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- 292 deelnemers, voorwaarde: gokgeschiedenis, inclusief laatste jaar  
- Diagnose volgens DSM‐IV (interview)  
• 106 PG (current of lifetime diagnose)  
• 177 non‐PG 

- Zelfrapportering NEO PI‐R 
- Resultaten geslacht/leeftijd:  
• Geen geslachtsverschillen over groepen heen  
• PG groep significant ouder dan non‐PG  

Bijna 300 mensen met een gokgeschiedenis hebben hebben hieraan deelgenomen, het waren 
mensen die het laatste jaar ook nog gegokt hadden, en die kregen allemaal een bepaalde 
diagnose, en die verschilde in termen van pathologisch gokken (PG) of niet pathologisch gokken/ 
De vraag die men stelde: zijn er effectief verschillen in persoonlijkheid tussen die 2 types? Men is 
de NEO gaan afnemen bij allemaal, men is eerst gaan kijken naar een aantal covariaten maar er 
bleken geen geslachtsverschillen te zijn, wel dat de pathologische groep iets ouder was dan de 
niet-pathologische. 

- PG: hoger op impulsiviteit, lager op bedachtzaamheid en self‐discipline (cfr hypothesen)  
- Geen verschillen tussen PG en non‐PG voor avonturisme, beide groepen hebben wel een hogere score in 

vergelijking met normgroep  
- Avonturisme is dus algemeen geassocieerd met gokgedrag, maar niet specifiek met pathologisch gokgedrag (ernst 

van gokken)  
- PG hoger op N en lager op C  
- Op facetniveau:  

PG hoger op depressie, zelfbewustzijn, en kwetsbaarheid PG lager op competentie en plichtsbewustzijn  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Als je controleert voor dat effect van leeftijd en je kijkt naar de gemiddelde scores die beide 
groepen behalen op die vragenlijst, dan krijg je als belangrijkste bevindingen:  

1. Op N vind je dat zowel op domeinniveau als op de meer specifieke trekken (depressie, 
zelfbewustzijn, impulsiviteit en kwetsbaarheid). Je ziet dat die gemiddelde scores telkens 
hoger zijn dan bij de niet-pathologische gokkers, dus PG zijn veel emotioneel instabieler dan 
NPG. Je krijgt ook de f-toets: als daar een sterretje bij staat, betekent dat dat het een 
significant verschil is tussen die twee gemiddelden, en dan de laatste kolom is de d, dat is de 
Cohens D effect-size en die geeft de grootte van het effect weer. Hoe hoger die coëfficiënt 
hoe sterker het verschil tussen beide groepen. 

2. Voor C blijkt eenzelfde fenomeen zich te tonen: de PG verschillen significant van de NPG 
maar dan omgekeerd, ze scoren lager op het algemeen domein: hebben minder gevoelens 
van competentie, zijn minder plichtsbewust, hebben minder zelfdiscipline en zijn minder 
bedachtzaam.  

3. Wat bleek: daar waar men verwachtte dat pathologische gokkers mensen zouden zijn die veel 
hoger zouden scoren op excitement seeking, dus de drang naar avontuur en risicogedrag, 
bleek eigenlijk geen verschil te bestaan in de gemiddelden tussen die PG en die NPG; je ziet  
dat het effect niet significant is. Wat blijkt wel, dat beide groepen beduidend hoger scoren op 
deze trek dan de normgroep, het zijn allebei types mensen die veel meer nood hebben aan 
excitement seeking dan de normatieve populatie, maar je kan de PG niet differentiëren van de 
NPG op basis van excitement seeking. 

- Algemeen profiel pathologische gokker: hoog impulsief, emotioneel kwetsbaar, met bijkomende zin voor excitement 
(gemeenschappelijk aan niet‐pathologische gokker)  

- Mogelijke interpretatie: ontw van PG als gevolg van dysfunctionele affect‐regulatie  
- Pathologisch gokgedrag wordt geconditioneerd  
- Impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/controleren van het gokken 

De vraag die men zich stelde is, hoe kunnen we verklaren dat een gokker.een pathologische 
gokker wordt vanuit die persoonlijkheidskenmerken?  

Het mechanisme staat hier uitgewerkt: je krijgt mensen die hoog impulsief zijn, emotioneel 
kwetsbaar en dan ook nood hebben aan excitement seeking (wat ze delen met de gewone 
gokkers) maar door het feit dat ze op vlak van effectregulatie (dwz alles rond emotionele coping) 
een beetje disfunctioneren (ze scoren namelijk hoog op N),  dus door het feit dat ze weinig 
vaardigheden hebben op vlak van affectregulatie, krijg je eigenlijk een soort copingstijl in de 
richting van dat gokken, die dan geconditioneerd wordt en door het feit dat ze hoog impulsief zijn 
is het moeilijk om het gokken te stoppen of te controleren. Er is dus een dynamiek tussen die 
verschillende trekken die elk op hun manier meespelen in de ontwikkeling van dat gokken naar 
dat pathologisch gokgedrag.  
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2.3 Persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen: variable centered 

De link tussen persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen, op 2 manieren: je kan kijken 
vanuit een variabele centered perspectief (dan kijk je naar scores op verschillende 
persoonlijkheidsdimensies) en je gaat kijken hoe deze gelinkt zijn aan allerlei vormen van 
probleemgedrag) of je kan ook person centered kijken: vanuit persoonlijkheidstypes. 

1.Internaliserende problemen 

- Focus: variaties op persoonlijkheidsdimensies over individuen heen  
- Algemene correlaten: N+ en E‐ 
- Differentiatie op niveau van specifieke pathologie: angst vs depressie  
- Vergeten link: Moderator‐effect van C/Effortful control  

Bij internaliserende problematieken (angst, depressieve problematieken maar ook bijvoorbeeld 
fysieke klachten zonder medische oorzaak dus de psychosomatiek) vind je als overkoepelende 
correlaten dat deze kinderen hoog neurotisch en  introvert zijn. Dat zijn de twee grote tendensen 
in termen van persoonlijkheid die je voor internaliserende problemen terugvind.  

Wat vind je wel, dat op het niveau van meer specifieke pathologie, dus je plaatst angst en 
depressieve problematieken naast elkaar en je kijkt naar specifieke relaties met persoonlijkheid, 
dan krijg je daar toch een aantal unieke associaties. Voor internaliserende problemen krijg je 
angst en depressie als stoornis en dan zie je dat beide hoog scoren op N en laag op E, maar je 
ziet dat het verschil tussen beiden hem op facetniveau zit: bij angst krijg je veel hogere scores op 
de trek angst, dus de persoonlijkheidstrekken die angst meten, het snel angstig worden in 
verschillende situaties, terwijl bij depressie gaat het veel meer over verdriet of lagere scores op 
positieve emoties, vrolijkheid.  
Kinderen die minder vrolijk zijn van aard zijn de kinderen die meer risico lopen op het ontwikkelen 
van een depressie en niet zozeer op het ontwikkelen van angst want daar krijg je op het niveau 
van extraversie dat die vooral sociaal geinhibeerd zijn. Dus op het niveau van de grote dimensie 
zitten ze gelijk maar op facetniveau zie je verschillen.  

Ook een belangrijke dynamiek bij de internaliserende 
problematieken: wat visueel staat afgebeeld, dus hoge scores op N 
tonen een verhoogd risico op de ontwikkeling van internaliserende 
problemen, maar dat is niet voor alle kinderen zo. Het is niet omdat 
je hoog scoort op N dat je daarom per definitie iemand zal worden met een angstprobleem of een 
depressie, er spelen heel veel factoren een rol. Welke persoonlijkheidsfactor speelt nog een rol, 
dat is C. Blijkt dat kinderen die hoog neurotisch zijn maar tegelijk ook vrij hoog C-gericht zijn, dat 
daar de kans op internaliserend problemen substantieel verkleint. Hoe verklaart men dat: deze 
kinderen, zijn cognitief in staat om de bedreiging, de angstprikkels die ze ervaren, om zich daar 
van af te leiden en aan positieve dingen te denken waardoor de kans op internaliserende 
problemen veel kleiner wordt, dus C is een soort buffer tegen de kwetsbaarheid van N. 
We noemen dit een moderator-effect van C of een buffering interaction. 
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Hetzelfde fenomeen voor effortful control, wat je kan zien als een temperamentstrek die hetzelfde 
meet als C.  

2. Externaliserende problemen 

- Algemene correlaten: 
• FFM: A‐ en C‐  
• Temperament: Emotionality + en Effortful Control 

- Differentiërende correlaten op niveau van specifieke pathologie:  
• Differentiatie ADHD subtypes: aandachtstekort vs hyper‐activiteit 
• Pro‐actieve vs reactieve agressie  

Voor externaliserend problemen: op overkoepelend niveau voor alle mogelijke externaliserende 
problemen bij kinderen (agressie, delinquentie, ..) krijg je lage scores op A, en lage scores op C, 
maar ook hier kan je differentiëren en dan krijg je voor de subtypes pro-actief antisociaal gedrag 
versus reactief antisociaal gedrag (beide vormen van antisociaal of ongewenst gedrag, maar 
reactief AS gedrag is AS gedag dat optreedt in reactie op wat iemand anders doet, bv een kind 
krijgt een duw en begint die persoon te betimmeren. Proactief AS gedrag is het stellen van AS 
gedrag zonder dat er een trigger is vanuit de omgeving). 

Van belang bij deze 2 subtypes in termen van persoonlijkheid: op specifiek niveau bij N krijg je bij 
die pro-actieve AS kinderen zeer lage scores op angst terwijl je bij die reactieve net hoge scores 
krijgt. Bij die reactieve kinderen die primair als lastige delinquente agressieve kinderen worden 
bestempeld, zie je heel vaak dat daar een heel grote emotionele component zit, bij de proactieve 
kinderen niet. We gaan dit in de les rond ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen nog verder 
zien, dit is de subgroep van kinderen die steeds meer onderzocht wordt in het licht van 
ontwikkeling van psychopathologie. Dit zijn de kinderen die zeer kil, onemotioneel door het leven 
gaan. Je ziet bv. ook bij agreeableness, dit zijn kinderen die zeer lage scores op empathie 
hebben, terwijl je dit bij die reactieve kinderen niet vind. 
Dit zijn belangrijke verschillen tussen deze 2 groepen. 
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Op vlak van inhibitiecontrole scoren ze allebei laag, dus ze kunnen allebei de impulsen niet 
controleren, en dus daardoor ook dat het AS gedrag zich gaat vertonen, maar de achterliggende 
component of de achterliggende trek is heel verschillend.  

Voor ADHD, wat vaak ongewenst gedrag vertoont, krijg je een gedeelde component met die AS 
gedragingen in termen van activiteit, dus die hebben allebei heel hoge activiteitslevels, maar je 
krijgt vooral hier dat die aandacht veel lager zit terwijl dat bij die AS groep veel minder manifest 
is.  

2.4 Persoonlijkheid en psychopathologie bij kinderen: person centered 

- Bestaan er persoonlijkheidstypes op jonge leeftijd die meer kans maken op het ontwikkelen van psychopathologie?  
- Focus op dynamisch samenspel tussen trekken ~empirisch aflijnen van types  
• Aard: welke trekken komen samen voor? 
• Frequentie: hoe vaak komen ze samen voor?  

- Populatie‐steekproef 
• N= 477, lft 7‐14 jaar (47% jongens – 53% meisjes) 
• 3 meetmomenten, interval 1 jaar 
• T1: persoonlijkheid 
• Outcome: psychopathologie en levenskwaliteit  

Zijn er bepaalde types van persoonlijkheidsprofielen die telkens opnieuw voorkomen, die we 
terugvinden in de populatie, trekken die samen voorkomen en die we een stuk kunnen benoemen 
als types? 

Je gaat dus kijken naar hoe trekken samengaan, of er een soort dynamiek die bestaat tussen 
trekken, en die telkens opnieuw in een populatie terugkeren. 
De manier waarop dit wordt onderzocht is aan de hand van een soort empirische procedure 
waarbij je gaat kijken naar latente klassen binnen een populatie.  
Het is van belang dat je weet dat dat types zijn die empirisch worden afgelijnd, dus dat wordt 
vanuit data bekeken en zo kijkt met naar terugkerende profielen. 
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Dit is een Vlaamse studie waarbij bijna 500 kinderen over de tijd heen werden bevraagd, en 
waarbij men gaan kijken is naar de mate waarin types geassocieerd zijn met allerlei 
ontwikkelingsoutcomes en PP.  
Wat zijn de types die je bij kinderen vind: 
De blauwe lijn, zijn de kinderen die op elk van de 5 trekken gemiddeld scoren, dat zijn kinderen 
waarover men zegt dat ze de onopvallende grijze muizen zijn, deze kinderen komen het meest 
voor, het zijn niet de extreme scores. 

De rode lijn is een kleine subgroep, dat zijn de exceptionele kinderen, of protected omdat ze 
beschermd zijn door hun persoonlijkheid. Ze zijn emotioneel stabiel, extravert maar ook niet té 
(maar wel heel goed hun innerlijke kunnen verwoorden), scoren heel hoog op vindingrijkheid (de 
vertaling voor imaginatie en is hetzelfde als openness, peilt naar creativiteit, nieuwsgierigheid, …) 
die kinderen zijn ook erg welwillend en conscientieus, dus ook op school doen ze het zeer goed. 
Dit is een heel kleine subgroep! 

De groene zijn de ondergecontroleerde kinderen. Als we terugdenken aan de eerste lessen, dan 
zijn dit de types die zoveel jaren terug reeds werden gevonden binnen datasets, dus ook 
vandaag nog, dat zijn kinderen die vrij emotioneel stabiel en extravert zijn maar wat vooral opvalt 
is dat ze zeer laag scoren op welwillendheid en conscientieusheid. Dit zijn kinderen die 
ondergecontroleerd zijn: ze kunnen zich niet concentreren, ze kunnen hun impulsen niet 
bedwingen ,kunnen moeilijk een taak volhouden, … 
 
Paarse kinderen zijn ook een minderheid, dit zijn kinderen die op alles eerder maladapaief 
scoren, dus zijn emotioneel instabiel, introvert, weinig vindingrijk, laag agreeable en 
consciëntieus. Dit zijn de meest kwetsbare kinderen, vandaar dat die groep ook vulnerable heet.  

Al die kinderen werden ingedeeld op 
basis van hun scores, en ze werden 
toegewezen aan één van die 4 types. 
Dan is men gaan kijken hoe die types 
zich over de tijd heen ontwikkelen. 
Hier krijg je een tabel met een 
overzicht van de correlaties die 
bestonden over de tijd heen, met 
outcome op vlak van PP. 
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De CBCL is een instrument dat vaak gebruikt wordt om probleemgedrag op jonge leeftijd te gaan 
meten, daar krijg je een soort overzicht van allerlei mogelijke soorten internaliserende en 
externaliserend problemen. Dan werd ook de CDI afgenomen (children’s depression inventory) en 
die meet depressie bij kinderen. Wat toonden de resultaten aan? Zowel de ondergecontroleerden 
als de kwetsbare kinderen, bleken op vlak van externaliserend probleemgedrag (met name 
delinquent gedrag en agressief gedrag) daar significant hoger op te scoren dan die andere 
types, dus kinderen die op jonge leeftijd een persoonlijkheidsprofiel vertonen in termen van 
ongecontroleerd zijn of vulnerable zijn, hebben meer kans om later delinquent en agressief 
gedrag te vertonen.  

Maar bijkomend bleek dat die vulnerable groep ook nog eens op al die internaliserende zaken 
hoger ging scoren, dus die hadden ook meer kans op de ontwikkeling van teruggetrokken 
gedrag, somatische klachten, denkproblemen, aandachtproblemen, en dan op vlak van de CDI. 
(dit is een belangrijke bevinding want het is over verschillende beoordelaars heen!), bleek dus 
ook een belangrijke predicatieve validiteit te hebben voor depressie. Zowel beoordeeld door de 
moeder als onafhankelijk daarvan door hetkind. 
Voor de andere kolommen: de moderate en protected vind je negatieve associaties met PP dus 
die hebben veel minder kans om dit soort outcome te gaan ontwikkelen.  

Wat met levenskwaliteit zoveel jaar later? Voor de eerste twee groepen eerder positieve 
associaties, dus dat zijn kinderen die met ouder worden een positieve levenskwaliteit ervaren. Bij 
de undercontrolled krijg je dat zij vooral op vlak van schools functioneren een negatieve 
levenskwaliteit ervaren dus zij gaan niet graag naar school, voelen zich daar niet goed, .. net 
omwille van hun ongecontroleerd gedrag.  
Bij die kwetsbare kinderen krijg je over alle domeinen negatieve associaties. Onderaan krijg je 
een totale levenskwaliteitsscore. Dit toont nogmaals aan hoe sigificant persoonlijkheid op jonge 
leeftijd al is, voor het bepalen van outcomes op latere leeftijd, dus kinderen met dit soort 
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persoonlijkheidsprofiel zijn kinderen die je al vroeg kan gaan ondersteunen om dat risico op PP 
later te verminderen. 
 

Dit is een tabel die toont in welke mate je effectieve diagnoses terugvindt voor die 4 types, over x 
aantal jaar, op basis van de typologieën die gemaakt zijn wanneer deze kinderen jonger waren. 
Je krijgt het aantal diagnoses dat gesteld is en dit zijn diagnoses gemaakt volgens het ASEBA-
systeem (geënt op de CBCL; de vragenlijst die vaak gebruikt wordt voor het meten van 
pathologie op jonge leeftijd, daar is een soort algoritme voor ontwikkeld waarop je effectief aan 
diagnostiek kan doen).  
Die diagnoses zijn affectieve problemen, angstproblemen, somatische problemen, ODD 
(oppositional deviant disorder/heel jonge kinderen die woedebuien krijgen, weerspannigheid 
vertonen, wordt vaak als voorloper beschouwd van CD - conduct disorder), ADHD. Men is ook 
gaan kijken naar het aantal diagnoses binnen elk type en het aantal kinderen die meer dan één 
diagnose kregen. Je hebt ook kinderen die een bepaalde problematiek tonen die van toepassing 
is voor meerdere diagnoses. Je krijgt hier het aantal kinderen binnen die grote groep dat effectief 
geïdentificeerd werd met een diagnose, dat waren er 41. Als je die 41 opdeelt of kijkt tot welk type 
persoonlijkheid ze behoren zie je de verdeling in de tabel, zij behoren vooral tot die vulnerable 
personality- groep. Je krijgt ook de verdeling van deze kinderen die hier zaten van welke 
specifieke diagnose ze dan hadden en vooral deze groep springt daar vooral uit.  
Als je kijkt naar het aantal kinderen met een complex profiel (veel meer pathologie vertonen dan 
wat je enkel aan één diagnose kan toekennen, dus comorbiditeit), dan bevonden die zich vooral 
in de groep met een kwetsbaarheid in termen van persoonlijkheid.  
Hier kan je wel een causale redenering aan vastknopen, gezien het longitudinaal onderzoek is!  
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2. Persoonlijkheid en partner-selectie 

2.1 Gewenste partner-karakteristieken  

- Partnerselectie als onderdeel van situationele selectie 
- Zijn er persoonlijkheidskarakteristieken die universeel gewenst zijn? 
- Grootschalige studie met meer dan 10.000 participanten, 37 steekproeven in 33 landen over 6 continenten (Buss et 

al., 1990) 
- Meest gewenste karakteristiek: aantrekkelijkheid 
- Bijna even belangrijk: persoonlijkheid 
• Dependability ~C 
• Emotional stability 
• Pleasing disposition ~ A 

- Recent gerepliceerd (Lippa, 2007; Tabel 16.1) 

Zijn er persoonlijkheidskarakterisitieken aan partners die universeel gewenst zijn? Als we dit 
vanuit onderzoek bekijken, dan blijkt uit een grote studie van meer dan 10 000 mensen die 
hebben meegedaan over veel landen heen, dat het subjectieve gevoel van aantrekkelijkheid 
primair hetgeen is wat individuen vooropstellen in termen van gewenste karakteristiek van hun 
partner. 
Wat bleek uit dat onderzoek: bijna even belangrijk bleken een aantal 
persoonlijkheidskarakteristieken te zijn, met name dependability (dit kan je voor een stuk linken 
aan conscientieusheid), emotional stability (of lage scores op N) en pleasing disposition (komt 
overeen met agreeableness) dus universeel gezien blijkt het zo te zijn dat mensen in termen van 
persoonlijkheid vooral iemand zoeken die emotioneel stabiel is, die vrij hoog scoort op C (het is 
een betrouwbaar persoon) en aangenaam in de omgang is. Dit zijn 3 componenten van 
persoonlijkheid die cross-cultureel gezien terugkeren over landen en culturen heen.  
In het boek staat een tabel van een gelijkaardige studie die dit gerepliceerd heeft: dit is telkens in 
onderzoek teruggekeerd. 

- Toch belangrijke geslachtsverschillen 
• Fysieke aantrekkelijkheid 
• Zie ook studie Furnham (2009) mbt geslachtsverschillen verwachtingen partner 
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Toch zijn er ook belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen in termen van wat gewenste 
karakteristieken zijn van een partner.  
Fysieke aantrekkelijkheid is voor mannen veel belangrijker in een partner dan dat de vrouwen dat 
als een belangrijke karakteristiek aanstippen. Hier zie je het onderzoek van Furnham, waarbij men 
aan mannen en vrouwen gevraagd heeft om aan te geven in welke mate ze bepaalde 
eigenschappen belangrijk vinden. Je ziet de gemiddelden die vrouwen en mannen scoren over 
hun partner, en ook in welke mate die gemiddelden van elkaar verschillen. Over de hele lijn kan je 
stellen dat vrouwen meer of hogere verwachtingen hebben van hun partner dan omgekeerd. Die 
gemiddelden van vrouwen zijn dus significant hoger over de hele lijn, behalve voor good looks zie 
je dat mannen gemiddeld gezien hoger scoren op verwachtingen over fysieke aantrekkelijkheid 
dan dat vrouwen dat doen. Ondanks het feit dat het een verschil is, is het toch niet danig groot. 
Het verschil was significant, maar ook niet om te zeggen supergroot.  
In termen van geslachtsverschillen vind je dus dat enkel op vlak van fysieke aantrekkelijkheid 
mannen hogere verwachtingen hebben ten aanzien van vrouwen dan omgekeerd, en dat vrouwen  
voor alle andere eigenschappen hebben bijna hogere verwachtingen ten aanzien van mannen, 
en op vlak van persoonlijkheid dan vooral in termen van emotionele stabiliteit, en 
conscientieusheid. 

2.2 Selectie vanuit eigen persoonlijkheid 

- Complementariteitshypothese? 
- Similariteitshypothese? Cfr Assortative mating 
- Meest evidentie voor similariteitshypothese (MA Montoya et al., 2008) 
- Similariteit is direct gevolg van sociale voorkeur (actieve selectie) 
• Empirische evidentie vanuit studies naar partner‐voorkeur bij zowel individuen die lange tijd in een relatie zitten 

versus nog maar net iemand kennen (voorkeur is dus geen geïnstitutionaliseerd gegeven) 

Die partnerselectie, op welke basis doen we dat? Er zijn 2 tegenstrijdige hypotheses rond. De 
eerste is de complementariteitshypothese die stelt dat iedereen op zoek is naar een partner die 
de eigen persoonlijkheid een stuk aanvult. Iemand die emotioneel instabiel is zal op zoek gaan 
naar een stabiele partner, een extravert zal een introvert zoeken, zodat er samen een soort 
evenwicht gecreëerd wordt.  
De similariteitshypothese zegt het omgekeerde: we gaan op zoek naar individuen die goed op 
onszelf lijken in termen van persoonlijkheid. Hier kan je het gegeven van assortative meting aan 
koppelen vanuit de les gedragsgenetica: je gaat heel specifiek selecteren op vlak van 
persoonlijkheidseigenschappen. Onderzoek heeft heel overtuigend aangetoond dat de 
similariteitshypothese veel meer opgaat dan de andere; we gaan effectief meer op zoek naar 
mensen die op ons lijken qua persoonlijkheid dan dat ze van ons verschillen. 
Wat blijkt ook: dit is een hele actieve selectie, een actief selectiemechanisme, en niet zozeer een 
geïnstitutionaliseerd iets: je zou kunnen stellen dat als je dit soort zaken aan mensen die al bv. 5 
of 10 jaar een relatie hebben, en je vraagt hen om hun voorkeur weer te geven in termen van 
persoonlijkheid, je zou kunnen verwachten dat ze vertrekken vanuit hun huidige situatie, vanuit de 
huidige relatie, we weten allemaal dat mensen die langdurig met elkaar samenwonen meer en 
meer op elkaar gaan lijken. Dan zou je kunnen stellen dat mensen die op zoek zijn naar andere 
die op hen gaan lijken het gevolg is van het feit dat je dit vraagt aan mensen die al lange tijd in 
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een relatie zitten, dan zou dit een soort geïnstitutionaliseerd gegeven worden, maar blijkt uit 
onderzoek dat zowel bij koppels die al lang een relatie hebben als bij koppels die nog maar net 
iemand ontmoet hebben, dat dezelfde fenomenen zich afspelen. In die zin kan je ook zeggen dat 
voorkeur niet geïnstitutionaliseerd is, maar dat dat een actieve selectie is.  

2.3 Principes van similariteit in persoonlijkheid 

Hoe kan je partner-similariteit eigenlijk begrijpen? Je kan daar op 3 manieren naar kijken: hier 
staat het visueel. Je kan kijken naar de mate waarin 2 personen effectief op elkaar lijken, dus je 
vraagt aan persoon A om zichzelf te beoordelen qua persoonlijkheid, en je vraagt aan persoon B 
om dat ook te doen. Dan kijk je in welke mate die scores met elkaar overeenkomen.  
Dat noemen we de actuele similariteit. De associatie tussen A en B geeft de mate weer van 
actuele, effectieve similariteit, gebaseerd op zelfrapportering van persoonlijkheid.  

Dan heb je de perceptuele similariteit. Hier gaat men kijken naar de manier waarop er een 
gelijkenis is tussen de wijze waarop de vrouw zichzelf gaat beschrijven qua persoonlijkheid, en 
de manier waarop zij haar man bekijkt. Dus als iemand van zichzelf zegt dat die heel extravert is, 
en de partner is ook heel extravert, dan krijg je daar een hoge mate van perceptuele similariteit, 
dus de similariteit zit hem op het niveau van de perceptie van één persoon.  

Dan hebben nog perceptuele accuraatheid, hier ga je beide beoordelaars betrekken, dan ga je 
kijken naar de manier waarop de vrouw naar zichzelf kijkt, in welke mate komt dit overeen met de 
manier waarop de man naar zijn vrouw kijkt? Of omgekeerd, je kijkt naar de correlatie of de 
overeenkomst tussen de manier waarop de man zijn eigen persoonlijkheid ziet en de manier 
waarop de vrouw de man bekijkt.  

1. De link met relatie‐tevredenheid 

Similariteit in persoonlijkheid en relatie-voldoening (Decuyper et al., 2011) 
- N = 191 hetero‐seksuele koppels, duur relatie gem 10.85 jaar 
- Berekening similariteiten 
• Ipa: index of profile agreement 
• D‐indices: berekenen van verschillen in persoonlijkheid in termen van gemiddelden, variabiliteit en patroon 
• Actuele en perceptuele similariteit correleren sign met relatie‐satisfactie bij vrouwen, maar niet bij mannen 
• Perceptuele accuraatheid corrreleert sign met relatie‐satisfactie bij mannen 
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Deze principes moet je in het achterhoofd houden om de volgende studie te begrijpen. 
Men is gaan kijken naar gelijkheid en persoonlijkheid vanuit die 3 perspectieven, of dat effectief 
op een bepaalde manier bijdraagt tot het zich gelukkiger voelen in de relatie.  
Daar gaan een aantal vrij ingewikkelde procedures aan vooraf, en het blijkt zo dat actuele 
similariteit, als dit met elkaar overeenkomt dan blijkt dit te leiden tot een hogere voldoening in de 
relatie, maar enkel voor vrouwen is dit zo! Voor mannen geldt het niet. 
Wat blijkt nog tot relatievoldoening te leiden: als er perceptuele similariteit is, maar opnieuw alleen 
voor vrouwen. Dus, met andere woorden, de manier waarop de vrouw naar zichzelf kijkt, als dat 
overeenkomt met de manier waarop zij naar haar man kijkt, als zij dus het gevoel heeft dat ze 
goed op elkaar lijken, dan is er sprake van meer relatievoldoening bij vrouwen. 
Bij mannen gelden die twee principes niet. 
Bij mannen geldt wel de perceptuele accuraatheid, dit is voor hen eigenlijk de belangrijkste 
voorspeller van relatievoldoening, dus de manier waarop de vrouw naar zichzelf kijkt, als dit 
overeenkomt met de manier waarop de man naar haar kijkt, krijg je bij mannen een grotere 
satisfactie op vlak van relatie. 

2.4 Persoonlijkheid en relatie‐voldoening 

- Algemeen gezien krijgen mensen de partner die ze in termen van persoonlijkheid verkiezen (succesvolle assortative 
mating) 

- Individuen met partners die hoog scoren op Agreeableness, Conscientiousness, Emotional stability en Openness 
zijn algemeen gezien gelukkig in hun relatie. 

We weten nu wat de meest gewenste karakteristieken zijn, we weten dat dat cross-cultureel zo is, 
maar krijgen we ook de partners die we theoretisch gezien willen? In algemene zin kan je zeggen 
dat het effectief zo is, de karakteristieken waar mensen naar op zoek zijn blijken vrij succesvol te 
kunnen gevonden worden, en algemeen kan je stellen dat relatievoldoening sterk bepaald wordt 
door deze 3 persoonlijkheidstrekken. Dus over soorten relaties heen blijkt het te zijn dat 
welwillendheid, conscientieusheid en emotionele stabiliteit, en ook openheid voor ervaringen in 
iets mindere mate, belangrijke predictoren te zijn van geluk in een relatie. 
Wat zijn dan predictoren van ongeluk in een relatie? Zijn er trekken die de kans op een 
echtscheiding verhogen?  

- Predictoren van maritale dissatisfactie en echtscheiding ‐ time interval 50 jaar – Kelly & Conley (1987): 
• N van beide partners 
• Gebrekkige impulscontrole man (buitenechtelijke relaties) 

- Sterkste predictor over time: N 
- Individuen met partner laag A en laag C schatten kans op eigen buitenechtelijke relatie hoger 
- N tevens belangrijkste predictor mbt coping bij verlies van partner (Bonanno et al., 2002): minder depressie, sneller 

psychologisch herstel 

Dit is een studie van een tijdsinterval over 50 jaar, men is die mensen beginnen onderzoeken 
wanneer ze net samen waren tot als ze ongeveer 70 jaar waren. Men heeft aangetoond vanuit die 
longitudinale studie dat als beide partners hoog neurotisch zijn, dat de kans op het meemaken 
van een echtscheiding veel groter is, en los van de echtscheiding dat ze ongelukkiger zijn in de 
relatie, maar dus de satisfactie sterk bepaald wordt door neuroticisme van beide partners. Als we 
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dan kijken naar unieke predictoren die geslachtsgebonden zijn, blijkt de gebrekkige 
impulscontrole van de man ook een belangrijke predictor te zijn, en die is gelinkt aan het hebben 
van buitenechtelijke relaties. Over tijd heen blijkt neuroticisme de belangrijkste predictor te zijn 
om een echtscheiding mee te maken of ongelukkig te zijn. 

Als we vragen aan individuen om zichzelf of hun relatie in te schatten in termen van hoe groot de 
kans is dat er in hun relatie iets zal stuklopen in termen van dat er een buitenechtelijke relatie zou 
optreden, dan blijken 2 factoren een belangrijke rol te spelen:  
Individuen schatten die kans hoger als hun partner iemand is die weinig welwillend is en weinig 
consciëntieus.  
Los van relatievoldoening blijkt neuroticisme ook nog eens belangrijk te zijn wanneer je een 
partner verliest. Individuen die meer neurotisch zijn zullen ook veel minder snel recupereren 
daarvan en veel vaker terechtkomen in depressieve episodes. 
Dus neuroticisme blijkt een belangrijk gegeven te zijn, zowel met betrekking tot 
psychopathologie, maar dus ook op vlak van relaties en voldoening hebben in relaties, maar ook 
op vlak van het herstel na het verlies van een partner.  

3. Persoonlijkheid en academische prestatie 

-  Effortfu lControl in peutertijd prediceert goede schoolse prestatie 9 jaar later    
• Attention regulatie 
• Inhibitory control 
• Activation control 

- Bijkomende predictoren: Emotionele stabiliteit, Agreeableness, Openness 
- Additionele bijdrage van niet‐C factoren varieert naargelang schoolloopbaan 
• cfr studie bij studenten geneeskunde: grotere relevantie van E en O in laatste jaren) 

- Impulsiviteit negatief gecorreleerd met academische prestatie + positief met ‘cheating behavior’ 

Is het zo dat studenten met een bepaald persoonlijkheidsprofiel beter gaan presteren in termen 
van eindscores op de universiteit of hogeschool?  
De volgende zaken blijken vanuit longitudinaal perspectief de belangrijkste predictoren te zijn. Dit 
gegeven komt voort uit studies waarbij men in de peutertijd al 2-jarigen ging meten op vlak van 
temperament. Effortful control, als leeftijdsspecifieke equivalent van C, werd gemeten en bleek 
een van de belangrijkste predictoren te zijn voor een goede schoolse prestatie 9 jaar later, met de 
stap naar het middelbaar onderwijs. 
De 3 subcomponenten van effortful control bleken even belangrijk te zijn, dus zowel het kunnen 
reguleren van aandacht, het kunnen controleren van impulsen, en de activatie kunnen onder 
controle houden. Emotionele stabiliteit, agreeableness, en openness, bleken een bijkomende rol 
te spelen maar het zijn vooral de C-gerelateerde vroege indicatoren die die schoolse prestatie 
gaan voorspellen over 9 jaar. 
Een laatste die van belang is is impulsiviteit: hoog impulsieve mensen zijn vaker gerelateerd aan 
lage academische prestatie, maar wel heel positief gerelateerd aan cheating behavior.  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3.1 Studie bij geneeskunde-studenten 

Een interessante studie aan onze universiteit is de volgende, waarbij men heeft gekeken naar het 
belang van persoonlijkheid over de loopbaan van de studie heen. Geneeskunde studenten 
moeten vrij lang studeren, en in de eerste 7 jaar, dus de basisopleiding, is men gaan kijken naar  
in welke mate persoonlijkheid mee gaat bepalen of die studenten het goed of minder goed doen.  
Het blijkt over die 7 jaar dat C een belangrijke predictor is, maar ook factoren die niet gerelateerd 
zijn aan conscientieusheid, kunnen een bijdrage leveren, maar die bijdrage verschilt naar gelang 
het jaar. Voorbeeld extraversie: dit is in de eerste jaren eerder negatief gerelateerd aan prestatie, 
waarbij je kan zeggen dat introverte studenten het goed doen op vlak van prestatie, maar 
naarmate de loopbaan vordert zie je dat het vooral de extraverten zijn die het goed doen in de 
studie. Je kan dit verklaren door de loopbaan zelf, in de eerste jaren is het instuderen van een 
enorme massa heel kenmerkend voor de studie, en dan is het niet zo raar dat introverten het daar 
beter op doen, maar naarmate de studie vordert krijg je het interpersoonlijk contact dat steeds 
belangrijker wordt, en dan krijg je het omgekeerde gegeven waarbij extraverte studenten het 
beter doen in termen van eindscore. 

Onderaan zie je C staan, en daarvan zie je dat het over de jaren heen de belangrijkste predictor 
wordt van academische prestatie, dus daar zit weinig verschuiving. 
Ook openheid voor ervaringen blijkt een variabele indicator te zijn over die loopbaan heen. 

Toelichting bij de tabel: de coëfficiënten zijn r2, die geven de hoeveelheid variantie weer die 
verklaard wordt in het criterium. Het criterium is hier academische prestatie, de predictoren zijn 
de vijf domeinen, je krijgt dan de hoeveelheid variantie verklaard door persoonlijkheid, en dan 
krijg je ook per kolom de bèta-coëfficiënten, dit zijn de gestandaardiseerde coëfficiënten die het 
relatief belang van elk van die 5 factoren weergeven.  Door in die kolom met de bèta’s te kijken 
kan je per jaar zien welke persoonlijkheidsfactor relatief gezien het belangrijkste is in het verklaren 
van die academische prestatie. Als je horizontaal kijkt kan je het per trek zien over de tijd heen, 
hoe belangrijk een bepaalde trek is doorheen de loopbaan. 
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4. Persoonlijkheid en ziekte 

4.1 Modellen  

- Verschillende etiologische modellen ter verklaring van impact persoonlijkheid op gezondheid 
-  Overkoepelend construct : STRESS/AROUSAL 
• Subjectief gegeven 
• Individuele reactie op een situatie 

We hebben het in het les 2 ook al aangehaald, het idee van de link tussen persoonlijkheid en 
stress: stress is één van de meest cruciale concepten in de link tussen persoonlijkheid en ziekte.  

1. Interactioneel model 

- Persoonlijkheid bepaalt de impact van events via inwerken op coping‐ vaardigheden (moderator) 

Het eerste model is het oudste model, en gaat er van uit dat Persoonlijkheid gewoon de 
copingresponses gaat beïnvloeden die iemand heeft als reactie op een bepaald event. Er 
gebeurt iets, hoe gaan we daar mee om? Het omgaan met wordt volgens dit model bepaald door 
persoonlijkheid. Van daaruit stelt men dan, het is de coping die de fysiologische reactie gaat 
ontwikkelen (of de stress) en vanuit stress krijg je ziekte. 
Dit is een vrij eenduidig en eenvoudig model, en was eigenlijk ontoereikend om de realiteit te 
vatten. Het is wel een van de eerste modellen geweest die onderzocht werd, persoonlijkheid 
wordt hier als een moderator beschouwd in de link tussen wat er gebeurt en de outcome daarvan 
in termen van ziekte.  

2. Transactioneel model 

- 3 effecten v persoonlijkheid: 
• Invloed op coping 
• Invloed op interpretatie van gebeurtenis 
• Invloed op de gebeurtenis (cfr actieve gen‐omgeving correlatie)    

- Transactioneel verwijst naar reciproque invloed individu‐omgeving 
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Dit model gaat dieper in op de modererende rol van  persoonlijkheid, en gaat stellen dat 
persoonlijkheid inderdaad gaat inwerken op de copingresponses, zoals het interactioneel model 
stelt, maar daarnaast gaat Persoonlijkheid ook inwerken op de waardering of betekenis die wij 
toekennen aan het event die zich afspeelt. Het is dus evenzeer de interpretatie van de 
gebeurtenis die een stuk bepaald wordt door persoonlijkheid, en die een belangrijke rol speelt in 
de outcome ervan. Ernaast stelt dit model ook dat er een soort wederkerige relatie is tussen 
persoonlijkheid en de events die zich voordoen. Hier kan je terugdenken aan de les 
gedragsgenetica waarbij we gesproken hebben over de persoon-omgevingscorrelaties, waarbij 
je bv. in een actieve gen-omgevingscorrelatie ga je als persoon eigenlijk situaties gaan selecteren 
die passen bij je persoonlijkheid, je krijgt hier dus met andere woorden een soort wederkerige 
invloed van persoonlijkheid op de omgeving, vandaar ook dat het transactioneel heet.  

3. Gezondheidsgedrag model 

- Geen directe invloed v persoonlijkheid op stress‐illness relatie (cfr vorige modellen) 
- Wel indirecte invloed via gezondheidsgedrag (+ of ‐) 

    

Dit model gaat nog een stukje verder en zegt dat los van de stroom die we daarnet ook in de 
vorige modellen hebben gezien, krijgt persoonlijkheid hier ook een belangrijke rol toegekend in 
de manier waarop mensen gezondheidsgedrag gaan stellen. Je krijgt dus sowieso de link van 
persoonlijkheid naar die events, en de waardering van die events, en de coping, … maar 
persoonlijkheid gaat ook bepalen in welke mate mensen zich gezond gaan gedragen. Niet roken, 
gezond eten, … Vanuit dit gezondheidsgedrag krijg je dan ook nog een (of niet) grotere kans op 
ziekte, maar ook krijg je meer of minder kans op die effectieve stressreactie. Mensen met meer 
gezondheidsgedrag gaan minder stresserend reageren op een objectieve event die plaatsvindt. 
Dit model gaat dus als bijkomende factor beklemtonen dat het effectieve gezondheidsgedrag als 
construct een belangrijke rol speelt in de link tussen persoonlijkheid en ziekte. 

4. Pre-dispositie model 

- Persoonlijkheid en ziekte beiden manifestaties van onderliggende predispositie (cfr spectrum‐model) 
- Link naar genetische basis van ziekte (Bouchard, 1990) 
- Cfr genetische basis NS – verslaving 
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Hier gaat men ervan uit dat persoonlijkheid en ziekte een soort outcome zijn, waarbij ze een soort 
predispositie gaan delen. Dit lijkt een beetje op het spectrummodel wat we in het begin gezien 
hebben, waarbij je een soort gedeelde, onderliggende kwetsbaarheid hebt tussen 
persoonlijkheid en Psychopathologie, hier vind je hetzelfde model maar dan voor de link tussen 
persoonlijkheid en ziekte.  
Bijvoorbeeld is er aangetoond dat de genetische basis voor verslaving en novelty steking 
hetzelfde is, vanuit dit gezondheidsmodel zouden we kunnen stellen dat beiden een soort uiting 
zijn van een onderliggende zelfde fysiologische respons.  

5. Ziektegedrag-model 

Onderscheid tss ziekte en ziekte‐gedrag, beiden beïnvloed door persoonlijkheid (Neuroticisme!) 
  

Ziektegedrag is het effectief zich gedragen alsof men ziek is (wil niet zeggen dat men niet ziek is), 
maar wanneer mensen ziek zijn gaan ze dit ook een stuk uitvergroten, zich wentelen in die 
ziekterol, daar lang in blijven hangen ookal is dit objectief gezien ‘niet meer nodig’. Hier blijkt 
neuroticisme de belangrijkste individuele eigenschap die gaat bepalen of men al of niet in dat 
gedrag blijft hangen. Men gaat dit conceptueel kaderen vanuit het gegeven dat je bepaalde 
fysiologische sensaties kan ervaren, bv. je hebt pijn aan je arm, en dan heb je bij neurotische 
mensen een hypergevoeligheid voor die sensatie, waarbij zij onmiddellijk denken dat er iets mis 
is. Vanuit die verhoogde perceptie gaat men die symptomen gaan rapporteren. Dit is een eerste 
linkt vanuit N. 
Een tweede link is dat neurotische mensen die sensaties die ze ervaren (ze ervaren ze ook al 
sterker en sneller) veel sneller labelen als de uitingen van een ziekte. Dit is de link tussen 
persoonlijkheid en labeling. 
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Vanuit N krijg je ook nog eens een verhoogd gezondheidsgedrag, dus die mensen gaan sneller 
naar de dokter, … Dit zijn de 3 subcomponenten van dit model waarbij persoonlijkheid en dus 
vooral N een rol spelen.  

4.2 Persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid 

- Type A persoonlijkheid: risico op hartfalen 
- Type D persoonlijkheid: risico op negatieve outcome na hartfalen ~ beiden moeten dimensioneel geïnterpreteerd 

worden 

Nu kunnen we ons de vraag stellen, als we kijken naar dat construct arousal/stress, zijn er 
specifieke persoonlijkheidstypes die effectief meer geassocieerd zijn met stress en dus met ziekte 
dan andere types? Er zijn twee types die in de literatuur sterk gelinkt worden aan ziekte, en meer 
specifiek alles met betrekking tot cardiovasculaire aandoeningen. 

1. Type A 

- Constellatie van 3 centrale trekken:    
• Prestatie‐motivatie 
• Tijdsbewustzijn 
• Vijandigheid 

- Verhoogd risico op hartfalen, onafhankelijk van andere predictoren 
- Belangrijkste predictor van CVD : HOSTILITEIT 
- Werkzaam mechanisme: chronische systemische inflammatie (verhoogde leukocyten) 
- !correlatie tussen hostiliteit en inflammatie blijft significant na controle voor fysieke risicofactoren voor inflammatie. 

Verklaring?  
- Hostiliteit verhoogt voorkomen fight‐or‐flight respons (zie ook les 2) 
- Fysiologische indicator: stijging BD, stijging HF, vasoconstrictie 
• Méér bloedvolume door aders met kleinere diameter 
• Kleine beschadigingen aan binnenkant aders 
• Vet/cholesterol blijft hangen aan de beschadigde delen (kleine incisies) 
• Vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect 
• Opstapeling vetmoleculen leidt tot vernauwing van aders  (~arteriosclerose) 

Het eerste type is type A, en wordt sterk gelinkt aan het risico op hartfalen. Dit zijn mensen die 3 
soorten trekken samen vertonen. Ze zijn heel prestatiegericht, ze zijn zich heel bewust van tijd 
dus ze zijn altijd gehaast en hebben altijd een gevoel van tijdsdruk, en een subcomponent is 
vijandigheid, zij reageren vrij vijandig, daarom niet per definitie interpersoonlijk maar bijvoorbeeld 
ook ten aanzien van dingen die gebeuren. Bijvoorbeeld mensen die kwaad worden omdat ze een 
aantal keer na elkaar voor het rood licht staan, en iemand anders niet. Dit is een typische reactie 
voor iemand die hoog scoort op vijandigheid, waarbij ze banale gebeurtenissen in het leven 
interpreteren alsof iemand het op hen gemunt heeft.  
Dus die drie trekken samen (= een constellatie van trekken) gaan type A persoonlijkheden 
karakteriseren. Het blijkt dat het hebben van dit soort persoonlijkheid een onafhankelijke predictor 
is op het risico op hartfalen, en dit is toch een vrij bijzonder gegeven aangezien hartfalen een 
fysieke ziekte is of een fysieke disfunctie is waarbij iedereen weet dat vooral zaken zoals BMI, 
cholesterol, … een belangrijke invloed hebben op het krijgen van hartfalen, maar dus 
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onafhankelijk van die fysieke predictoren blijkt dus dat type A persoonlijkheid ook een significante 
verhoogd risico te hebben op hartfalen.  

Van die 3 trekken is het hostiliteit die die predictie significant maakt. Het is niet zozeer het feit dat 
iemand heel prestatiegericht is of altijd gehaast is, het is vooral een dispositionele eigenschap 
van hostiliteit die ervoor zorgt dat mensen meer risico lopen op het ontwikkelen van hartfalen. 
Hoe kan je dit verklaren? 
Door hostiliteit krijg je een soort fysiek mechanisme dat leidt tot arteriosclerose.  
Wanneer we terugkijken naar les 2, de fight or flight-response - het lichaam gaat zich klaarmaken 
om te reageren op een bedreigende prikkel- het sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd, het 
hart gaat sneller slaan, de bloeddruk gaat verhogen, de aders gaan samentrekken 
(vasoconstrictie) en er gaat meer bloedvolume gepompt worden door aders die qua diameter 
kleiner zijn. Door dat fenomeen krijg je aan de binnenkant van aders minuscule beschadigingen. 
Het vet en het cholesterol dat iedereen wel een beetje heeft gaat zich opstapelen aan de 
binnenkant van de aders en gaat zo de aders vernauwen, dus je krijgt die arteriosclerose die zich 
hoofdzakelijk gaat installeren bij mensen die te vet eten en te hoge cholesterol hebben, maar 
evenzeer onafhankelijk daarvan bij mensen die vijandig zijn, omdat vijandigheid die fight or flight 
response enorm gaat triggeren. We zeggen ook wel dat er een chronische systemische 
inflammatie is bij mensen die hoog scoren op hostiliteit.  
Hoe zie je dit vertaald in het bloed? Dit zijn mensen die, in vergelijking met mensen die lager 
scoren op hostiliteit, veel meer witte bloedcellen vertonen. Je krijgt een soort chronische fight or 
flight modus bij die mensen, die dan gaat leiden tot meer arteriosclerose en dus groter risico op 
hartfalen. 
Als je gaat controleren voor die fysieke risicofactoren, dan nog blijkt dit een significante predictor 
te zijn.  

2. Type D 

- Type D (Distressed) 
• Negatief affect  
• Sociale inhibitie 

- Ontwikkeld obv oz bij hartpatiënten (Denollet): 
- Hogere scores op beide trekken geassocieerd met slechtere prognose in vgl met niet‐type D patiënten: 
• Hogere mortaliteit 
• Meer posttraumatische stress na infarct 
• Lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen  

D staat voor distressed. Nadat er een hartfalen zich heeft voorgedaan, blijken dit mensen te zijn 
die veel minder snel recupereren of waarbij de kans op overlijden veel hoger is dan bij mensen 
die niet type D zijn, ookal hebben ze objectief gezien net hetzelfde meegemaakt. Type D staat 
voor de combinatie van negatief affect of hoog neuroticisme en sociale inhibitie of lage 
extraversie. De emotioneel gevoelige mensen die dan ook nog eens introvert zijn, zijn de type D 
mensen. Dit is een persoonlijkheidstype dat ontwikkeld is op basis van onderzoek bij 
hartpatiënten omdat men bij het revalideren van die mensen opmerkte dat er enorm veel 
verschillen bestonden tussen die individuen in de mate waarin ze effectief recupereerden, ookal 
hadden ze fysiologisch gezien net dezelfde kansen, daar bleken enorme verschillen te bestaan. 
Men is toen meer gaan focussen op psychologische eigenschappen en zo is men tot die groep 
gekomen. Men heeft aangetoond dat als er hogere scores zijn op beide trekken (dus zowel 
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neuroticisme hoog als laag extraversie) dan krijg je een veel slechtere prognose na een hartfalen. 
In die groep zijn meer overlijdens, ze hebben veel vaker stress en depressieve episodes na het 
meemaken van een hartfalen.  

Deze grafiek is aan het onderzoek gelinkt. Je hebt op de y-as het aantal patiënten, op de x-as 
krijg je een overzicht van het aantal patiënten die na het meemaken van een hartfalen effectief 
stierf, en specifiek uitgesplitst voor het sterven ten gevolge van een nieuw hartfalen 5 jaar later. Je 
ziet een balk met niet type D-persoonlijkheden, en de andere balk zijn de type D-
persoonlijkheden. Dus in totaal stierven er in een follow-up periode tussen de 6 en de 10 jaar na 
het optreden van een hartfalen 38 mensen, en van die 38 bleken de meeste type D te zijn. Als je 
enkel kijkt naar het optreden van een nieuw hartfalen met als gevolg de dood, krijg je opnieuw 
een grotere groep mensen met type D-persoonlijkheid.  

Je krijgt ook een tabel die aantoont dat los van de andere risicofactoren die er zijn (leeftijd, 
geslacht, soort hartfalen) dat de prognose in termen van gezondheidsstatus en depressieve 
symptomen, dat die heel uniek wordt geprediceerd door type D persoonlijkheid, dus bovenop die 
meer objectieve indicatoren.  

PP samenvatting - les 4 & 5 !60



- Verstoord stress‐respons systeem in de hersenen 
• Overreactie op stress 
• Hogere cortisol 
• Groter risico op arteriële problemen ( cfr mechanisme Type A) 

- Factoren binnen levensstijl:    
• Gezondheidsgedrag 

Voeding 
Beweging 
Medisch oz 

• Sociale steun  

Hoe komt dat nu? Hoe kan het dat zo’n psychologisch gegeven zo’n groot effect kan hebben op 
een fysieke revalidatie? Daar zijn 3 belangrijke verklaringen voor. 
De eerste is dat er een verstoord stress-responssysteem is in de hersenen, dus ook die type D 
mensen zijn mensen die door die combinatie van negatief affect met sociale inhibitie gaan 
overreageren op stress. Er komt dus in vergelijking met andere mensen veel meer stresshormoon 
vrij in het bloed, cortisol, en die cortisol is het hormoon dat ook die arteriële problemen gaat 
versterken. Hetzelfde mechanisme als wat is uitgelegd bij type A, speelt ook een stuk mee bij 
type D. 

Tweede punt zijn factoren binnen de levensstijl: mensen met een type D persoonlijkheid zijn 
mensen waarvan we weten dat die minder gezondheidsgedrag vertonen, en gaan ook in termen 
van voeding en beweging minder adequaat functioneren. Ook de sociale steun bij die mensen 
(vooral door die sociale inhibitie) is veel minder groot. In termen van prognose bij revalidatie en 
hartfalen blijkt sociale steun een belangrijke parameter te zijn, maar als je qua persoonlijkheid 
iemand bent die vrij sociaal geïnhibeerd is, dan heb je vaak niet zo veel mensen rondom jou, is 
de sociale steun dus kleiner, en heb je dus meer kans om die negatieve outcome in termen van 
depressie te ontwikkelen.  

5. Persoonlijkheid en levensduur - mortaliteit  

- Persoonlijkheid prediceert levensduur: 
• Hoog C, hoog E, lage score op vijandigheid (N‐facet) 
• Verklaring? 

Hoog C personen leven gezonder (voeding, sport, niet roken, geen druggebruik); evidentie tevens vanuit 
long studies 
Hoog C personen volgen doktersadvies op 
Hoog E: meer vrienden, groot sociaal netwerk ~link met gezondheid 
Laag vijandig zijn impliceert minder belasting voor CV‐systeem (cfr Type A‐persoonlijkheid) 

Als we kijken naar levensduur en mortaliteit, speelt persoonlijkheid ook een noemenswaardige rol, 
dit wist men tot voor kort niet. Men heeft kunnen aantonen dat mensen die hoog scoren op C, 
waarbij C een heel belangrijke predictor is, en terzelfdertijd extravert zijn en laag scoren op 
vijandigheid (moet je dan linken aan die type A personen), dat dit mensen zijn die doorgaans het 
langst leven, los van allerlei mogelijke omstandigheden die zich kunnen voordoen. Dit blijken de 
belangrijkste persoonlijkheidsfactoren te zijn die levensduur gaan prediceren. Hoe ga je dat 
verklaren? 
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Het heeft weer te maken met gezondheidsgedrag: ze leven gezonder en gaan doktersadvies 
beter opvolgen, sociale steun is veel groter, en die lage vijandigheid speelt ook een belangrijke 
rol. 

5.1 Conscientiousness als biopsychosociaal attribuut  

- Traditionele focus op Type A of D persoonlijkheid verschuift naar overall belang van FFM‐dimensies 
- Key factor: Conscientiousness 
• 1. Onafhankelijke predictie van C voor sterfte‐risico vanuit kindertijd als volwassenheid? —> cfr psycho‐

fysiologische etiologie vs associatie met volwassen gezondheidsgedrag 
• 2. Continue predictie van C tot in laat‐volwassenheid? 
• 3. Mediatoren vs moderatoren voor de persoonlijkheid‐mortality relatie? 
• 4. Predictie afhankelijk van soort doodsoorzaak 

1. Onderzoek van Martin et al. 

- N= 1253 
- Gem. geboren in 1910 ~mortality risk assessment tot in 2000 
- Measures: 
• Extractie van n childhood personality measures die sterk corresponderen met FFM 
• FFM volwassen maat (ratings van 1940), op basis hiervan maat voor FFM in 1950 
• Maat voor alcoholgebruik, roken, BMI, risico‐gedrag, mentale gezondheid, opleiding 
• Criterium: overlijdensakte met gelinkte oorzaak obv ICD classificatie 

- Gem lft overlijden: 72.6 jaar (man) – 74.5 jaar (vrouw) 
- “Consciëntieusheid” en “cheerfulness” in kindertijd sterk significant voorlagere mortality risk over levensloop van 70 

jaar 
- Sociabiliteit niet gerelateerd aan mortality risk 
- Emotionele stabiliteit gelinkt aan minder sterfte‐risico (enkel voor jongens; enige geslachtsverschil) 
- Consciëntieusheid in volwassenheid enige FFM‐predictor voor mortality risk tss 1950‐2000 
- Survival analyse: kind C en volw C samen als predictoren in 1 model: beiden significant, kind C heeft effect na 

controle voor effect van volw C (zie fig) 
- Geen verschillen in soort overlijden voor laag C‐personen, wel trend om vaker te sterven tgv ongevallen in vgl met 

hoog C 
- Predictie van C als kind en mood stability (mannen!) blijft even sterk na controle voor gedragsmatige en 

psychosociale variabelen in volwassenheid (roken, alchohol, BMI, ...), itt volw C 

Dit gegeven heeft er toe geleid dat er een aantal onderzoekers zich meer zijn gaan focussen op 
C, omdat dit toch wel een persoonlijkheidstrek was waarvan men verrast was dat die los van N en 
E ook wel een zekere rol bleek te spelen in termen van levensduur.  
Deze studie uit 2007 is weg van type A en type D persoonlijkheid, gaan kijken naar wat die 
dimensies van persoonlijkheid breed gezien doen in termen van mortaliteitspredictie. Daar is men 
gaan focussen op alle 5, maar blijkt dus dat C als een soort sleutelfactor daar uitkomt.  
Men heeft dat onderzocht aan de hand van 4 hypotheses. Men is zich gaan afvragen of je 
sterfterisico kan gaan voorspellen op basis van scores op C in de volwassenheid, maar ook uit de 
kindertijd. Dan is men zich vervolgens gaan afvragen, als er een significante predictie is vanuit de 
kindertijd, blijft die predictie of die predictieve waarde dan ook bestaan tot in de late 
volwassenheid of stopt dat ergens in de mid-volwassenheid? En zijn er bepaalde factoren 
daarrond die die associatie mee gaan sturen? En is er een predictie die afhankelijk is van een 
soort doodsoorzaak - krijg je meer of minder predictieve waarde van C naar gelang de 
doodsoorzaak? 
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Visueel afgebeeld: men is persoonlijkheid 
gaan meten toen deze mensen kinderen 
waren, dan toen men volwassen was, 
men is ook het sterfterisico in de 
volwassenheid gaan meten aan de hand 
van allerlei bevolkingsregisters, en dan is 
men opnieuw in de late volwassenheid 
gaan kijken naar sterfte. De cijfers komen 
overeen met de verschillende vragen (zie hierboven), en men is deze 4 vragen gaan exploreren 
binnen een grote steekproef en over een heel grote tijdsspanne. 

Het waren allemaal mensen die in 1910 geboren waren, en men is die gaan opvolgen tot het jaar 
2000. Er waren natuurlijk al veel mensen effectief gestorven ondertussen. Men is gaan kijken naar 
die kindertijd-maten van het vijf factoren model, toen die mensen volwassen waren heeft men 
effectief het VFM afgenomen, dan is men ook allerlei mogelijke parameters mee gaan opnemen 
waarvan we weten dat die gelinkt zijn met sterfterisico, zoals alcohol, roken, BMI, risicogedrag, 
opleiding (we weten dat hoog opgeleiden langer leven dan laag opgeleiden), en de mentale 
gezondheid. Wat was dan het criterium? Men heeft dat geoperationaliseerd aan de hand van de 
overlijdensaktes met daaraan de doodsoorzaak gelinkt. 

Wat blijkt uit dit onderzoek: je krijgt de kans dat iemand sterft op de y-as, gaat van 0 tot 1, en je 
ziet de leeftijd. Je ziet over grote lijn of algemeen gezien dat de lijnen stijgen: dat is logisch, hoe 
ouder je wordt, hoe meer kans je hebt om te sterven. Maar je ziet wel belangrijke verschillen 
tussen die 4 lijnen, met name tussen hoog en laag consciëntieuze mensen. Je krijgt er telkens 2 
per geslacht, je ziet dat die voor mannen per definitie hoger zijn dan voor vrouwen omdat 
vrouwen gemiddeld gezien langer leven. Als je dan kijkt voor elk van de geslachten naar het 
verschil tussen de dikke zwarte lijn en de stippellijn, dan zie je dat individuen met een lage score 
op C, dus dat zijn de dikke lijnen, dat die een veel hogere probabiliteit hebben om te sterven in 
vergelijking met de stippellijn.  
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Een belangrijk gegeven: dit verschil in sterfterisico kon men prediceren vanuit de kindertijd. Dus, 
die kinderen werden beoordeeld in termen van C toen ze heel jong waren, en het zijn die scores 
die ze hebben meegenomen in deze studie om te bepalen in welke mate C effectief kon 
voorspellen wat de kans was dat iemand had om vroeg of laat te sterven.  

Een belangrijk gegeven: er waren geen verschillen in het soort overlijden voor laag 
consciëntieuze personen, er was wel een trend maar het was niet significant, namelijk dat ze iets 
vaker stierven ten gevolge van ongevallen, dat kan je begrijpen vanuit het feit dat ze minder 
bedachtzaam zijn, zich minder goed kunnen concentreren, .. maar het was niet significant. 
De predictieve waarde van C als kind was heel sterk significant en ook nadat gecontroleerd werd 
voor allerlei variabelen die die kans op sterven per definitie verhogen (roken, alcohol, ..) bleef dat 
significant! Ze controleren hiervoor omdat je zou kunnen zeggen: natuurlijk scoort C goed in 
termen van predictie van mortaliteit, want mensen die laag scoren op C eten ook meer ongezond, 
roken meer, drinken meer, … en het effect van C kan verklaard worden vanuit dat 
gezondheidsgedrag. Dit blijkt niet zo te zijn want ook als je daarvoor controleert, blijft C vanuit de 
kindertijd een belangrijke predictor voor mortaliteit op latere leeftijd. 
Dit is in tegenstelling tot de score op C in de volwassenheid, die blijft niet overeind als je 
controleert voor deze variabelen.  

6. Impact van life‐events op persoonlijkheid 

- Major life events: omstandigheden die dwingen tot aanpassing 
- Score op stressful event schedule geassocieerd met ziekte (zie eerdere slides) 
- Parallelle bevindingen voor “daily hassles” 
- Maar: blijvende impact op persoonlijkheid? 

Men hoort vaak zeggen dat mensen heel sterk veranderen door dingen die ze meemaken in hun 
leven, dus door heel traumatische events heel erg kunnen veranderen. We noemen dat ook ‘major 
life events’, dat zijn omstandigheden die ons dwingen tot het psychosociaal aanpassen aan het 
leven waarin we functioneren. De vraag die van daaruit kan gesteld worden: is het zo dat mensen 
nadat ze zoiets meemaken veranderen qua persoonlijkheid, in die mate dat het ook blijvend is? 
Je zou ook kunnen denken dat mensen eventjes veranderen als ze iets erg meemaken maar 
daarna weer terugkeren tot de persoon die ze waren. 

- Individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook in de wijze van interpretatie 
• Optimisme (positief affect): persoonlijke groei na event 
• N‐E+C+: posttraumatische groei na hartinfarct    

- Recente studie (Sutin et al., 2010): 
• In welke mate voorspelt persoonlijkheid de ervaringen die mensen als major stress event beschouwen? 

‘Turning points’ 
‘Lessons learned’ 

• In welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering in mid‐volwassenheid? 

Wat blijkt: de mate waarin een life event een impact heeft op een persoonlijkheid, heeft een 
belangrijke variabiliteit over personen. Mensen die optimistisch van aard zijn, gaan een event 
nadien eerder als een soort persoonlijke groei beschouwen, en gaan daar niet noodzakelijk iets 
negatief uit putten.  
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Mensen die laag neurotisch zijn, 
extravert en conscientieus, gaan ook na 
een hartinfarct een soort post-
traumatische groei hebben, dan krijg je 
een positieve impact van events op 
persoonlijkheidsontwikkeling.  
Een vrij recente studie is gaan kijken naar 
de manier waarop mensen 
gebeurtenissen gaan interpreteren, en in 
welke mate dit leidt tot 
persoonlijkheidsverandering of -
ontwikkeling, en die interpretatie kan je 
kaderen aan de hand van de volgende 
constructen: turning point of lesson learned. Je kan iets wat gebeurt beschouwen als een soort 
keerpunt in je leven of als een soort les die je meekrijgt, een event dat een soort zelfreflectie en 
persoonlijke verrijking is, etc.  
De vraag die men zich stelde is: de manier waarop dit geïnterpreteerd wordt (ofwel turning point 
ofwel lesson learned), in welke mate gaat dit mee bepalen of mensen nadien qua persoonlijkheid 
veranderen? 

- N=533 
- NEO PI‐R baseline + FU (time span= 10 jaar); rapportage stressful event over die periode van 10 jaar 
- Codering van events in n categorieën 
- Overzicht: zie vlg slide 
- Correlatie turning points ~lessons learned: .23 (p<.05) 
- OZ:  
• (1) predictie van aard van event obv baseline personality: 

Laag O gecorreleerd met gn rapportage van life‐event 
Hoog E en laag A meer rapportering van stress‐event mbt werk of financiële situatie 

• (2) predictie interpretatie event obv baseline personality 
- Geen van de brede event‐categorieën is geassocieerd met persoonlijkheidsverandering 
- Specifiek niveau: daling in Agreeableness (Altruïsme) voor individuen die problemen ervaren met hun kinderen 
- Psychologische interpretatie van event wél geassocieerd met verandering in persoonlijkheid 
• Turning point: stijging in N 
• Lesson learned: stijging in E en C 

Men heeft meer dan 500 mensen bevraagd, persoonlijkheid gemeten, en 10 jaar later heeft men 
persoonlijkheid ook gemeten, en in die 10 jaar heeft men aan die mensen gevraagd om te 
rapporteren in welke mate ze stressvolle life events hebben meegemaakt. Er zijn heel wat events 
die zich hebben afgespeeld bij die mensen (zie tabel). Onderaan krijg je de psychologische 
interpretatie. 

De correlatie tussen die turning points en de lesson learned, dat zijn twee verschillende 
psychologische interpretaties die men toekent aan een event, bleek een lichte correlatie te zijn. 
Dat betekent dat het kan dat sommige individuen iets dat gebeurt op beide manieren gaan 
interpreteren, maar die correlatie is niet danig groot dus kan je er nog steeds van uit gaan dat ze 
één van beide beschouwen.  
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De eerste bevinding: mensen die laag scoren op openheid voor ervaringen, zeggen dat ze geen 
life event hebben meegemaakt. Dit toont aan dat persoonlijkheid ook meespeelt in de perceptie 
die we hebben of er effectief een life event is voorgevallen.  
Een hoge scoren op E, en tezelfdertijd weinig welwillend zijn, leidt tot meer stress-events met 
betrekking tot werk of financiële problemen. Die mensen gaan veel rapporteren in termen van 
significante life-events.  

Hier krijg je een tabel waar je kijkt 
naar de 5 persoonlijkheidsdimensies, 
en je hebt ook de psychologische 
interpretaties, wat blijkt: mensen die 
hoog scoren op N, dus emotioneel 
instabiele mensen, gaan een 
gebeurtenissen uit hun leven veel 
meer interpreteren als een turning 
point, een soort keerpunt in hun 
leven, terwijl mensen die hoog scoren 
op E dit veel meer gaan zien als een 
soort event dat leidt tot zelfreflectie, 
persoonlijke groei … 

In welke mate leidt die persoonlijke 
interpretatie tot veranderen? Mensen 
die iets als een keerpunt gaan 
beschouwen in hun leven, en als iets 
wat hen overkomt, waar ze niets aan 
kunnen doen en onder gebukt gaan, 
gaan nadien stijgen op N (dus je 
krijgt een positieve coëfficient) terwijl 
mensen die het beschouwen als een 
levensles gaan stijgen op extraversie, maar ook stijgen op conscientieusheid. De psychologische 
interpretatie die men toekent aan een life-event leidt ertoe dat de persoonlijkheid nadien 
verandert.  

Daarenboven is nog van belang dat de events zelf, dus het soort event dat men meemaakt, niet 
gelinkt zijn aan persoonlijkheidsverandering. Het gaat niet over het event maar over de 
interpretatie.  

- N = 670 volwassenen 
- Zelfrapportage NEO PI‐R op 2 tijdstippen (interval 8 jaar) 
- Geen verschil in pre‐ en post‐trauma scores voor N voor subjecten die trauma meemaakten tussen T1 en T2 
- Subjecten met trauma in kindertijd wel hogere mean N score in vgl met subjecten die trauma meemaakten in 

volwassenheid 

Een laatste studie: men is gaan kijken naar specifieke traumatische events. Men is opnieuw de 
NEO-PI-R gaan afnemen over een periode van 8 jaar, men heeft de scores op tijdstip 1 en tijdstip 
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2 vergeleken, en men heeft gevonden dat personen die trauma’s meemaken in de volwassenheid, 
dat daar geen persoonlijkheidsverandering gaat optreden (langdurig). Wel duidelijk is wanneer er 
een trauma wordt meegemaakt in de kindertijd, dan krijg je in vergelijking met mensen die een 
trauma meemaken op latere leeftijd, een hogere emotionele instabiliteit. Dus traumatische 
ervaringen in de kindertijd hebben een grotere impact op N  (focus op N omdat het vanuit het 
kader van trauma het meest relevante persoonlijkheidscontruct blijkt te zijn), dus op de mate van 
emotionele gevoeligheid, dan trauma’s opgedaan in de volwassenheid.  
Je ziet de verschillen tussen tijdstip 1 en tijdstip 2, daar zijn hoge correlaties, maar als je kijkt naar 
de gemiddelde NEO-scores voor individuen die trauma’s hebben meegemaakt voor de eerste 
meting (= kindertijd) krijg je gemiddeld hogere scores dan mensen die dit op latere leeftijd 
hebben meegemaakt.  
 

7. Voorbeeld examenvraag  

Uit een recente studie van Sutin en collega’s (2010) naar het verband tussen 
levensgebeurtenissen, persoonlijkheid en persoonlijkheidsontwikkeling bleek dat 

A. Vooral laagscoorders op Agreeableness en Openheid voor ervaringen veel stresserende 
levensgebeurtenissen rapporteren. 
B. Het meemaken van stresserende levensgebeurtenissen op zich doorgaans niet leidt tot 
persoonlijkheidsverandering. 
C. Individuen die een levensgebeurtenis als een leerervaring beschouwen, stijgen in 
Agreeableness. 
D. Vooral jonge mensen veranderen qua persoonlijkheid na een levensgebeurtenis. 
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