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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 1: Algemene Situering, meting van persoonlijkheid en historisch perspectief 

❖ 1.1: SITUERING EN GESCHIEDENIS 

- Persoonlijkheidspsychologie is het begrijpen van individuele verschillen tussen mensen 
➢ Impliciete persoonlijkheidstheorieën (stereotypen): individuele verschillen tussen mensen 

intuïtief vastleggen zoals jij die aanvoelt 

• Selectieve observatie: je observeert iemand op een bepaald moment en kent daarom die 
persoon een eigenschap toe 

• Vaak evaluatief: we kennen een oordeel toe aan een persoon door die observatie 

• Self-fulfilling prophecy: door dit oordeel gaat die persoon zich gedragen naar jouw oordeel 
▪ Stereotypes… 

➢ Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën 

• We beschrijven menselijke karakteristieken 

• Persoonlijkheid als psychologisch construct 
▪ Niet direct observeerbaar, maar wel altijd latent aanwezig 
▪ Determinant van gedrag 

- Allport: historische definitie van persoonlijkheid 
➢ Allport: persoonlijkheid is een dynamische organisatie van intra-persoonlijke psycho-fysische 

systemen die resulteren in een karakteristiek patroon van gedrag, denken en voelen 

• Dynamische organisatie: persoonlijkheid is geen statisch gegeven 

• Psycho-fysische systemen: psychologische trekken die interacteren met fysische 
karakteristieken 

• Karakteristiek: een terugkerend patroon of een algemene tendens; geen eenmalig iets 

• Gedrag, denken en voelen: persoonlijkheid heeft niet enkel invloed op wie je bent, maar ook 
op je gedrag, emoties en manier van denken/cognities 

- Hedendaagse definitie van persoonlijkheid 
➢ Persoonlijkheid is een set van trekken en mechanismen binnen een individu die georganiseerd 

zijn en relatief stabiel, en die de interacties met en adaptaties aan de omgeving beïnvloeden 

• Trekken en mechanismen: dit wordt uit elkaar getrokken omdat trekken zijn latente 
tendensen, mechanismen zijn de processen die vanuit die trekken vertrekken 
▪ Vb: een extravert persoon zal in zijn/haar dagelijks leven manieren zoeken om in interactie 

te treden met andere personen 
o Extraversie: de (latente) trek 
o Manieren om in interactie te treden met anderen: het mechanisme dat komt uit de 

trek 

• Georganiseerd: die latente trekken zijn niet random maar hangen op een bepaalde manier 
met elkaar samen  

- Assumpties over eigenschappen binnen persoonlijkheidsonderzoek 
➢ Eigenschappen zijn relatief stabiele aspecten van het zelf 
➢ Eigenschappen zijn consistent over verschillende sociale contexten (ook bij sociale 

voorschriften) = cross-situationele consistentie van persoonlijkheid 

• Sociale voorschriften vb: hier in het auditorium wordt er verwacht dat studenten stil zijn, 
maar de extraverten onder jullie zullen snel nog iets tegen hun buur durven zeggen, terwijl 
introverten gemakkelijk 2u kunnen zwijgen 
▪ Ook bij sociaal voorgeschreven situaties waarbij er bepaalde verwachtingen zijn, zal je nog 

steeds verschillen zien tussen mensen 
➢ Eigenschappen vormen de essentie van het individu (denken, voelen, doen) in vergelijking met 

anderen 
➢ Eigenschappen zijn latent aanwezig, ook als er geen observeerbare expressie is van de trek 

• Wat betekent ‘de observeerbare expressie van de trek?’ → trek-activatie theorie 
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- Trait-activation theory: manifestatie van 
persoonlijkheid 

➢ Persoonlijkheidseigenschappen komen tot uiting 
omdat ze getriggerd worden in een bepaalde 
context 

➢ Origineel ontwikkeld in de arbeids- en 
organisatiepsychologie 

• Men ging er van uit dat er onderliggende trek 
was die zorgde voor bepaald gedrag op het 
werk 
▪ Het is de evaluatie die gekoppeld wordt 

aan dat gedrag (positief of negatief) die 
zorgt voor een bekrachtigend effect op het 
gedrag 

▪ Bepaalde eigenschappen die je hebt zullen in bepaalde omgevingen veel meer tot uiting 
komen, en in andere omgevingen veel minder 

➢ Als een situatie fit met je eigenschap, dan komt die tot uiting 
➢ Basisprincipes: 

• Persoonlijkheidstrekken zijn latente tendensen die ons gedrag in een bepaalde richting sturen 

• Trekken worden geuit als respons op trek-relevante situationele cues 

• Expressie van de trek leidt tot intrinsieke satisfactie 
- Doel van persoonlijkheidspsychologie 
➢ Op een wetenschappelijke wijze persoonlijkheidseigenschappen classificeren 

• Hoeveel trekken zijn er nu eigenlijk? Aantal trekken 

• Hoe zijn deze trekken georganiseerd? Organisatie/structuur 
➢ Meten van persoonlijkheid 
➢ Ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen: causale processen van genetica x omgeving 
➢ Begrijpen van psychopathologie en allerlei disfunctioneel gedrag vanuit een 

persoonlijkheidsperspectief 

❖ 1.2: HISTORISCHE INVALSHOEKEN OP PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE 

- Invalshoek 1: Klinische invalshoek 
➢ Men vertrok letterlijk van ‘waanzin’: hoe kunnen we dit verklaren? 

• Basis is dus mentale stoornissen 
➢ Historisch: oude Grieken 

• Eerste link tussen karakterverschillen en moreel of immoreel gedrag 

• Er zijn grote individuele verschillen tussen mensen 
➢ 17e-18e eeuw: Mesmer bedacht de voorloper van het concept hypnose 

• Mensen die last hadden van waanzin moesten rond een bak met gemagnetiseerd water staan 
▪ Mesmer merkte op dat zijn behandeling voor waanzin succesvol was bij sommige mensen 

en minder succesvol bij anderen 
▪ Allereerste vaststelling dat niet iedereen hetzelfde reageerde op de hypnose-achtige 

instructie 
▪ Basis van de constructie van klinische persoonlijkheidstheorieën 

• Freudiaanse traditie bouwde hierop verder 
- Invalshoek 2: Beschrijvende invalshoek 
➢ Vertrok letterlijk van uiterlijke kenmerken die men toeschreef aan verschillen tussen mensen 
➢ Basis: beschrijving en statistische analyse van verschillen tussen mensen 
➢ Eerste stromingen: 

• Fysiognomie van Lavater: “as are the lips, so are the character” 
▪ Innerlijk afleiden van uiterlijk 

• Frenologie van Gall: vorm van de schedel indiceert jouw persoonlijkheid 

• Deze theorieën waren enorm populair in de Victoriaanse tijd, maar waren wetenschappelijk 
niet houdbaar 

➢ Galton: heel belangrijk geweest 

• Als eerste statistische parameters geïntroduceerd om te kijken of mensen significant 
verschillen van elkaar 
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▪ Percentielen, mediaanwaardes, gemiddelden, … 
▪ Correlatie- en regressie-analyse 

• Galton is de grondlegger van wetenschappelijk onderzoek naar individuele verschillen! 
- Idiografische vs nomothetische benadering van persoonlijkheid (Allport) 
➢ Deze benaderingen kunnen gelinkt worden aan de klinische vs beschrijvende invalshoeken 
➢ Idiografische benadering: benadrukt de uniekheid van individuen 

• Kwalitatief werken: case-studies, kwalitatieve interviews 

• Op 1 individu focussen in de diepte itv sterktes, persoonlijkheid, moeilijkheden, 
kwetsbaarheden 

• Individueel diepgaand beeld van de persoonlijkheid van iemand: geeft zeer rijke data 

• Data is moeilijk te generaliseren 

• Vragenlijsten ‘fitten’ niet met deze benadering 
▪ Elk individu is zo uniek dat je die nooit kunt vatten met algemene principes en methoden 

• Vb: psychoanalytische theorie is hierop geïnspireerd 

• Kan gekoppeld worden aan de klinische invalshoek 
▪ Men probeert te achterhalen waar de verschillen tussen mensen vandaan komen 

➢ Nomothetische benadering: focust op de gelijkenissen tussen groepen of individuen; individuen 
zijn enkel uniek op de manier dat hun trekken gecombineerd zijn 

• Onderliggende, universele structuur die op iedereen van toepassing is (in verschillende mate) 

• Heel kwantitatief werken: vragenlijsten, zelfrapportage 

• Laat toe algemene principes met een predictieve validiteit te ontdekken 

• Kan leiden tot een relatief oppervlakkig begrip van een persoon 

• Op zoek gaan naar algemeen geldende principes of structuren 
▪ Universele karakter van de persoonlijkheidsstructuur 

• Kan gekoppeld worden aan de beschrijvende invalshoek 
▪ Geen betekenis toekennen aan de verschillen tussen mensen, gewoon beschrijven 

➢ Er is geen benadering die beter is 

• De meest gangbare manier is een combinatie van beide benaderingen 

❖ 1.3: ALGEMENE SITUERING 

- Er zijn 6 verschillende kennisdomeinen van persoonlijkheid 
➢ Dispositionele domein: hoe verschillen mensen van elkaar? 

• Beschrijvend 

• Verschillen definiëren in termen van aantal en aard van de disposities 
➢ Biologisch domein: hoe kunnen we persoonlijkheidsverschillen verklaren itv fysiologische 

eigenschappen? 

• Psycho-fysiologisch perspectief op persoonlijkheid 
▪ Vb: verschillen in de mate van reactie op caffeïne 

• Gedragsgenetisch perspectief op persoonlijkheid 

• Evolutionair perspectief op persoonlijkheid 
➢ Intrapsychische domein: modellen van psychologie 

• Psycho-analytische theorie van Freud (psycho-seksuele ontwikkelingstheorie van het zelf) 

• Mentale mechanismen van verdrukking, ontkenning en projectie die persoonlijkheid mee 
vormgeven 

➢ Cognitief-experiëntieel domein: het zelf, zelfconcept, zelfwaarderig 

• Intelligentie 

• Emotie-onderzoek 
➢ Sociaal-cultureel domein: cultuur- en geslachtsverschillen als determinant van persoonlijkheid 
➢ Domein van de aanpassing: perspectief op psychopathologie, coping, gezondheidsgedrag vanuit 

persoonlijkheidsperspectief 

• Probleemgedrag begrijpen van persoonlijkheid 
- Basisvoorwaarden van een persoonlijkheidstheorie 
➢ Dit zijn voorwaarden waar elke theorie aan moet voldoen (maakt niet uit of ze idiografisch of 

nomothetisch is) 
1) Moet persoonlijkheidseigenschappen comprehensief beschrijven: moet allesomvattend zijn 
2) Moet persoonlijkheidseigenschappen kunnen verklaren 
3) Moet bestaan uit concepten die getoetst kunnen worden: empirische validiteit 
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4) Moet economisch zijn in het aantal dimensies die vooropgesteld worden (cfr Scheermes van 
Ockham) 

5) Moet een heuristische waarde hebben: moet een stimulans zijn voor anderen om nieuw 
onderzoek te doen 

6) Moet een toegepaste waarde hebben: als je er niets mee kunt doen in de praktijk, is ze 
nutteloos 

❖ 1.4: PERSOONLIJKHEID METEN 

- Hoe kunnen we persoonlijkheid meten? 
➢ Verschillende bronnen en methoden gebruiken 
➢ Aandachtspunten bij het gebruik van meerdere bronnen of methoden 
➢ Belangrijke fenomenen bij het meten van persoonlijkheid die de betrouwbaarheid in het gedrang 

kunnen brengen 
➢ Onderzoeksdesigns  

- Meten van persoonlijkheid: bronnen 
➢ Zelfrapportage (s-data): meest courant gebruikt 

• Voordeel: toegang tot innerlijke wereld 

• Format 
▪ Ongestructureerd: interviews, open 

vragen 
o Vereist codeerschema’s voor 

classificatie van antwoorden 
▪ Gestructureerd: adjectieven-lijsten 

of zinnen-items 
o In te vullen via een forced-

choice schaal of Likert-schaal 
o Adjectieven-lijst: beoordeel elk 

adjectief in de mate waarop het op jou van toepassing is  

• Nieuwe trend: experience sampling 
▪ Dagboekstudies over dagen heen 

➢ Observer ratings: externe beoordelaars beoordelen de persoonlijkheid van een ander 

• Voordeel:  
▪ Informatie omtrent sociale reputatie, status binnen de groep 
▪ Meerdere externe informanten mogelijk: aggregatie over beoordelaars 
▪ Toepassing: 360° beoordelingen: alle perspectieven op iemands persoonlijkheid worden 

geïntegreerd 

• Bekenden/onbekenden als beoordelaar 

• In natuurlijke of artificiële setting 
▪ Klascontext, thuiscontext: heel realistische metingen, maar je kant niet controleren wat er 

allemaal gebeurt 
▪ In een selectieprocedure, experimentele taak, assessmentcenter: weg van de realiteit, 

maar controleerbaar welk event beoordeeld wordt 
➢ Test-data (t-data) 

• Gestandaardiseerde testsituaties, labo-taken en experimenten: gedrag uitlokken dat 
indicatief is voor persoonlijkheid 
▪ Correlatie tussen zelfrapportage (s-data) en test-data (t-data) -- validiteit!! 
▪ Voordeel: controle over context, testen van specifieke hypothesen 
▪ Nadeel: subjecten proberen te raden wat er getest wordt, interpersoonlijke situatie (= 

proefleider komt vriendelijk over → kan situatie/testen beïnvloeden) 

• Actometer: fysiologisch: bewegingsregistratie of energielevel meten 
▪ Hoe vaak per 24u beweegt iemand? 
▪ Sterke correlatie tussen beoordeling van activiteitsniveau door een externe beoordelaar en 

effectieve metingen 
▪ Niet alle trekken kunnen op deze manier gemeten worden (bedachtzaamheid, 

verlegenheid, …) 

• Fysiologische data: informatie over de mate van arousal, reactiesnelheid, verwerkingssnelheid 
▪ Verschillen in deze fysiologische data zijn indicatoren voor persoonlijkheid 
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▪ Vb: minder oogknipper-reflex bij psychopaten 
▪ Recente techniek: fMRI 

o Hersenscans bij het uitvoeren van taken of blootstelling aan stimuli 
o Welke hersendelen lichten op? 
o Detectie van ijzer gedragn door zuurstof in rode bloedstellen 
o Activiteit van hersengebieden gelinkt aan persoonlijkheid, IQ of stoornis 
o Nadelen: 

▫ Gevoelig aan bias: je gaat een rust-staat vergelijken met een actieve staat; als vb 
de rust-staat voor mannen verschilt van de rust-staat voor vrouwen, dan kan dat 
invloed hebben op de actieve staat 

▫ Rust-staat van mannen kan bijvoorbeeld goed geïnduceerd worden door prikkels 
die te maken hebben met sport, terwijl bij vrouwen zijn dat vooral prikkels te 
maken met sociale interactie 

▫ Taak voor mannen en vrouwen: ‘gezichten herkennen’: mannen gaan daar heel 
anders op reageren dan vrouwen, omdat die taak veel meer aanleunt bij sociale 
interactie dan sport → geeft een vals verschil tussen mannen en vrouwen aan 

o Voordelen: 
▫ Controle over faking 

• Projectieve technieken: (klinisch/idiografisch) interpretatie van ambigue stimuli 
▪ Interpretatie is indicatie van persoonlijkheid (mechanisme van projectie) 
▪ Vaak gebruikt van volwassenenpsychiatrie 
▪ Waarom valt dit onder t-data? 

o Het is een standaard testsituatie, iedereen krijgt dezelfde stimuli voorgeschoteld 
o Assumptie: evocatie van persoonlijkheid 

▪ Voordelen: zicht op diepe, innerlijke conflicten en wensen 
▪ Nadelen: betrouwbaarheid? Validiteit? 

• Life-outcome data: alle soorten informatie over iemands persoonlijkheid vanuit activiteiten 
en evenementen waar iemand aan deelneemt 
▪ Vb: iemand met een hoge telefoonrekening = sociabel persoon 
▪ Geen accurate indicator voor persoonlijkheidskenmerken te genereren: 

omgevingsfactoren! 
▪ Huidige trends: 

o Verzekeringsmaatschappijen kijken naar het aantal boetes, medische toestand, 
ongevallen, … 

o Facebook: recrutering en assessment  
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: effect van dominantie op leiderschap; relevant omdat het de link tussen s-data en t-data 

aantoont 

• In welke mate zijn mensen die zichzelf als dominant beoordelen effectief dominant in een 
testsituatie? 

• Soort van waarschuwing voor proefleiders: niet enkel kijken naar wat getest wordt, maar ook 
de randfenomenen meenemen in je observatie 

➢ OPZET: participanten vullen vragenlijsten in en worden gescoord op dominantie 

• Alle hoog-dominanten en alle laag-dominanten worden geselecteerd en mogen meedoen aan 
het experiment (alle matig-dominanten kwamen niet in aanmerking) 

• Creatie van 4 condities door dyades op te stellen die een taak moesten volbrengen: kijken 
naar wie leider of volger wordt? 
▪ Hoog-dominante man – laag-dominante man: 75% van hoog-dominanten nam leiding 
▪ Hoog-dominante vrouw – laag-dominante vrouw: 70% van hoog-dominanten nam leiding 
▪ Hoog-dominante man – laag-dominante vrouw: 90% van hoog-dominanten nam leiding 
▪ Hoog-dominante vrouw – laag-dominante man: 20% van hoog dominanten nam leiding 

• Elke dyade kreeg een doos met gereedschap waarmee ze iets moesten bouwen; proefleider 
zei dat ze gingen kijken naar het functioneren onder stress 
▪ Zijn de dominante personen nu eigenlijk de leiders? 

➢ UITKOMST:  

• Gelijk-geslacht dyades: confirmatie van de s-data 
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▪ Personen die zichzelf inschatten als dominant, nemen vaker leiderschapspositie in 
▪ Pleit voor validiteit tussen s-data en t-data 

• Hoog-dominante man – laag-dominante vrouw: confirmatie van de s-data 

• Hoog-dominante vrouw – laag-dominante man: disconfirmatie van de s-data 
▪ Ondanks dat vrouwen zichzelf als dominanter inschatten, namen laag-dominante mannen 

vaker de leiding! 
➔ Audio-opnames onthullen dat hoog-dominante vrouwen in 91% van de gevallen de 

leiderschapsrol letterlijk toekenden aan de man: “jij moet dat hier oplossen, jij bent de man, ik 
ben de vrouw” 

➔ Zonder deze randdata had men misschien gedacht dat dit experiment niet valide was 
➔ De hoog-dominante vrouw was dominant op de manier dat ze de rollen verdeelde, mannen 

en vrouwen uiten hun dominantie anders 
➔ Mooi voorbeeld van hoe je in een experimentele situatie breder moet kijken dan alleen naar 

wat getest wordt 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: studie naar wat Facebook-profielen ons kunnen 

vertellen over de persoonlijkheid van die persoon 
➢ OPZET: alle woorden op de newsfeed en het profiel 

analyseren 

• Meer dan 7 miljoen woorden analyseren 

• Kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen itv 
woordgebruik 

• Kijken over geslachten heen naar welke woorden 
geassocieerd zijn met welke persoonlijkheidstrek 
▪ Mensen vullen vooraf een 

persoonlijkheidsvragenlijst in 
➢ RESULTAAT: mannen en vrouwen gebruiken heel 

andere woorden op Facebook 

• Clusters stellen topics voor waar het meeste over 
wordt gecommuniceerd 
▪ Vrouwen: sociaal, liefde, familie, lieflijke dingen 
▪ Mannen: sport, scheldwoorden, politiek, geweld, 

economie, gaming, competitie 

• Grootte van de letters indiceert hoe sterk het woord 
gecorreleerd is met het geslacht/de trek 
▪ Vrouwen: ‘excited’, 

‘shopping’ 
▪ Mannen: ‘fuck’, 

‘wishes’ 

• Verschillen in 
persoonlijkheid mbt 
woorden die gebruikt 
worden op Facebook 
▪ Extraversie: ‘party’, 

‘baby’ 
▪ Introvert: ‘anime’, 

‘computer’ 
▪ Neurotisch: 

‘fucking’, ‘sick’, 
‘depressed’ 

▪ Emotioneel stabiel: ‘success’, ‘basketball’, ‘blessed’ 
➔ Dit onderzoek heft aangetoond dat de taal die je gebruikt voor een stuk indicatief is voor je 

persoonlijkheid 
- Meten van persoonlijkheid: overeenkomst tussen methoden/bronnen? 
➢ Er moet een overeenkomst zijn tussen de methode en de bron 

• Hoe meer observeerbaar een trek, hoe groter de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
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• Agreement/overeenkomt: het zijn alternatieve indicatoren van hetzelfde construct 

• Disagreement/geen overeenkomst: 
▪ Hebben we verschillende fenomenen gemeten? 
▪ Feilbaarheid van de maat/het instrument zelf? 

• Hoe groter de overeenkomst tussen methode en bron, hoe zekerder je kan zijn dat het 
alternatieve indicatoren zijn van hetzelfde construct 

➢ Het doel is altijd triangulatie of aggregatie 

• Triangulatie: replicatie over verschillende methoden heen 

• Aggregatie: uitmiddelen over beoordelaars 
▪ Optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen van persoonlijkheid 

o Over beoordelaars 
o Over de tijd: iemands persoonlijkheid laten beoordelen op een weekdag en op een 

weekend en daar dan het gemiddelde van nemen → betrouwbaarder 
o Over methoden: score op extraversie via actometer en via vragenlijst → uitmiddelen 

▪ = uitpartialiseren/controleren voor momentane omstandigheden (je gaat 
omgevingseffecten proberen wegwerken door de essentie te nemen van verschillende 
situaties met verschillende omstandigheden) 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: belang van aggregatie 

aantonen! 
➢ METHODE: 112 mensen krijgen 

een zin voorgelegd ‘tends to be 
very lazy’, en moeten deze zin 
interpreteren 

➢ RESULTAAT: we zien in deze 
rubrieken hoe verschillend dat 
mensen dit interpreteren 

• Werk-gerelateerd 

• Inactiviteit over het algemeen 

• Slordig eruitzien 

• … 
➔ Dit toont hoe belangrijk het is 

om meerdere beoordelaars te 
betrekken in een design (niet 
enkel voor persoonlijkheid) 

- Meten van persoonlijkheid: evaluatie 
➢ Betrouwbaarheid: is het instrument accuraat? Geeft mijn instrument altijd dezelfde resultaten? 

• Interne consistentie: meet de mate waarin de items van dezelfde schaal correleren met elkaar 

• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de overeenkomst tussen beoordelaars 

• Test-hertest betrouwbaarheid: scores van dezelfde test op 2 tijdstippen moeten hoog 
correleren met elkaar 

➢ Validiteit: meten wat je beoogt te meten 

• Face-validiteit: lijkt het instrument te meten wat je beoogt te meten? 

• Predictieve veliditeit/criterium validiteit: kan het instrument relevante uitkomsten 
voorspellen? 

• Convergente validiteit: komt mijn schaal overeen met andere schalen die hetzelfde meten? 

• Discriminante validiteit: correleert mijn schaal niet met schalen die iets anders meten? 
➔ Al deze soorten validiteit vormen samen construct validiteit 

➢ Veralgemeenbaarheid: kan je wat je gemeten hebt generaliseren over groepen/condities? 
➢ Response sets: alle vormen van antwoordtendensen in schalen die niet te maken hebben met de 

inhoud van de vragenlijst 

• = non-content responding 
▪ Yeah-saying/instemming: op alles ja zeggen 

o Leeftijd correleert hier heel hard mee! Laat-adolescenten reflecteren niet graag over 
zichzelf 

o Oplossing: reverse-scoring items inbouwen 
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▪ Extreem antwoorden: alle extreme polen van de schalen selecteren ipv gematigde 
antwoorden 
o Soms een cultuur-effect: vaak in Aziatische culturen, minder in Westerse culturen 

▪ Random antwoorden: volledig random invullen 
o Oplossing: vraag laten terugkeren; over groep heen de correlatie tussen die 2 vragen 

berekenen 
o Oplossing: infrequency-schaal creëren: een item in de vragenlijst stoppen waarvan je 

weet dat niemand daar ‘ja’ op zou antwoorden (vb ik loop altijd de trap op met mijn 
handen) 

▪ Sociale wenselijkheid: antwoorden in de richting naar wat je denkt dat de proefleiders 
verwachten 
o Sommigen vinden dit een bron van systematische vertekening: zelfpresentatie bias of 

impression management 
▫ Zelfpresentatie bias: zie je heel vaak op sociale media: mensen posten enkel 

sociaal wenselijke dingen (bron van depressie!) 
▫ Impression management: je wilt goed overkomen (rekrutering en selectie) 

o Sommigen zeggen dat dit ook een soort persoonlijkheidstrek is: je hebt nu eenmaal 
mensen die uit zichzelf sociaal wenselijk willen zijn 

o Terugkerende determinanten: 
▫ Sociaal gevoelige onderwerpen 
▫ Selectie-procedures, juridische procedures 
▫ Jongeren mensen doen het meer dan mannen, vrouwen doen het meer dan 

mannen, lager opgeleiden doen het meer dan hoger opgeleiden 
- Hoe kunnen we sociale 

wenselijkheid meten? 
➢ Hier bestaan schalen voor 
➢ Items met minder sociaal 

wenselijke eigenschappen, 
maar IEDEREEN heeft deze 
dingen al eens gedaan 

- Hoe kunnen we sociale 
wenselijkheid voorkomen? 

➢ Specifieke schalen inbouwen 

• Verlengt duur van de lijst 

• Psychometrische kwaliteiten niet altijd goed 

• Sociale wenselijkheid meet ook een persoonlijkheidseigenschap: neiging tot conformisme of 
sociale naïviteit 

➢ Op voorhand waarschuwen: het is de bedoeling om waarheidsgetrouw te antwoorden 
➢ Forced-choice formaat kiezen: de twee aangeboden alternatieven moeten dan wel even sociaal 

(on)wenselijk zijn 
➢ Sociaal wenselijk ‘vrije’ lijsten construeren: vrij moeilijk 
➢ Nuance: 

• Predictieve waarde van persoonlijkheidsmetingen voor allerlei uitkomsten wordt niet veel 
beïnvloed door sociale wenselijkheid 

• Er is geen significante 
stijging in validiteit bij het 
verwijderen van de sociale 
wenselijkheid 

- Methodologische dwaling 
vanuit faking 

➢ Faking: het bewust verstoord 
antwoorden op tests 

➢ Detectie dmv te vergelijken 
met fake good of fake bad 
prototypes 

• Blijft moeilijk 
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• Kan fout ingeschat worden 
▪ Vals negatief: psycholoog beschouwt eerlijke mensen als fakers 
▪ Vals positief: psycholoog beschouwt fakende mensen als eerlijk 

➔ Tot nu toe hebben we alle methodologische dwalingen besproken voor zelfrapportage 
- Methodologische dwaling bij observer ratings 
➢ Halo-effect: op basis van 1 positieve eigenschap die je toekent aan een persoon, onmiddellijk ook 

3 andere positieve eigenschappen toekennen 

• Vb: prof die binnenkomt op een examen ziet een student die het vorig jaar heel goed heeft 
gedaan en denkt direct dat die student nu ook weer schitterend zal presteren 

• Hoe meer vertrouwd je bent met een persoon, hoe meer zo een effect kan meespelen 
▪ Vertrekken vanuit impliciete oordeel over die persoon 

➢ Self-based heuristic bias: je eigen persoonlijkheid laten meespelen in de beoordeling over 
iemand anders 

• Vb: je beoordeelt een lui persoon veel slechter dan de gemiddelde persoon omdat luiheid 
voor jij luiheid persoonlijk enorm erg vindt 

- Evaluatie van maten: algemene kritische noot bij de interpretatie van resultaten (los van 
beoordelaars, te maken met schaal zelf) 

➢ Invloed van schaal-formaat:  

• Range van -5 tot +5 geeft een heel ander beeld dan een range van 0 tot 10 

• Even vs oneven antwoordmogelijkheden: 1-4 antwoordmogelijkheden heeft geen neutrale 
categorie, 1-5 wel → extremere antwoorden 

➢ Invloed van volgorde van vragen: 

• Vb: correlatie tussen ratings ‘hoe gelukkig ben jij met je leven’ en een paar vragen later ‘hoe 
gelukkig ben je met je huwelijk?’ is veel lager dan wanneer je eerst de huwelijksvraag stelt 

➢ Invloed van referentiekader: 

• Iemand beoordelen vanuit een thuis-context of werk-context 
▪ Vb: partner beoordeelt je vs collega beoordeelt je 
▪ Je referentiekader speelt sowieso mee! 

➢ Invloed van inhoud van de items: 

• Barnum-statements: stellingen of uitspraken die op iedereen van toepassing zijn (cfr 
astrologie) 
▪ Stellingen zijn zodanig geformuleerd dat je ze vanuit verschillende denkkaders kan 

interpreteren 
▪ Vb: er zal deze week iets spannends met je gebeuren 

- Meten van persoonlijkheid: designs 
➢ Experimentele designs: causaliteit maar geen zicht op samenhang in realiteit 
➢ Correlationele studies: zicht op reële correlaties maar geen causaliteitsuitspraken mogelijk 
➢ Case studies 
➢ Recente trend: experience sampling design (vooral zelfrapportage) 

❖ 1.5: HET DISPOSITIONELE DOMEIN VAN PERSOONLIJKHEID 

- Centrale focus: kijken naar trekken die stabiel zijn over tijd, consistente over situaties en die 
zorgen dat mensen van elkaar verschillen 

➢ Drie belangrijke vragen: 

• Hoe moeten we die trekken conceptualiseren? 

• Wat zijn de belangrijkste trekken waarop mensen van elkaar verschillen? 

• Hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijven? 
➢ Twee invulling van het concept ‘trek’ 

• Klinisch: een interne causale eigenschap; latente tendens die in elk van ons zit en uiting geeft 
aan gedrag 

• Beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag 
- Trek-theorie is een dimensionele benadering van persoonlijkheid 
➢ Een theorie die volledig geënt is op statistiek 
➢ Centrale vraag: hoe sterk verschilt iemand van de gemiddelde score op een universele trek? 

- Trek-theorie 
- Trek (klinisch vs 

beschrijvend) 
 
- Aristoteles 
- Theophrastus 
- Hippocrates 
- Galenus 
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➢ Hier zien we een goed voorbeeld van een algemene eigenschap IQ 

• Volgt een normaalverdeling 

• Psychologische eigenschappen met een zekere wenselijkheid of pathologie zijn vaak niet 
normaalverdeeld 
▪ Agressie komt niet vaak voor in de populatie (x-as = score, y-as = frequentie) 
▪ Mensgerichtheid komt wel vaak voor in de populatie 

➢ Heel scheve steekproeven zijn niet representatief 
➢ Universele persoonlijkheidseigenschappen moeten vertrekken van een normaalverdeling 

- Historisch perspectief: van categoriaal naar dimensioneel denken omtrent persoonlijkheid 
➢ Oude Grieken: 

• Aristoteles: pionier binnen dispositionele benadering 
▪ Zocht actief naar persoonlijkheidstrekken waarop mensen verschillen 
▪ Ethisch gedrag: moed, bescheidenheid en ijdelheid 

• Theophrastus: publicatie van 30 
types/karakters 

• Hippocrates: linkt de 4 basissappen van de 
mens aan ziekte 

• Galenus: paste die 4 basissappen toe op 
persoonlijkheid 
▪ Evenwicht tussen die 4 sappen = 

mentale gezondheid 
▪ Onevenwicht tussen die 4 sappen = 

mentale stoornis 
➔ Hier hadden we nog categoriaal redeneren: 

mensen werden ingedeeld in 1 van 4 types 
op basis van de lichaamssappen 

➢ Revisie van de 4 categorieën: veranderen naar 
2 dimensies 

• Mood stability: veranderlijkheid 

• Strength of emotions: kalm vs vurig 
➢ Dit vormde de basis van de theorie van Eysenck! 

❖ 1.6: IDENTIFICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE TREKKEN 

- We bespreken 3 historische benaderingen tot het identificeren van persoonlijkheidstrekken 
- Lexicale benadering 
➢ Assumptie: we hebben taal/een woord voor elke persoonseigenschap die we belangrijk vinden 

• Maw hoe meer synoniemen er bestaan voor een woord, hoe belangrijker we dat woord 
vinden 

• Frequentie en synoniemen 
➢ Belangrijke individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal 
➢ Cross-culturele universaliteit, maar bepaalde eigenschap-woorden komen vaker voor in de ene 

cultuur dan de andere 
➢ Hoe? 

• Woordenboekstudies: passieve persoonsbeschrijvende woordenschat 

- Lexicale 
benadering 

- Statistische 
benadering 

- Factoranalyse  
- Theoretische 

benadering 
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▪ Het is niet omdat het in een woordenboek staat, betekent dat niet dat we deze woorden 
gebruiken 

• Studie van vrije beschrijvingen (‘beschrijf eens jouw kind’): actieve persoonsbeschrijvende 
woordenschat 
▪ Voordeel: je werkt met herkenbare taal, aangenamer voor ouders om zo een lijst in te 

vullen 
- Statistische benadering: factoranalyse 
➢ Factoranalyse: statistische techniek om itemset te reduceren in items die de variabiliteit over de 

verschillende items vatten 

• Vertrekt altijd van een correlatiematrix 
▪ Vb: intercorrelatie-tabel: we zien 6 

eigenschappen (sociaal, vriendelijk, 
vrolijk, kwetsbaar, bang en 
zelfzeker) 
o Hoe zijn deze variabelen met 

elkaar geassocieerd? 
▫ Sociaal en vriendelijk: r = .60 
▫ Vriendelijk en bang: r = .11 
▫ Kwetsbaar en bang: r = .80 

o Factoranalyse kijkt dan binnen al deze 
associaties en zoekt 
gemeenschappelijke/onderliggende 
factoren: zijn deze correlaties uiting van 1 en 
dezelfde factor? 
▫ Factorladingen matrix: factor 1 bestaat 

uit sociaal, vriendelijk en vrolijk, factor 2 
bestaat uit kwetsbaar, bang en zelfzeker 

▫ Deze 6 adjectieven kunnen dus maw betekenisvol samengevat worden adhv 2 
factoren: factor 1 = extraversie, factor 2 = emotionele instabiliteit 

▫ Toont altijd eerst de factor die het meeste variantie verklaart 
o Zelfzeker heeft een crosslading/secundaire lading: het adjectief zelfzeker is een 

indicator voor zowel factor 1 als factor 2 
➢ Is per definitie atheoretisch want het vertrekt uit empirie 
➢ Items binnen dezelfde factor meten dezelfde trek 
➢ We vatten dus relaties tussen variabelen samen op een economische wijze met het oog op een 

adequate conceptualisatie 
- Theoretische benadering 
➢ Theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten 
➢ Itemselectie in functie van de theorie 
➢ Lexicale en statistische benadering worden vaak gecombineerd 
➢ Laat ontstaan van trek-theorieën: er waren vroeger geen gesofisticeerde statistische technieken 

om dit soort wetenschap toe te laten 
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❖ LEERDOELEN HOOFDSTUK 1  

1. Persoonlijkheid kunnen definiëren vanuit de verschillende elementen die tot de definitie behoren 

2. Het verschil kennen tussen impliciete en wetenschappelijke theorieën van persoonlijkheid 

3. Persoonlijkheidspsychologie als domein kunnen situeren 

4. De assumpties binnen persoonlijkheidsonderzoek kennen 

5. Inzien hoe de trek-activatietheorie een kader biedt voor het begrijpen van het construct “trait” 

6. De historische invalshoeken op het terrein van de persoonlijkheidspsychologie kunnen situeren en deze kunnen linken 

aan een idiografische vs nomothetische benadering van persoonlijkheid 

7. De basisvoorwaarden voor een goede persoonlijkheidstheorie kunnen toelichten 

8. Weten hoe persoonlijkheid kan gemeten worden vanuit verschillende bronnen en methoden, en hierbij de voor- en 

nadelen kennen van elke methode/bron 

9. Weten wat overeenkomst vs gebrek aan overeenkomst tss methoden/bronnen betekent  

10.  Weten hoe men de betrouwbaarheid van een persoonlijkheidsmeting kan doen stijgen 

11. De verschillende antwoordtendensen bij persoonlijkheidsbeoordelingen kunnen toelichten en kunnen aangeven hoe je 

ze kan counteren 

12. Niet-beoordelaarsgebonden factoren die een persoonlijkheidsmeting kunnen beïnvloeden kennen 

13. De trekpsychologie kunnen situeren binnen het terrein van de persoonlijkheidspsychologie 

14. Het historisch perspectief op de trekpsychologie kunnen toelichten 

15. De 3 benaderingen met het oog op de identificatie van de belangrijkste persoonlijkheidstrekken kunnen toelichten   

Hoofdstuk 2: Multi-trek theorieën en biologische theorieën van persoonlijkheid 

❖ 2.1: HISTORISCHE PERSOONLIJKHEIDSTHEORIEËN 

- Allport: heel belangrijk geweest binnen de persoonlijkheidspsychologie, en allereerste docent 
persoonlijkheidspsychologie geweest 

➢ Hij heeft als eerste een classificatiesysteem van persoonlijkheidstrekken bedacht via de lexicale 
benadering 

➢ Als eerste de link gelegd tussen persoonsbeschrijvende constructen en het zenuwstelsel: pionier! 
➢ Integratieve benadering van persoonlijkheid: Allport was ook de eerste die de visie op 

ontwikkeling van persoonlijkheid zeer genuanceerd heeft benaderd 

• Het gaat niet over ofwel nature, ofwel nurture 

• Zowel genen als context hebben een invloed op de ontwikkeling van onze persoonlijkheid!! 
➢ Ook genuanceerd mbt de nomothetische en idiografische benaderingen 

• Hij geloofde in een aantal universele persoonlijkheidstrekken (nomothetisch), maar hij vond 
elk individu uniek door de combinaties van specifieke scores op die universele trekken 
(idiografisch) 
▪ Common personality traits (universeel) en personality disposition (uniek) 

➢ Hij heeft de trekken op 3 niveaus geclassificeerd op basis van theorie 

• Cardinale trekken: passie, obsessie, gedrevenheid 

• Centrale trekken: universele trekken 

• Secundaire trekken: unieke wijze waarop iemand uiting geeft aan de centrale trekken 
➢ Hij heeft nooit een persoonlijkheidsmaat ontwikkeld, hij heeft gewoon een overzicht gegeven van 

belangrijke trekken 
➢ Significante bijdragen: 

• Trekbenadering: nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen gehanteerd werden 
(alles is biologie? Of alles is omgeving?) 

• Theorie van zelfconcept: van belang over theorieën heen (ontwikkelingspsychologie, stuk van 
persoonlijkheid) 

- Eysenck: legde de klemtoon op de erfelijkheid van persoonlijkheid 
➢ Controversieel want men geloofde toen heel sterk dat kinderen geboren werden als een tabula 

rasa 

• Nog controversiëler: hij beweerde dat men voor de belangrijkste persoonlijkheidstrekken een 
fysiologische basis kon aanwijzen 

- Cardinale trekken 
(Allport) 

- Centrale trekken 
(Allport) 

- Secundaire 
trekken (Allport) 

- Hiërarchische 
typologie 
(Eysenck) 

- Eysenck 
Personality 
Questionnaire 
(EPQ) 

- 16PF 
 
- Allport 
- Eysenck 
- Cattell 
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➢ Hij ontwikkelde een hiërarchische typologie 

• Respons niveau: specifieke responsen op 
situaties 

• Habitueel niveau: patronen van 
responsen in bepaalde situaties 

• Trek niveau 

• Supertrek niveau: trekken die met elkaar 
correleren 
▪ Extraversie 
▪ Neuroticisme 
▪ Psychoticisme: pas 

later ontwikkeld 
o Veel kritiek: deze 

trek bestaat uit 
een heleboel 
gewenste en 
ongewenste 
eigenschappen 

o P-factor 
insinueert 
hoger risico op 
psychose 

o Minst 
empirisch 
onderschreven 

➢ Assessment volgens 
Eysenck: EPQ 

• Verschillende scores 
op de 3 supertrekken 
kunnen de verschillen in gedrag tussen mensen verklaren 
▪ Omgevingsprikkels 
▪ Risico-gedrag 
▪ Verandering 

• Cross-cultureel onderzoek bevestigt de 3 supertrekken (psychoticisme iets minder) 
▪ Zowel bij mannen als vrouwen, ook jongeren 
▪ Support voor genetische basis 

➢ Significante bijdragen: 

• Niet alleen een beschrijving van individuele verschillen in een taxonomie, maar ook een 
verklaring 

• Ontwikkeling instrument voor persoonlijkheid 

• Theoretische onderbouwing voor de biologische/genetische basis van persoonlijkheid 
➢ Kritiek: 

• Zijn 3 factoren voldoende? 

• Biologisch criterium is te rigide 
- Cattell: als eerste factoranalyse toegepast en carrière daarop gebaseerd 
➢ Empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken 
➢ Ontwikkelde een persoonlijkheidsinstrument: 16PF 

• Onderscheid tussen genetisch gestuurde trekken en omgevingsgestuurde trekken 

• Onderscheid tussen types van trekken (dynamisch, onderhevig aan verandering, 
vaardigheden) 

• 16 onderliggende factoren 

• Een van de grootste taxonomieën in termen van aantal factoren 
▪ Ondanks dat de taxonomie zo sterk onderbouwd was, was ze te moeilijk om te gebruiken 

door de complexiteit ervan 
▪ De 16 factoren konden moeilijk gerepliceerd worden 
▪ Problemen met interne consistentie voor een aantal schalen 
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❖ 2.2: HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN 

- Hiërarchische versus circumplexmodellen 
➢ Hiërarchisch model: adjectieven worden toegewezen aan de factor waarop ze primair laden 

(FFM met als maat de NEO-PI-R) 

• Structuur opbouwen adhv factoranalyse 

• We houden geen rekening met secundaire ladingen of tertiaire ladingen 
▪ Dit zorgt ervoor dat domeinscores gecorreleerd zijn 

➢ Circumplex model: interpersoonlijk model van Wiggins 

• Secundaire ladingen worden wél in rekening gebracht 
- Circumplex model van Wiggins 
➢ Elk interpersoonlijk gedrag kan 

samengevat worden adhv 2 assen 

• Warmte: agreeable tot cold-
hearted 

• Status: dominant tot submissive 
➢ 4 kwadranten waarin alle 

interpersoonlijke eigenschappen 
worden gepositioneerd  

• Specificatie van alle relaties tussen 
trekken in het model 
▪ Nabijheid: positieve correlatie 
▪ Bipolariteit: negatieve correlatie 

o Vb correlatie tussen dominantie en onderdanigheid 
▪ Orthogonaliteit: geen correlatie 

o Trekken die loodrecht op elkaar staan 
o Vb als je dominant bent, kan je evengoed warm zijn als kil zijn 

➢ Dit model houdt dus rekening met correlaties tussen factoren 
➢ Doel: aandacht vestigen op hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag (vb naar trekken die 

tussen twee ‘pure’ trekken liggen) 
➢ Kritiek: zijn er slechts 2 betrokken dimensies bij interpersoonlijk gedrag? 

- Five-factor model: elk individu neemt een positie in op elk van de 5 brede domeinen (= hogere-
orde factoren) en op elk van de meer specifieke facetten (lagere-orde factoren) 

➢ Hiërarchisch model 
➢ Vertrekpunt: lexicale en statistische benadering 
➢ Men heeft vanuit heel veel invalshoeken steeds opnieuw kunnen bewijzen dat er 5 factoren zijn 

die aan de menselijke persoonlijkheid onderliggen 

• Zowel vanuit die lijst van Allport, adjectievenlijsten als zinnen-items 
➢ Heel data-driven, empirisch, atheoretisch model 
➢ De 5 factoren: 

• Extraversie: kwantiteit van sociale interactie 
▪ Hoog: sociaal, assertief, dominant, energiek en optimistisch 
▪ Laag: voorkeur voor solitaire activiteiten, introvert zijn, anderen volgen, beheerst 

• Altruïsme (Agreeableness): kwaliteit van sociale interactie 
▪ Hoog: warm, vriendelijk, oprecht, zorgzaam en empathisch 
▪ Laag: koud, egocentrisch, bot, manipulatief en antagonistisch 

• Consciëntieusheid: werkgerelateerde trekken 
▪ Hoog: precies, ordelijk, planmatig, ambitieus, zelfdiscipline, zichzelf als competent 

beschouwen en punctueel 
▪ Laag: slordig, chaotisch, onbedachtzaam, snel afgeleid 

• Neuroticisme (Emotional stability): regulatie van negatieve emoties 
▪ Hoog: angstig, bezorgd, kwetsbaar, snel geïrriteerd 
▪ Laag: zelfzeker, stabiel, makkelijke omgang met stress 

• Openheid voor ervaringen: niet te verwarren met extraversie; gaat echt om de attitude 
waarmee je in het leven staat 
▪ Hoog: creatief zijn, problemen en situaties met open geest benaderen 

- Hiërarchisch 
model 

- Circumplex model 
- Interpersoonlijk 

circumplex van 
Wiggins 

- Orthogonaliteit 
- Five-factor model 
- Extraversie 
- Altruïsme  
- Consciëntieusheid 
- Openheid 
- Neuroticisme  
- NEO-PI-R 
- NEO-FFI 
- BFI 
- Variable centred 

assessment 
- Person centred 

assessment 
- Overcontrolled 
- Undercontrolled 
- Resilient  
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▪ Laag: minder fantasierijk zijn, nuchter zijn en een voorkeur hebben voor gekende paden en 
oplossingen 

➢ Bronnen van evidentie voor deze 5 factoren 

• Over culturen teruggevonden 

• Over leeftijdsgroepen teruggevonden 

• Sterke genetische basis 

• Sterke predictieve validiteit mbt allerlei outcomes 
- Hoe meten we de 5 basisfactoren van persoonlijkheid? 
➢ NEO-PI-R: 240 zinnen-items beoordelen in de mate waarop ze op jou van toepassing zijn 

• Gestructureerd in 30 facetten die vallen onder de 5 dimensies  
➢ NEO-FFI: 60 zinnen-items, verkorte NEO-PI-R versie 

• Enkel score krijgen voor de 5 dimensies 
➢ BFI: 44 korte zinnen-items beoordelen in de mate waarop ze op jou van toepassing zijn 

• Enkel score krijgen voor de 5 dimensies 
➢ Adjectievenlijsten 
➔ Keuze tussen gedifferentieerd en uitgebreid vs minder gedifferentieerd en economisch 

- Persoonlijkheidsbeschrijving vanuit de NEO-PI-R 
➢ Het is niet zo omdat je extreem scoort op een van de 

factoren dat er iets mis is met jou 

• De NEO-PI-R meet de normale variatie in de algemene 
bevolking 
▪ Het kan zijn dat een extreme score indicatief is voor 

een probleem, maar dit is niet noodzakelijk en vaak 
ook niet zo 
o Afhankelijk van de context: de context bepaalt 

heel sterk hoe men trekken gaat interpreteren 
o Afhankelijk van andere trekken: trekken kunnen 

elkaar versterken of compenseren 
o Afhankelijk van leeftijd: een kind van 6j zal veel 

hoger scoren op impulsiviteit dan een 
volwassene van 40j 

➢ Het is dus geen diagnostisch instrument!! 

• Het wordt wel vaak gebruikt in diagnostische en/of 
selectieprocedures 
▪ Dit eerder om gewoon een zicht te krijgen op de sterktes en kwetsbaarheden van een 

persoon 
➢ Variable centred assessment: mensen krijgen een score op elk van de facetten die de NEO-PI-R 

meet 

• Kijken naar in welke mate je extreem scoort op een bepaalde trek dan wel in het midden 

• Je focust op de variabelen/constructen die de NEO-PI-R meet 
➢ Person centred assessment: terugkerende patronen van scores die over individuen heen bestaan 

▪ Overcontrolled: hoog op neuroticisme, laag 
op extraversie 

▪ Undercontrolled: laag op altruïsme, laag op 
consciëntieusheid 

▪ Resilient: laag op neuroticisme, hoog op 
altruïsme, hoog op consciëntieusheid 

• Voordeel:  
▪ Klinisch: zicht op mensen die risico lopen 

op het ontwikkelen van pathologieën 
o Overcontrollers: internaliserende 

pathologie 
o Undercontrollers: externaliserende 

pathologie 
▪ Selectie-doeleinden: normprofiel voor verschillende beroepsgroepen 

• Nadeel: 
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▪ Verlies van informatie 
▪ Categoriale toewijzing aan 1 bepaald type 

- Kritiek op het FFM 
➢ Atheoretisch, te beschrijvend: moeilijk om te achterliggende rationale te begrijpen 
➢ Biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen 
➢ Additionele factoren van persoonlijkheid worden niet inbegrepen 

• Vb fysieke aantrekkelijkheid, religiositeit 

❖ 2.3: DE BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

- Bestaat uit 2 luiken: psychobiologie en gedragsgenetica 
- We gaan vandaag in op de psychobiologie 
- Gedrag kan 

gesitueerd worden 
op 3 niveaus 

➢ Fenotypisch: hoe 
ziet gedrag eruit 
(psychologie, 
criminologie) 

➢ Psycho-
biologische 
theorie: wat is het 
onderliggend proces van het fenotypische gedrag (fysiologie, medische wetenschap) 

➢ Genetica: wat is de genetische component van gedrag (moleculaire biologie)? 
- Evidentie voor biologische basis van persoonlijkheid? 
➢ We kijken dus naar het 2de niveau 
➢ Dit perspectief is ontstaan bij de Oude Grieken (lichaamssappen, fysiognomie, frenologie) 
➢ Evidentie vanuit recente theorieën (Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman) 

• Verband tussen persoonlijkheid en arousal-systemen 
➢ Hormonaal onderzoek: verband persoonlijkheid en testosteron/cortisol/oxytocine 
➢ Persoonlijkheidsverandering na een hersenletsel 

- Psychobiologische benadering van persoonlijkheid 
➢ Centrale assumptie: (fenotypische) psychologische verschillen tussen mensen resulteren uit 

verschillen in fysiologische systemen 

• Psychofysiologie (alles buiten de hersenen) en neuropsychologie (hersenen) 
➢ Dick Swaab is een pionier op dit terrein: verschil in hersenstructuren tussen mannen en vrouwen 

• Wie we zijn wordt voor een groot stuk bepaald tijdens de zwangerschap 
▪ Seksuele oriëntatie, geslachtsverschillen, psychopathologie 

• Alcohol en roken tijdens zwangerschap: gigantische impact op hersenontwikkeling 

• Moeten we dan nog therapie geven, moeten we criminelen nog straffen als dit allemaal al 
vooraf vastgesteld is? 

- Conceptueel kader voor onderzoek naar persoonlijkheid en fysiologische parameters 
➢ In welke mate geeft de interactie 

tussen een specifieke 
omgevingsconditie en een 
persoonlijkheidseigenschap een 
psychologische respons? 

• Vb heel luid feestje + introvert = 
weg willen gaan van het feestje 
door overstimulatie 
▪ Overstimulatie uit zich niet 

alleen in gedachten, maar ook 
fysiologisch (hartslag stijgt) 

➢ De psychofysiologie wilt gedragsmatige respons linken aan fysiologische indicatoren die de 
verschillen tussen personen aangeven 

• De psychologische respons (als resultaat van de omgeving en de persoonlijkheidstrek) uit zich 
niet alleen gedragsmatig, maar ook fysiologisch 

- Elektro-dermale 
metingen (EDM) 

- EEG 
- ERP 
- Brain asymmetry 

research 
- Threshold of 

response 
- fMRI 
- Testosteron 
- Cortisol 
- Oxytocine  
 
- Dick Swaab 
- Phineas Gage 
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- Overzicht fysiologische indicatoren relevant binnen psychofysiologisch onderzoek van 
persoonlijkheid 

➢ Huidgeleiding, cardiovasculaire maten: zeggen iets over het autonoom zenuwstelsel 
➢ Hersenactiviteit: zegt iets over het centraal, sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel 
➢ Hormoonspiegel: zegt iets over het hormoonstelsel 

- Fysiologische metingen: autonoom zenuwstelsel 
➢ Meten van de systemen die betrokken zijn bij de regulatie van arousal/stress 
➢ Electro-dermale metingen (huidgeleiding): 2 elektroden plaatsen 

op de handpalm 

• Kleine voltages elektriciteit door de ene elektrode sturen, om 
dan de hoeveelheid elektriciteit in de andere elektrode te 
meten 
▪ Hoe meer mensen stress hebben, hoe meer zweet ze 

produceren, hoe meer elektriciteit men in die andere 
elektrode kan meten 

• Zweetklieren in de handpalm zijn heel gevoelig aan psychologische stimuli 
▪ Op een warme zomerdag ga je niet beginnen zweten op je handpalmen 
▪ = de fight or flight modus 

• Mensen blootstellen aan lawaai of visuele stimuli (emotionele foto’s) 

• Polygraaf! Leugen-detectie  

• Link met persoonlijkheid: er zijn heel belangrijke verschillen in de mate waarin mensen 
fysiologisch gaan reageren op die stress-inducerende stimuli 

➢ Cardiovasculaire metingen: hartslag en bloedvaten 

• Tijd tussen 2 hartslagen meten 

• Bloeddruk in de bloedvaten meten 

• Stijging bij stress, angst, cognitieve inspanning 

• Belangrijke verschillen in cardiale activiteit, terwijl mensen dezelfde taak uitvoeren 
➢ Concrete bevindingen: 

• Introverten en neuroten: hogere cardio-vasculaire activiteit bij stress/arousal 

• Introverten: hogere huidgeleiding bij stress of inname cafeïne 

• Neuroten: chronische activatie van het sympatisch zenuwstelsel 
▪ Fight or flight staat chronisch aan 

- Fysiologische metingen: centraal zenuwstelsel (hersenen) 
➢ EEG: elektrische activiteit in de hersenen meten (elektro encefalogram) 

• Alfa golven geven mate van rust aan 
▪ Inverse indicator van activiteit 

• Identificatie van activatiepatronen in verschillende regio’s in relatie tot informatieverwerking 
➢ ERP: meet elektrische activiteit vlak na een stimulus 

• Sterk gebruikt in onderzoek naar emoties 
▪ Brain asymmetry research: onderzoeksterrein dat focust op frontale hersenen naar welke 

hemisfeer het meest dominant is 
o Optimistische personen: linker hemisfeer is dominant in rust 
o Pessimistische personen: rechter hemisfeer is dominant in rust 

▪ We weten nu al dat er verschillen zijn tussen individuen in termen van dominante 
hemisfeer in rust, hoe zit dat dan met bepaalde emotionele stimuli? 
o Als je kijkt naar een horrorfilm: sommige mensen zijn veel sneller bang dan anderen 
o Je ziet hetzelfde maar toch reageert iedereen anders 

▪ Verklaring voor deze verschillen in respons: 
o Optimistische personen hebben een lagere threshold of response voor positief affect 

(sneller lachen bij grappige film) 
o Pessimistische personen hebben een lagere threshold of response voor negatief affect 

(sneller bang zijn bij een enge film) 
➢ fMRI: brain imaging technieken 

• Functional magnetic resonance imaging 

• Men gaat de specifieke structuur en functie van de hersenen in kaart brengen 
▪ Primair ontwikkeld voor medische doeleinden 
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▪ Welke activiteit op welke plaats in de hersenen? 

• Canli et al: hebben vastgesteld dat er verschillende hersenveranderingen zijn bij blootstelling 
aan positieve en negatieve beelden 
▪ Neuroten: frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden 
▪ Extraverten: frontale hersenactiviteit bij positieve beelden 

➔ Er zijn dus weldegelijk verschillen in hersenactiviteit tussen extraverten, introverten en 
neuroten in hoe ze reageren op emotionele stimuli 

• Grimm et al: hebben vastgesteld dat er verschillende hersenveranderingen zijn bij 
blootstelling aan smakelijke prikkels (foto’s van eten) na een periode van vasten 
▪ Limbische structuren worden heel actief bij het zien van deze foto’s 

o Maar: mensen die hoog scoren op de trek ‘self-directedness’ (soort van 
plichtbewustheid) hadden een veel lagere activiteit in de limbische structuren 

• De Young et al: 4 van de Big Five betekenisvol gelinkt aan hersenscans (niet voor Openheid) 
- Persoonlijkheidsverandering na een hersenletsel 
➢ Meest bekende case: Phineas Gage (kreeg paal door zijn frontale hersenen) 

• Schade in frontale hersenen werd geassocieerd met persoonlijkheidsverandering 
▪ Pseudo-depressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief- en interesseverlies 
▪ Pseudo-psychopathie: ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, regelovertredend gedrag, 

agressie 
▪ Stemmingswisselingen 
▪ Promiscuïteit  

• Beperkte psychotherapeutische effecten 
➢ Toont aan dat onze hersenen sterk verbonden zijn met wie we zijn en hoe we ons gedragen 

- Persoonlijkheid en hormonen: testosteron 
➢ Testosteron zorgt voor de ontwikkeling van mannelijke fysieke karakteristieken 
➢ Link naar persoonlijkheid 

• Veel testosteron: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig 

• Weinig testosteron: meer verantwoordelijkheid, welgemanierd, vriendelijk 

• Gevangenispopulatie: meer geweld- en seksuele delicten bij hoog gemiddeld niveau van 
testosteron 

➢ Je moet het wel nuanceren: moest de invloed van testosteron zo ontzettend groot zijn, dan 
zouden de verschillen tussen mannen en vrouwen veel groter moeten zijn 

• Mannen en vrouwen verschillen enorm veel in testosteron niveaus; man heeft 10x zo veel, 
maar we zien niet dat mannen 10x zo onstuimig/ongehoorzaam/wild zijn als vrouwen 

➢ Kritiek: moest het omgevingseffect op het testosterongehalte zo groot zijn, dan zouden we 
enorm veel verschillen moeten zien in mensen hun gedrag afhankelijk van de situatie 

• Dit zien we ook niet; mensen blijven vrij consistent in hun gedrag 
- Persoonlijkheid en hormonen: cortisol en oxytocine 
➢ Cortisol: komt vrij bij fysieke of psychologische stress 

• Loney et al: lage niveaus van cortisol zijn gelinkt aan callous-unemotional traits 
(psychopathische trekken) 
▪ Enkel voor jongens! 
▪ Is cortisol dan een indicator voor emotionele reactiviteit? 

➢ Oxytocine: komt vrij bij bevalling, borstvoeding en een bevredigende seksuele relatie (ook bij 
mannen!) 

• Stimuleert de affectieve band tussen ouders-kind en tussen partners 

• Recente studie: hoge levels van oxytocine is gelinkt aan een hoge score op ‘trust’-gedrag 
(agreeableness) 
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• Wat niet verteld werd moeten we niet kennen (van dit schema) 

❖ 2.4: BIOLOGISCHE MODELLEN VAN PERSOONLIJKHEID 

- Het biologisch model van persoonlijkheid en arousal van Eysenck 
➢ Ons menselijk brein bestaat uit 2 

soorten mechanismen 

• Excitatorisch: zorgen ervoor dat we 
alert, actief zijn 

• Inhibitorisch: zorgen ervoor dat we 
inactief, rustig zijn 

➢ Het evenwicht tussen deze 2 
mechanismen wordt volgens Eysenck 
gereguleerd door het ARAS-systeem 

• Ascending Reticular Activating 
System (hersenstam): binnen dit 
system zijn er nogmaals 2 super-
circuits 
▪ Reticulo-corticaal systeem: 

reguleert alle arousal die van 
buitenaf binnenkomt in de cortex 
o Extraverten: lage corticale arousal → daarom zoeken ze activiteiten op, omdat ze 

vanuit zichzelf onder-aroused zijn 
▫ Het ARAS-systeem houdt voor extraverten te veel informatie tegen 

o Introverten: hebben uit zichzelf een hoge corticale arousal, en zijn dus snel 
overgestimuleerd 
▫ Het ARAS-systeem houdt voor introverten te weinig informatie tegen 

➔ Verschillen tussen introverten en extraverten komen dus door verschillen in corticale arousal 
▪ Reticulo-limbisch systeem: reguleert alle arousal van emotie 

o Neuroten: schieten sneller in stress-reactie door emotionele stimuli 
▫ Reticulo-limbisch systeem laat die emotionele prikkels sneller door 

➢ Heel dit model heeft Eysenck uitgewerkt in een boek ‘The Biological Basis of Personality’: 

• Verschillen tussen introverten en extraverten definiëren vanuit het ARAS-systeem 
▪ Elk individu streeft naar een niveau van optimale arousal met gedrag en activiteiten 
▪ Dit vormt de basis voor de verschillen die we waarnemen tussen mensen, omdat iedereen 

een verschillend basis arousal-niveau heeft 
➢ Empirische toetsing van het model: introverten en extraverten krijgen arousal geïnduceerd 

• Het basis-level van corticale activiteit was HETZELFDE in zowel introverten als extraverten 

• MAAR: vanaf de stimulatie steeg, ging de introvert veel feller reageren dan de extravert 

- Biologisch model 
van 
persoonlijkheid 
en arousal 

- ARAS-systeem 
- Reticulo-corticaal 

systeem 
- Reticulo-limbisch 

systeem 
- BIS/BAS-model 
- BIS-systeem 
- BAS-systeem 
- Biologisch model 

van Cloninger 
- Novelty-seeking 
- Harm avoidance 
- Reward 

dependence 
- Persistence  
 
- Gray 
- Hebb 
- Zuckerman 
- Cloninger 
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➔ Leidde tot revisie van Eysenck’s theorie: arousal werd ‘arousability’ 
➢ Experimenten van Geen: 

• Impact van achtergrondgeluid meten op de prestatie van introverten en extraverten op een 
associatietaak 
▪ Vragen naar de voorkeur voor geluidsniveau van introverten vs extraverten 

o Introverten verkiezen een lager geluidsniveau 
o Introverten presteren minder goed bij hogere geluidsniveaus 

➔ Vb: studeren met muziek 

• Huidgeleiding van introverten en extraverten is hetzelfde als ze beiden op het niveau van 
voorkeur kunnen werken 
▪ Vanaf introverten moeten werken onder meer geluid of extraverten moeten werken 

onder minder geluid, was er meer huidgeleiding en dus meer stress 
➢ Over het algemeen kunnen we dus concluderen dat extraverten inderdaad een hoger niveau 

van stimulatie zoeken 
- BIS/BAS model van Gray: reinforcement sensitivity theory 
➢ Gebaseerd op studies bij dieren en gaat uit van individuele verschillen in conditioneerbaarheid 
➢ Persoonlijkheid is de resultante 

van de interactie tussen 2 
systemen in ons brein 

• BIS-systeem: behavioural 
inhibition system 
▪ Heel gevoelig voor straf en 

bedreiging 
▪ Neuroticisme 

• BAS-systeem: behavioural 
approach system 
▪ Heel gevoelig voor beloning 
▪ Extraversie 

➢ Mensen verschillen in de mate 
waarin ze een ontwikkeld BIS- dan 
wel een ontwikkeld BAS-systeem hebben 

• Hoe extremer de scores op die BIS/BAS-dimensies, hoe groter de kans op het ontwikkelen van 
psychopathologie 
▪ Hoge BIS: internaliserende problemen 
▪ Hoge BAS: externaliserende problemen 

➢ Mensen met hoge levels van impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie hebben een zwak BIS-
systeem 

• Leren niet uit straf en zijn veel gevoeliger voor beloning 
➢ Experimenten met dieren: evidentie dat BIS/BAS-systemen elk gereguleerd worden door andere 

neurale mechanismen 
- Toepassing BIS/BAS binnen werksetting 
➢ Voorbeeld personeelsbeleid: als je op zoek zou gaan voor een goede motivatiestrategie voor je 

werknemers, zou je niet iedereen met dezelfde motieven kunnen motiveren, want het wordt 
voor een stuk gestuurd door de BIS/BAS-systemen 

• Vb: impulsieve werknemer zal niet gemotiveerd worden door dreigingen, wel door opslag 
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- Integratie BIS/BAS en arousal-model 

➢ Beide modellen zijn compatibel 

• Vb hoog extravert en laag neurotisch zal ook laag angstig zijn 
▪ Hoog introvert en laag neurotisch zal ook laag impulsief zijn 

- De biologische basis van ‘sensation seeking’ 
➢ Initieel ontstaan uit studies rond sensorische deprivatie 

• Mensen streven in gedepriveerde situaties naar eender welke sensorische input 
▪ Eindeloos herbeluisteren van tapes 
▪ Beginnen zingen tijdens lange periodes van isolatie 

• Mensen kunnen niet langer zonder sensorische input 
➢ Hebb heeft hier een specifieke theorie rond ontwikkeld 

• Bij overarousal gaat men zoeken naar rust 

• Bij onderarousal gaat men zoeken naar stimulatie 
➢ Niet iedereen heeft evenveel last van stilte tijdens sensorische deprivatie: hoe komt dit nu? 

• Zuckerman: beginnen spreken van high vs low sensation seekers 
▪ Ontwikkeling van een sensation-seeking schaal: scores zijn predictief voor de tolerantie 

van sensorische deprivatie 
▪ Hoe hoger je scoort op de schaal, hoe minder goed je om kan met sensorische deprivatie 

➢ Hoe kunnen we deze verschillen in sensation seeking dan verklaren? → neurotransmitters 

• Bij de prikkeloverdracht zitten de neurotransmitters nog in de synaps, en moeten deze 
afgebroken worden door het MAO-enzym 
▪ Als er te weinig MAO-enzymen zijn in de synaps, dan wordt de prikkel (de 

neurotransmitters) niet afgebroken 
o Maw, de prikkel blijft maar doorgegeven worden 

• Hypothese van Zuckerman: sensation-seekers hebben lage levels van het MAO-enzym in het 
bloed 
▪ Prikkeloverdracht blijft bestaan, daardoor is er minder inhibitie van zenuwcellen, wat op 

zijn beurt zorgt voor minder controle over gedrag en emoties, en hebben ze dus heel veel 
nood aan allerlei uitdagingen 

▪ Te veel MAO-enzymen zorgt voor verminderde prikkeloverdracht en dus het omgekeerde 
ontstaat 

➢ Mensen die heel graag extreem uitdagende dingen doen hebben inderdaad lagere levels van het 
MAO-enzym in hun bloed 
➔ Zuckerman zegt dus dat het enzym MAO verantwoordelijk is voor verschillen in de trek 

‘sensation seeking’ 
- Neurotransmitters en persoonlijkheid 
➢ Sommige mensen zeggen dat verschillen in sensation seeking niet veroorzaakt worden door de 

overdracht van de prikkel, maar de neurotransmitters zelf! 

• Dopamine: fungeert als een beloningssysteem (cocaïne) 
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▪ Wordt heel sterk afgebroken op het moment dat je cocaïne gebruikt 
▪ Hoge levels van dopamine → vrolijk persoon 

• Serotonine: speelt een rol bij depressie en angst 
▪ Prozac: verhindert de heropname van serotonine → blijft langer in synaps 

• Norepinephrine: stress-hormoon 
▪ Mensen die hier hoog op scoren zitten in een soort chronische stress-reactie (fight or 

flight) 
▪ Voelen zich snel bedreigd en wantrouwig 

➢ Op basis van dit werd het model van Cloninger ontwikkeld 
- Biologisch model van Cloninger (gemeten met de TCI) 
➢ Er zijn 4 temperamentsdimensies 

1) Novelty-seeking: dopamine 
2) Harm avoidance: serotonine 
3) Reward dependence: norepinephrine 
4) Persistence 

➢ Dit biedt psychiatrische behandelingen aan op een dienblad 
➢ Deze 4 dimensies zijn: 

• Onafhankelijk 

• Erfelijk bepaald 

• Vroeg observeerbaar 

• Gelinkt aan neurotransmitters 
➢ Naast de 4 temperamentsdimensies zijn er ook 3 karakterdimensies die meer omgevingsgestuurd 

zouden zijn 
1) Self-directedness 
2) Cooperativeness 
3) Self-transcendence 

➢ Links met andere theorieën: 

• BIS/BAS: 
▪ Novelty-seeking en reward dependence komen overeen met het BAS-systeem 
▪ Harm-avoidance komt overeen met het BIS-systeem 

• FFM: correlaties niet vanbuiten kennen 
▪ Novelty-seeking, extraversie en openheid hangen samen 
▪ Harm-avoidance en neuroticisme hangen samen 
▪ Reward-dependence, extraversie en openheid hangen samen 
▪ Persistence en consciëntieusheid hangen samen 
▪ Self-directedness, extraversie en consciëntieusheid hangen samen 
▪ Cooperativeness, openheid, extraversie en altruïsme hangen samen 
▪ Self-transcendence, extraversie en openheid hangen samen 

➢ Problemen met het model van Cloninger 

• Hoe maken ze het verschil tussen erfelijke en omgevingsgestuurde trekken? 
▪ Er zijn geen verschillen tussen temperament en karakter: ze zijn beiden even erfelijk 

• Die neurotransmitters zijn inderdaad gelinkt aan temperament, maar niet zo 
specifiek/eenduidig 

• De 7-factorstructuur is vaak niet repliceerbaar 
- Andere stabiele disposities met biologische basis: ochtend-avond types 
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➢ Onderzoek naar morningness – eveningsness 

• Dit is een stabiel, dispositioneel kenmerk! 
➢ Te wijten aan verschillen in onderliggende biologische ritmes (circadiane ritmes 24u) 
➢ Hoe heeft men dit onderzocht? 

• Temporal isolation designs: mensen zonder enig tijdsbesef in een ruimte laten leven (free 
running time) 
▪ Hoe gaan mensen hun dag invullen 

• Ongelofelijke variabiliteit in slaap-waak cyclus zonder time cues 
▪ Korte cyclus: ochtendtypes 
▪ Lange cyclus: avondtypes 

• Men heeft deze ritmes gelinkt aan de lichaamstemperatuur van mensen 
▪ Lichaamstemperatuur daalt als we slapen 
▪ Mate waarin we ochtend- of avondtypes zijn wordt biologisch gestuurd 

➢ Komt terug over geslachten, culturen, SES = endogene etiologie 
- Belang van morningness-eveningness 
➢ Empirische evidentie ondersteunt validiteit van dit construct 

• Jobprestatie in functie van tijdstip: avondtypes presteren beter op een job die vooral ’s avonds 
veel activiteit verwacht (idem voor ochtend) 

• Als je partner hetzelfde type is als jou (ochtend of avond), dan is er een veel grotere kans dat 
je relatie zal blijven duren  

➢ Avondtypes zijn meer flexibel: jetlag, slaaptekort… 
➢ Ochtendtypes: gezondere levensstijl, betere levenskwaliteit 

❖ LEERDOELEN HOOFDSTUK 2  

1. De historische waarde van Allport, Eysenck en Cattell voor het terrein van de persoonlijkheidspsychologie kunnen 

beschrijven 

2. De belangrijkste componenten binnen de taxonomieën van Eysenck en Cattell kennen  

3. Kritische aantekeningen op de theorie van Eysenck en Cattell kunnen toelichten 

4. Het verschil kennen tussen een circumplex en een hiërarchisch model van persoonlijkheid 

5. Het circumplex model van Wiggins ter beschrijving van interpersoonlijk gedrag kunnen toelichten 

6. Het vertrekpunt van het vijffactorenmodel kunnen toelichten en weten vanuit welke verschillende insteken men tot de 

vijf factoren is gekomen 

7. Weten wat de vijf factoren van persoonlijkheid precies meten, en op welke manier men ze kan meten 

8. Weten welke informatie men wel en niet uit een persoonlijkheidsprofiel kan halen  

9. Het verschil kennen tussen variable-centered versus person-centered assessment van persoonlijkheid 

10. De voor- en nadelen van person-centered assessment kennen 
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11. De belangrijkste types van persoonlijkheid volgens het vijffactorenmodel kennen en weten aan welke outcomes ze 

gelinkt zijn  

12. De kritiek op het vijffactorenmodel kunnen toelichten 

13. Het uitgangspunt van de psycho-biologische benadering van persoonlijkheid begrijpen en de betrokken terreinen, alsook 

de meet-indicatoren  kunnen situeren binnen de verschillende lichaamsstelsels die betrokken zijn 

14. De verschillende fysiologische metingen kennen en kunnen toelichten 

15. De link kunnen leggen tussen verschillen in fysiologische metingen en persoonlijkheid op basis van de besproken studies 

in de slides 

16. Kunnen aangeven tot welke persoonlijkheidsveranderingen een hersenletsel kan leiden 

17. De relatie tussen hormoonspiegels en persoonlijkheid voor wat betreft testosteron, cortisol en oxytocine, kennen en 

zich bewust zijn van kritische kanttekeningen hierbij 

18. Weten welke componenten en mechanismen het biologisch model van persoonlijkheid (Eysenck) inhoudt en van daaruit 

de link kunnen leggen naar verschillen in persoonlijkheid 

19.  De BIS/BAS theorie kunnen toelichten en de link naar persoonlijkheid kunnen situeren  

20. Begrijpen dat het model van Eysenck en Gray op integratieve wijze kunnen voorgesteld worden 

21. De basis voor het onderzoek naar de biologische roots van sensation seeking kunnen situeren en toelichten 

22. De sensation-theorie van Zuckerman kennen 

23. De link tussen neurotransmittors en persoonlijkheid kennen en dit kunnen linken aan het model van Cloninger 

24. Het model van Cloninger, inclusief de relatie met andere modellen en kritische kanttekeningen, kunnen bespreken 

25. De dispositionele basis van ochtend-en avondtypes kunnen toelichten  

 

Hoofdstuk 3: Een gen – omgevingsperspectief op persoonlijkheid  

❖ 3.1: ALGEMENE SITUERING 

- In welke mate kunnen individuele verschillen toegeschreven worden aan het effect van genen, 
omgeving of hun interactie? 

➢ Vb lichaamslengte: wordt dat vooral door genen bepaald, de omgeving of de interactie? 
➢ Relatie genen-omgeving-gedrag 

• Gedrag heel ruim vatten 
➢ Erfelijkheid: proportie geobserveerde variantie binnen een GROEP die verklaard wordt door 

genetische (of genotypische) variantie 

• Als we het over erfelijkheid hebben, spreken we altijd over een groep, nooit een individu 

• Genotypische variantie: individuele verschillen in de verzameling van genen in een groep 

• Fenotypische variantie: observeerbare fenotypische verschillen, bepaald door erfelijkheid én 
omgeving (vb lengte, gewicht, persoonlijkheid) 

• De genotypische variantie verklaart deels de fenotypische variantie 
- Gedragsgenetica is een recent onderzoeksterring, hoe komt dit? 
➢ Het is heel complex: 

• Fenotypes zijn complex 

• Menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene is heel groot 
▪ De invloed van genen vs omgeving verandert over de tijd heen 

o Vb: de voeding die je krijgt als baby is heel belangrijk vs de voeding die je krijgt als 
volwassene 

o Vb: religiositeit → als kind moest je mee naar de Kerk, de omgeving bepaalde dit vs als 
volwassene kies je zelf of je al dan niet naar de Kerk gaat, de genetica bepaalt dit 

• Plasticiteit van de hersenen: de dingen die voorgeprogrammeerd zijn in de hersenen door de 
genetica komen niet helemaal tot uiting door de omgeving 
▪ Vb: door ondervoeding kan je genetisch potentieel niet volledig bereikt worden 
▪ Vb: door mutaties kan je genetisch potentieel niet volledig bereikt worden (vb schizofrenie 

mutatie) 
➢ Het is heel controversieel: 

• Wat is de invloed van omgeving? 

- Erfelijkheid 
- Genotypische 

variantie 
- Fenotypische 

variantie 
- Positieve 

eugenetica 
- Negatieve 

eugenetica 
- Centrale 

werkhypothese 
- Menselijk 

genoom 
- Allelen 
- Genen 
- Homozygoot 
- Heterozygoot  
- Human genome 

project 
- Quantitative trait 

loci 
- Kwantitatieve 

trekken 
- Polygenische 

effecten 
- Mendeliaanse 

overerving 
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▪ Vb seksuele delinquentie ligt volledig in de genen volgens een studie → maatschappij 
wordt heel pessimistisch → heeft therapie nog zin?  

▪ Het is niet omdat iets genetisch bepaald is, dat we het niet kunnen veranderen met 
therapie 

• Ethische kwesties 
▪ Vb seksuele delinquentie is volledig erfelijk bepaald, wat doe je dan als je zwanger bent 

van een kind met het gen voor seksuele delinquentie? 
▪ Ligt slecht gedrag in iemands genen, of kun je deze persoon toch nog verantwoordelijk 

houden voor zijn/haar slecht gedrag? 
▪ Als ouder bepaalde kenmerken kiezen voor je baby die nog geboren moet worden, maar 

enkel kenmerken die je zelf als ouder bezit 
▪ Maar wat met vraagstukken zoals dove ouders? Mogen zij een kind hebben dat wel kan 

horen? 

• Eugenetica 
▪ De toekomst van het menselijk ras beïnvloeden 
▪ Positieve eugenetica: huwelijken tussen hoogopgeleiden belonen 
▪ Negatieve eugenetica: mensen met een beperking verplicht steriliseren 

- We bekijken enkele basisbegrippen 
➢ Genotype: de verzameling van genen in een individu 
➢ Fenotype: de uitwendige manifestatie van genen in een individu 
➢ Het menselijk genoom: de complete set aan genen (20 000 – 25 000) op 23 paar chromosomen 

• 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen: het geslachtschromosoom verschilt 

• Chromosomen zijn opgebouwd uit lange sequenties DNA: meer dan 3 miljoen baseparen 

• In vrijwel elke menselijke cel zit een complete set van het menselijke gen 
▪ Behalve rode bloedcellen en zaad- en eicellen (23 chromosomen, niet 23 paar 

chromosomen) 
➢ 1 gen bestaat uit 2 allelen 
➢ Centrale werkhypothese: het genoom blijft 

constant 
- Het menselijke genoom 
➢ Chromosoom 1 bevat meer genen dan 

chromosoom 22: ze zijn gerangschikt naar 
grootte 

➢ Dit is een mannelijk genoom (XY) 
➢ Chromosomen zijn opgebouwd uit DNA 

• DNA is de drager van erfelijk informatie 

• Sequenties van 4 basen: 
▪ Adenine – Thymine 
▪ Guanine – Cytosine 

➢ Spontane genetische verandering 
(mutatie) in DNA is de basis voor een 
syndroom 

• Verandering in de volgorde 

• Toevoeging 

• Verwijdering  
➢ Genen komen in paren voor 

• Allelen zijn varianten van 
hetzelfde gen 

• 2 allelen van 1 paar: informatie voor bepaalde 
eigenschap 

• Homozygoot vs heterozygoot 
▪ Homozygote allelen: identieke allelen 
▪ Heterozygote allelen: verschillende allelen 

➢ Hoofdletters geven dominante allelen aan, kleine 
letters geven recessieve allelen aan 
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- Human genome project 
➢ Kijkt naar de identificatie van al onze 

genen 
➢ Zo heeft men 99% van al onze genen 

kunnen identificeren 
➢ Centrale bevindingen: 

• Slechts 2% van ons DNA omvat 
genetische instructies: produceren 
proteïnes 
▪ 98% van ons DNA is junk DNA 
▪ Deze 98% is eigenlijk wel belangrijk, want ze regelen de proteïne productie  

• Voor 50% van onze genen is hun functie onbekend 

• 50% van ons DNA is gelijk aan dat van andere organismen 

• 99% van ons genetisch materiaal is hetzelfde onder alle mensen: de resterende 1% zorgt voor 
alle fenotypische verschillen  

• De verschillen tussen mens en dier komen uit de wijze waarop proteïnen gedecodeerd 
worden 

- Misconcepties omtrent erfelijkheid uitgeklaard 
➢ Erfelijkheid is NIET van toepassing op niveau van het INDIVIDU 

• Vb: 90% van de lichaamslengte bij jou is erfelijk bepaald 
▪ Mag ik dit zeggen? Nee! 

• Vb: 90% van de variatie van lichaamslengte in deze groep is erfelijk bepaald 
▪ Mag ik wel zeggen 

• Genetica en omgeving zijn verweven: er is geen nature-nurture debat in 1 individu 
➢ Erfelijkheid is een schatting, een gemiddelde (met een meetfout!) 

• Je kan nooit exact zeggen wat de erfelijkheid is door de meetfout 

• Het is een gemiddelde over de groep: elk individu heeft een andere invloed van omgeving 
gehad 
▪ Bij sommige individuen is de omgeving belangrijker, bij sommige individuen is de genetica 

belangrijker 
➢ Erfelijkheid is een populatie-parameter: je kan nooit voor 1 individu iets specifiek zeggen over 

welk percentage genetisch bepaald is… 
➢ Erfelijkheid is NIET CONSTANT 

• Vb: in de populatie komen nieuwe soorten (migratie): zorgt voor nieuwe soorten die ontstaan 

• Afhankelijk van omgeving, tijd, … 
▪ Vb: vroeger was er niet zoveel voedsel als nu, dus toen was omgeving een belangrijkere 

factor voor lichaamslengte 

• Afhankelijk van samenstelling steekproef/populatie 
➢ Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door meerdere genen 

• QTL: quantitative trait loci 
▪ Sequenties DNA waar genen liggen die coderen 

voor kwantitatieve trekken 
▪ Kwantitatieve trekken: trekken die bepaald 

worden door polygenische effecten 
▪ Polygenische effecten: het resultaat van 

meerdere genen en de omgeving 

• Dit is het omgekeerde van single gen erfelijkheid: 
mendeliaanse overerving 

- Single gen erfelijkheid = Mendeliaans patroon van 
overerving 

➢ Er is 1 gen verantwoordelijk voor een specifieke trek 
of fenotype 

• Vb: er is 1 specifiek gen dat ervoor zorgt dat 
iemand een psychopaat wordt 

➢ Is eerder uitzondering dan regel! 

• Vb: ziekte van Huntington 
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➢ Studie van normale trekken: shift maken naar het inzicht dat populaties uit een uitzonderlijke 
grote range aan genotypische én fenotypische variatie bestaan 

- Voorbeeld van een overervingspatroon (single-gene defect) 
➢ De moeder is gezond, de vader heeft de ziekte van Huntington 
➢ Autosomaal dominante overerving: als je 1 allel hebt, dan krijg je sowieso de ziekte 
➢ Elk kind heeft 50% kans om de ziekte van Huntington te krijgen 

- Gen-omgevingsperspectief op lichaamslengte 
➢ Stel: erfelijkheid van lichaamslengte volgt een 

Mendeliaans patroon en wordt veroorzaakt door 1 gen, 
hoeveel fenotypes krijg je dan? 

• 3 genotypes en 3 fenotypes 

• Dit klopt natuurlijk niet 
- Menselijk functioneren: polygene trekken 
➢ Ons menselijk functioneren is polygenisch bepaald: multifactorieel bepaald door meerdere genen 

en de omgeving 

• Genen: groeihormonen, lengte 
beenderen, … 

• Specifieke omgevingsinvloeden: 
voedsel, medische zorg, … 

➢ Genetische variabiliteit vergroot 
bovendien door mutatie 

• Monozygote tweelingen zien er 
niet altijd identiek uit! 
▪ Maar door 

omgevingsinvloeden kunnen 
monozygote tweelingen er ook 
niet altijd hetzelfde uitzien, 
ondanks 100% zelfde genen 

➢ Vanuit evolutionair perspectief: 
variabiliteit zorgt voor een grotere overleving van de soort 

• Moesten we allemaal hetzelfde zijn, en er breekt een genetische ziekte uit, dan sterven we 
allemaal 

❖ 3.2: GEDRAGSGENETICA: MOLECULAIRE GENETICA 

- Moleculaire genetica: specifiek kijken naar bepaalde genen en de associatie met bepaalde 
trekken 

➢ 2 technieken 
1) Associatie analyse: je neemt een groep mensen en laat hen een vragenlijst invullen, dan kijk je 

naar hun genen 

• Vb novelty seeking trek: tendens om nieuwe situaties mee te maken (eerder 
riskante/gevaarlijke situaties) 

• Candidate gene association studies: dit gen kan belangrijk zijn voor een bepaalde 
persoonlijkheidstrek 
▪ Vb: kijken naar de link tussen een bepaald gen en een trek: link tussen DRD4 (Dopamine 

Receptor D4) en novelty seeking 
o Dit gen staat in voor de productie van een eiwit: is heel sterk gelinkt aan novelty 

seeking en impulsiviteit 
▪ Grote groep vragenlijsten afgenomen, en die groep dan vergelijken op dat specifiek gen 

o Mensen die hoog scoren op novelty seeking, hebben een langere variant van DRD4 
o Verklaring: mensen met deze variant van het gen zijn minder gevoelig aan boosts uit 

de omgeving, dus hebben meer nodig dan andere mensen om een kick te krijgen uit de 
omgeving 

• Genome wide association studies: kijken naar het volledig menselijk genoom 
▪ Mensen vullen vragenlijsten in en dan mensen hun genoom bestuderen en kijken naar de 

variatie in het genoom van mensen 

• Kritiek: DRD4 is geassocieerd met novelty seeking, maar DRD2 ook, en ook geassocieerd met 
hyperactiviteit, en andere studies vinden geen link 

- Moleculaire 
genetica 

- Associatie analyse 
- Novelty seeking 
- Candidate gene 

association 
studies 

- Genome wide 
association 
studies 

- Linkage analyse 
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▪ Studies die dan wel een link vinden tussen DRD4 en novelty seeking: verklaart maar 4% van 
de variantie in novelty seeking! 

▪ Er wordt nu gespeculeerd dat er minstens 10 andere genen betrokken zijn bij novelty 
seeking (polygene effecten!) 

2) Linkage analyse: kijkt vooral naar de 
structuur van genen (ipv de functie 
zoals bij associatie analyse) 

• Men vertrekt adhv van 
familiestambomen en genen 
lokaliseren 
▪ Je hebt altijd een gen en een 

genetische marker die kan 
gelokaliseerd worden 

▪ Als de genen dicht bij elkaar 
liggen, dan is er een grotere kans 
dat ze samen worden 
doorgegeven bij celdeling en/of 
crossover 

▪ Zo probeert men de structuur te 
achterhalen 

❖ 3.3: GEDRAGSGENETICA: KWANTITATIEVE GENETICA 

- Kwantitatieve genetica: de genetische en omgevingsbijdrage proberen schatten in fenotypische 
variantie 

➢ Meestal op basis van tweelingen- of adoptiestudies 
➢ 4 assumpties: 

• Genetische verschillen leiden tot fenotypische verschillen 

• Niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische variantie (omgeving) 

• Als genetische factoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang de genetische 
similariteit 
▪ Als je denkt dat iets sterk genetisch wordt bepaald, dan zal het fenotype variëren de 

genetische similariteit 
▪ Als lichaamslengte sterk genetisch bepaald wordt, dan zullen identieke tweelingen even 

lang zijn 

• Als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang het 
samenleven van individuen 
▪ Dit is het omgekeerde van puntje 3 
▪ Als bepaalde omgevingskarakteristieken belangrijk zijn in het bepalen van een trek, dan 

zullen mensen die deze omgeving delen meer op elkaar lijken 
- Hoe schatten we erfelijkheidsvariantie: klassieke additieve methode 
➢ Variantie in fenotypes wordt verklaard door de som van genotypische variantie en 

omgevingsvariantie 

• Samen verklaren ze 100% van de variantie 

• Cfr klassieke test theorie: ware score = testscore + errorvariantie 
➢ 5 uitgangspunten (die eigenlijk allemaal niet kloppen): 

• Gen-omgevingscorrelaties zijn verwaarloosbaar klein 

• Non-additieve effecten zijn klein (dominantie, epistasis) 

• Er bestaat geen correlatie tussen beide ouders voor de trek (geen assortative mating: vb 
neurotische vrouw is geïnteresseerd in een neurotische man) 

• Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor monozygote en dizygote tweelingen 

• Gegevens over tweelingen kan men generaliseren naar niet-tweelingen populaties 
- Methoden voor het beschrijven van genetische overerfbaarheid van persoonlijkheid 
➢ Selective breeding: artificiële selectie in functie van het verkrijgen van bepaalde trekken 

• Vb: bij honden de kleur van de vacht er selectief uitpikken en deze honden fokken 

• Kan ook gebruikt worden voor persoonlijkheidstrekken: honden fokken die heel 
kindvriendelijk zijn 

• Als je een bepaald kenmerk bij je dier wilt, dan moeten de ouders dit kenmerk bezitten 

- Kwantitatieve 
genetica 

- Klassieke 
additieve 
methode 

- Selective 
breeding 

- Familiestudies  
- Tweelingen-

studies 
- Adoptiestudies  
- Equal 

environment 
hypothesis 

- Minnesota study 
twins reared 
apart 
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• Dit kan natuurlijk niet bij mensen, maar het toont wel aan dat bepaalde trekken genetisch 
overerfbaar zijn 

➢ Familiestudies: 50% gedeelde 
genen binnen families 

• Rationale: als genen 
belangrijk zijn in het 
beïnvloeden van een trek 
(ervan uitgaande dat de 
omgeving gelijk blijft), dan is 
de correlatie tussen 
familieleden sterker als die 
familieleden sterker 
gerelateerd zijn 

• Vb grafiek: deze trek is sterk 
genetisch bepaald 
▪ Hoe groter de genetische similariteit, hoe groter de similariteit tussen de tweelingen 
▪ Moest het eerder omgevingsbepaald zijn, dan zou de grafiek er niet uitzien als een mooie 

stijgende lijn 

• De mate van gelijkheid in een bepaalde persoonlijkheidstrek hangt samen met de mate van 
genetische verwantschap tussen familieleden 

• Voordeel: heel gemakkelijk beschikbaar 

• Nadelen: 
▪ Elke ouder met elk kind deelt 50%  
▪ Alle kinderen onderling delen 50% 
▪ Het is moeilijk te zeggen of het nu ligt aan de omgeving of de genen 

➢ Tweelingenstudies: monozyogte (100%) vs dizyogte (50%) 

• Zygositeitsbepaling: als er twee placenta’s zijn, is het sowieso een dizygote tweeling? 
▪ Niet noodzakelijk: een eitje kan bevrucht worden en uit zichzelf zich splitsen in 2 tijdens de 

tocht van de eileider naar de baarmoeder, waardoor er 2 placenta’s gevormd worden 
▪ Je weet zeker dat het een dizygote tweeling is als het een jongen en een meisje zijn 
▪ Zygositeitsvragenlijst: bloed laten prikken 

• Designs: 
▪ Tweelingen die samen zijn opgevoed vs apart opgevoed 
▪ Prospectief volgen: vanaf de geboorte tot in de toekomst 
▪ Retrospectief volgen: volwassen tweeling bevragen over het 

verleden 

• Kritiek: er is een overrepresentatie van de genetische rol 
▪ Tweelingen hebben in vergelijking met andere siblings een meer 

gelijke omgeving: als de moeder drinkt of rookt tijdens de 
zwangerschap, hebben beide deze invloed gehad; als ze geboren 
worden krijgen ze dezelfde voeding 

▪ Maar, het is niet omdat een meer gelijke omgeving er is, dat deze zorgt voor meer gelijke 
persoonlijkheden 

▪ Monozygote tweelingen lijken NIET meer op elkaar door een meer 
gelijke omgeving 

▪ Equal environment hypothesis 

• Formule klassieke additieve methode toegepast op tweelingen 
▪ 𝑟𝑀𝑍 = ℎ2 + 𝑐2 

o 𝑟𝑀𝑍: de correlatie tussen paren monozygote tweelingen 
o ℎ2: erfelijkheidsvariantie (h: heritability) 
o 𝑐2: gemeenschappelijke omgevingsvariantie (c: common environment) 

▪ 𝑟𝐷𝑍 =
1

2
ℎ2 + 𝑐2 

o Dizyogte tweelingen delen maar 50%, dus h² mag maar de helft zijn 
▪ 𝑐2 = 𝑟𝑀𝑍 − ℎ2 
▪ ℎ2 = 2(𝑟𝑀𝑍 − 𝑟𝐷𝑍) 

➢ Adoptiestudies: geen genetische effecten 

De omgeving bestaat 

niet enkel uit 

gedeelde variantie! 

Er is ook unieke 

omgevingsvariantie 

(die eigenlijk veel 

belangrijker is!) 
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• Correlatie adoptiekind-adoptieouder vergelijken met correlatie adoptiekind-biologische ouder 

• Gelijke omgevingsassumptie is niet nodig (zoals bij tweelingstudies) 
▪ Het maakt niet uit of er een gelijke omgeving is of niet, want ze zijn toch uit elkaar 

getrokken 
▪ Geen verwarring meer tussen genetische en gedeelde omgevingsvariantie 

➔ Al deze soorten studies hebben problemen; combineren van de methodes laat toe genetische 
overerfbaarheid te schatten 

➔ Geen biologische maten, wel gebruik maken van persoonlijkheidsmaten 
➔ Focus op FFM en model van Eysenck 

- Correlaties FFM-dimensies tussen monozygote en dizygote samen-opgevoede tweelingen 
➢ Erfelijkheidsschatting volgens de klassieke methode 

➢ Voor neuroticisme: 80% is genetisch, 20% is omgeving 

• Maar als je nu eens de gemeenschappelijke 
omgevingsvariantie (c²) wilt berekenen, dan leidt de 
formule tot een negatief getal, dat is toch niet mogelijk? 

• Deze formules deugen dus niet 
- Correlaties voor extraversie en neuroticisme (Eysenck) voor monozygote en dizygote samen-

opgevoede tweelingen in 3 verschillende landen 

➢ De monozygote tweelingen 
hebben hogere cijfers dan de 
dizygote tweelingen 

• Teken van erfelijkheid 
- Samenvattend: over 

persoonlijkheidsmodellen, landen 
heen en soorten tweelingen heen 

➢ Persoonlijkheid is heel sterk erfelijk 
bepaald: 30-50% erfelijk bepaald, 
soms zelfs 60% 

• Vooral extraversie en 
neuroticisme zijn sterk 
genetisch bepaald 

• Dus 50-70% omgeving 
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- Correlaties voor persoonlijkheid bij monozygote en dizyogte tweelingen (apart en samen 
opgevoed) 

➢ Dit is veel sterkere evidentie voor de erfelijkheid van persoonlijkheidstrekken: de monozygote 
tweelingen zijn apart opgevoed, en toch lijken ze zo hard op elkaar in termen van 
persoonlijkheid, meer dan de dizygote tweelingen die samen zijn opgevoed! 

- Scatterplot lichaamslengte en novelty seeking voor monozygote samen-opgevoede tweelingen 

➢ Correlatie van 0.95 voor lichaamslengte 

• Er is een heel sterke genetische component 
➢ Een grote puntenwolk = kleinere genetische component 
➢ Correlatie van 0.63 voor novelty seeking 

• De omgeving speelt een grotere rol 
- Adoptiestudies: correlatie tussen geadopteerd kind en zijn/haar biologische en adoptieouder 

➢ Extraversie is erfelijk bepaald: de correlatie tussen het adoptiekind en de biologische ouder is 
sterker dan die met de adoptieouder 

➢ Als de gedeelde omgeving belangrijk zou zijn, dan zouden de correlaties met de adoptieouders 
veel groter moeten zijn dan die met de biologische ouder 

- Minnesota study twins reared apart 
➢ Studie van 45 monozygote en 26 

dizygote apart opgevoede 
tweelingen 

➢ Combinatie van sterktes 
tweelingstudies met 
adoptiestudies 

➢ Hoge correlaties, maar ook voor 
dingen waarvan we dachten dat 
die vooral omgevingsbepaald 
waren 

• Attitudes 

• Traditionalisme 
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• Agressie 

• Neuroticisme 

• Verbeelding 

• … 
➢ Genetica speelt dus een heel sterke rol! 
➢ Nadeel: dit komt heel weinig voor 

• Je kan niet zomaar tweelingen uit elkaar trekken om te onderzoeken 
➢ Deze cijfers zijn directe erfelijkheidsschattingen: h² 

• De omgeving doet er niet toe, dus c² doet er niet toe! 
- De traditionele schattingsmethode: problemen 
➢ Assumptie van de gelijke omgeving van dizyogte en monozygote tweelingen? 
➢ Schatting van de omgeving kan nooit direct gemeten worden; dit is gewoon altijd de restvariantie 
➢ Schatting van de omgeving houdt geen rekening met meetfouten 
➢ Als erfelijkheid belangrijk is, dan ga je ervan uit dat de omgevingseffecten klein zijn? 
➔ Traditioneel additief model: omgeving + genen = 100% 
➔ Integratief model: genen, omgeving en de interactie ertussen (want ze staan niet los van 

elkaar!) 

❖ 3.4: INTEGRATIEVE GEDRAGSGENETISCHE BENADERING 

➢ Hier contrasteren we de basisassumpties van elk model 

- Verschillende types genetische variantie/invloeden 
➢ Additieve genetische variantie: genetische variantie in een individu die resulteert uit de som van 

de overgeërfde genen van beide ouders 

• (Lichaamslengte papa + lichaamslengte mama)/2 = jouw lichaamslengte 

• Narrow heritability 

• Onafhankelijk van andere genen 
➢ Niet-additieve genetische variantie 

• Afhankelijk van andere genen 

• Dominantie: dominante vs recessieve allelen (betrekking op 1 gen, vb oogkleur) 
▪ Het dominante allel komt tot uiting 

• Epistatisis: het effect van een gen is afhankelijk van de aanwezigheid van andere genen 
▪ Ze kunnen elkaar tegenwerken of elkaar helpen 
▪ Vb een bloemetje: gen voor bloemkleur, allel voor roze bloem en allel voor blauwe bloem; 

en een gen voor witte of gekleurde bloemen, allel voor witte bloemen en allel voor 
gekleurde bloemen 
o Deze 2 genen kunnen gaan interageren 
o Stel dat de bloem 2 allelen voor witte bloemen heeft, dan wordt het een witte bloem 

en doen de andere allelen er niet toe → het heeft een onderdrukkend effect → 
epistatisch effect 
▫ Epistatisch allel: witte bloemen allel 
▫ Hypostatisch allel: roze/blauw/gekleurd allel 
▫ = epistasis 

➢ Additieve en niet-additieve genetische variantie = broad heritability 
- Assortative mating 
➢ We kiezen mensen die op ons lijken (intelligentie, fysiek, persoonlijkheid, psychopathologie) 

- Integratief model 
- Additieve 

genetische 
variantie 

- Narrow 
heritability 

- Niet-additieve 
genetische 
variantie 

- Dominant 
- Epistatisch  
- Hypostatisch 
- Epistasis  
- Broad heritability 
- Assortative 

mating 
- Model van Reiss 
- Within-family 

factoren 
- Passief model 
- Kind-effecten 

model 
- Ouder-effecten 

model 
- Child-driven 

effect 
- Positieve 

feedback loop 
- Negatieve 

feedback loop 
- Outside-family 

factoren 
- Groeps-

socialisatie 
theorie 

- Passieve gen-
omgevings-
correlaties 
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➢ Verhoogt de similariteit tussen 1e graadsverwanten: bij dizygote tweelingen (niet bij 
monozygote tweelingen, hier kan de similariteit niet meer verhoogd worden) 

• Dizyogte tweelingen gaan meer op elkaar lijken omdat jij en je partner OOK meer op elkaar 
lijken door assortative mating 

• Dit impliceert een ONDERSCHATTING van de genetische contributie (h²) 
▪ ℎ2 = 2(𝑟𝑀𝑍 − 𝑟𝐷𝑍) 

- Omgeving: gedeelde vs unieke 
➢ Persoonlijkheid is ongeveer 50% genetisch verklaard 
➢ Wat is dan het effect van de gemeenschappelijke omgeving? 

• 5 a 10%! 

• Heel laag: cfr lage similariteit tussen geadopteerde kinderen 

• Kritiek: deze lage correlatie is een methodologisch effect van vragenlijsten 
▪ Bij observaties zijn deze correlaties hoger! 

➢ Wat is dan het effect van de unieke omgeving/niet-gedeelde omgeving? 

• Significant, maar wisselende resultaten (verschillende vriendengroep) 
➢ Er is wel een belangrijk gedeeld omgevingseffect voor attitudes, religie, politieke oriëntatie en 

gezondheidsgedrag (roken/drinken) 
- Unieke within-family factoren (model van Reiss) 
➢ Passief model: puur overerving 

• Algemene genetische overlap tussen 
ouder en kind 

• Geen aandacht voor andere 
interagerende factoren 

➢ Child-effects model: alles is de genen! 

• Gen veroorzaakt gedrag bij kind 

• Gedrag van het kind veroorzaakt 
hetzelfde/gelijkaardig gedrag bij de 
ouders 

• Het gedrag van de ouder is niet de 
oorzaak van het gedrag van het kind 

• Child-driven effect: ouders reageren 
anders naargelang de 
persoonlijkheid van het kind 
▪ Positieve feedback lus: 

stimuleert natuurlijke aanleg van 
het kind 

▪ Negatieve feedback lus: werkt 
natuurlijke aanleg van het kind 
tegen 

▪ Vb: stil kind 
o Positieve feedback: ga maar rustig op je kamer spelletjes spelen 
o Negatieve feedback: kom eens buiten, doe iets met je vrienden 

➢ Parent-effect model: het kind doet iets als reactie op de ouder 

• Gedrag ouder als respons op het gedrag van het kind → genetische make up ouder 

• De respons van de ouder lokt gedrag uit bij het kind → genetische make up kind 

• Within family effects leidt tot bias bij de schatting van de erfelijkheid! 
▪ Negatieve feedback loop: leidt tot een overschatting van de erfelijkheid 
▪ Positieve feedback loop: leidt tot een onderschatting van de erfelijkheid 
▪ Vb negatieve feedback: in een gezin is er een stil kind en een wild kind 

o Je moedigt het stil kind aan om wilder te zijn, en het wild kind aan om stiller te zijn 
o Ze gaan meer naar elkaar toe in termen van gedrag/persoonlijkheid! 
o Dit komt natuurlijk niet door de erfelijkheid, maar door wat de ouders zeggen, maar dit 

kan je niet zomaar zien! → overschatting erfelijkheid 
▪ Vb positieve feedback: in een gezin is er een stil kind en een wild kind 

o Je moedigt het wild kind aan om wilder te zijn, en het stil kind aan om stiller te zijn 
o Ze gaan minder op elkaar lijken itv gedrag → onderschatting erfelijkheid! 

- Reactieve gen-
omgevings-
correlaties 

- Actieve gen-
omgevings-
correlaties 
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- Unieke outside-family factoren 
➢ We vormen onze identiteit adhv van de groeps-socialisatie theorie 
➢ Groeps-socialisatie theorie: we zien onszelf als behorend tot bepaalde groepen (religieus, 

etnisch, …) en we distantiëren ons van groepen waartoe we niet behoren 

• Vb: vrouwen willen zich vrouwelijk gedragen, willen niet overkomen als een man 

• Sociale groepen zijn een unieke omgevingsfactor met invloed op de persoonlijkheid 
➢ Er zijn verschillende manieren waarop die sociale categorisatie/groepen hier een effect op heeft 

• Context-specifieke socialisatie: we vormen onze sociale identiteit in verschillende contexten 
▪ Vb: stil kind wordt thuis ontmoedigd van stil te zijn, maar op school (in de klas) juist 

bekrachtigd omdat het stil is 
▪ Op verschillende fronten allemaal unieke invloeden 

• Socialisatie buitenshuis: identificatie met bepaalde sociale groepen (attitudes, normen) 
▪ Vb: je gedraagt je anders bij je vrienden van het middelbaar dan je vrienden uit het 

middelbaar 

• Transmissie van cultuur via groepsprocessen: ouders worden natuurlijk ook beïnvloed door 
hun peers, dus dit krijg je ook onrechtstreeks mee 
▪ Persoonlijkheid van het kind is het resultaat van de interactie met de sociale identiteit van 

onze ouders 

• Groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen versterken of verschillen tussen 
individuen binnen groepen versterken 
▪ In verschillende groepen kan je verschillende hiërarchische posities innemen 

- Gen-omgevingscorrelaties 
➢ Individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen blootgesteld 

• De correlatie kan negatief of positief zijn 
▪ Negatief: onderdrukt de eigen tendensen van het kind 
▪ Positief: versterkt de eigen tendensen van het kind 

➢ Soorten: 

• Passief: onafhankelijk van het kind 
▪ Ouders geven bepaalde genen door, en je belandt ook in zo een omgeving 
▪ Vb: je ouders zijn neurotisch en jij bent zelf ook heel neurotisch, en je belandt ook in een 

neurotische omgeving 

• Reactief/evocatief: de genetische dispositie van het kind lokt een specifiek gedrag uit bij de 
omgeving 
▪ Vb: baby die graag geknuffeld wordt zal stoppen met huilen als de mama de baby knuffelt 

• Actief: het kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij zijn/haar genetische 
dispositie 
▪ Vb: hoog scoren op sensation-seeking → uit een vliegtuig springen 

- Gen x omgevingsinteracties 
➢ Individuen met een verschillend 

genotype reageren verschillend op 
dezelfde omgeving 

➢ We zien hier interacties 

• Mensen die hoog scoren op 
extraversie hebben een lawaaierige 
omgeving nodig om het cognitief 
goed te doen 

• Mensen die laag scoren op extraversie hebben een stille omgeving om het cognitief goed te 
doen 

• Mensen die laag scoren op het MAO-A gen én in de kindertijd misbruikt zijn, hebben een 
grotere kans om een antisociale persoonlijkheid te ontwikkelen 

- Gedragsgenetica en het FFM: een samenvatting 
➢ Er zijn twee verschillende invalshoeken 

• Meta-analyse 

• Rechtstreekse meting met een FFM instrument 
➢ Bevindingen zijn consistent 

• Genetisch effect persoonlijkheid: 35-50/60% (vooral voor extraversie en neuroticisme) 
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➢ Activity level: gemeten met een actometer (GOSAT study): erfelijkheid = 0.40 
➢ Psychopathie trekken (Blonigen et al): 

• Gevoelloosheid: 
▪ Monozygoot: 0.34 
▪ Dizygoot: 0.16 

• Onbevreesdheid: 
▪ Monozygoot: 0.54 
▪ Dizygoot: 0.03 

➢ Morningness-eveningsness: 54% 
➢ Impulsiviteit: 50% 

- EXPERIMENT: mijlpaal onderzoek 
➢ DOEL: erfelijkheid van FFM-

facetten in monozygote en 
dizygote tweelingen 

➢ METHODE: Canadese en Duitse 
steekproeven van monozygote en 
dizygote tweelingen de NEO-PI-R 
laten invullen 

➢ RESULTAAT RUWE SCORES:  

• Voor 26 van de 30 NEO-PI-R 
facetten is er eenzelfde type en 
grootteorde van genetisch en 
omgevingseffect over beide 
culturen (niet voor values, 
modesty, order en self-
discipline) 

• De NEO-PI-R domeinen zijn 
gelijk over culturen heen: zowel 
de omgeving als de 
erfelijkheidsinvloed 
▪ Daarom staan alle 

resultaten onder ‘combined 
sample’ 

• De gedeelde omgeving (c²) doet 
bijna niets, het is vooral de 
unieke omgeving (e²) die een 
rol speelt 

• Modesty en self-discipline: de 
omgevingsvariantie kon niet 
gelijkgesteld worden aan 0, dit 
heeft men vrij moeten schatten 

➢ RESULTAAT RESIDUELE SCORES: 

• Uitzuivering van de effecten 
van de domeinen/factoren 

c²: common 

environmental variance 

e²: unique 

environmental variance 

Schatting van de 

genetische 

component, 

gecorrigeerd voor 

onbetrouwbaarheid 



36 
 

• Dit zijn argumenten voor het 
hiërarchisch model van 
persoonlijkheid 
▪ De facetten zijn meer dan 

een operationalisatie van 
die factor, ze zijn ook nog 
eens sterk erfelijk bepaald 

▪ Erfelijke constructen zijn 
zeer sterk gelinkt aan 
persoonlijkheid en veel 
meer dan andere 
fysiologische/biologische 
maten 

▪ Erfelijkheid is het sterkst 
gelinkt met persoonlijkheid 
en geen andere fysio/biologische maten! 

- Additionele bevindingen vanuit gedragsgenetisch onderzoek 
➢ Attitudes:  

• Traditionalisme: 0.56 

• Conservatisme: sterk genetisch, observeerbaar vanaf 12j 
➢ Beroepsvoorkeuren: 

• Genetische verwanten gaan bepaalde aspecten van een job op een gelijkende wijze 
aantrekkelijker vinden dan niet-verwanten 

• Ondernemerschap 
➢ Religiositeit: sterke stijgende genetische invloed van adolescentie naar volwassenheid (12% → 

44%) 
➢ Drinken en roken 

• Roken: 50% genetische invloeden (niet alleen starten met roken, maar ook doorgaan met 
roken) 

• Alcoholgebruik én alcoholisme: 50% of meer 
▪ Gevonden in muizen: genmutatie die zorgt voor excessief alcoholgebruik 

➢ Kans op een geslaagd huwelijk 

• Voldoening in huwelijk die je ervaart (tolereren van emotionele onenigheid binnen huwelijk) 

• Geneigdheid om te trouwen vs single te blijven: 68% 

• Kans op scheiden 
➢ Partnerkeuze: 

• Hebben tweelingen gelijkaardige partners? 
▪ Nee: partnerkeuze is eerder random 
▪ Het overgrote merendeel vond elkaars partner niet interessant 

• Gelijkenissen vs verschillen als tweelingen ouder worden? 
▪ Monozygote tweelingen: 

o Uiterlijk wordt minder gelijkend 
o Vaardigheden worden sterker gelijkend 
o Sterven op gelijkere leeftijd 

▪ Dizygote tweelingen: sterven op minder gelijke leeftijd 
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❖ LEERDOELEN HOOFDSTUK 3 

1) Misconcepties omtrent erfelijkheid kunnen benoemen 

2) Het verschil kunnen toelichten tussen single-gen en polygenische erfelijkheid 

3) De twee terreinen van de gedragsgenetica (en hun technieken) kunnen toelichten 

4) Assumpties van de kwantitatieve genetica kennen 

5) De uitgangspunten voor de schatting van erfelijkheidsvariantie volgens de klassieke methode kennen 

6) De methoden/designs en hun kenmerken kennen die men kan gebruiken voor het beschrijven van de genetische 

overerfbaarheid van persoonlijkheid 

7) De formule voor de schatting van erfelijkheidsvariantie volgens de klassieke benadering begrijpen 

8) Evidentie vanuit de klassieke benadering van erfelijkheids- en omgevingseffecten op persoonlijkheidsdimensies kunnen 

toelichten 

9) Problemen met de klassieke schattingsmethode begrijpen en kunnen toelichten 

10) Het verschil tussen de klassieke en de integratieve benadering van de schatting van erfelijkheidsvariantie kunnen 

situeren 

11) Types van genetische variantie kennen 

12) Het principe van assortative mating en potentiële implicaties ervan begrijpen 

13) Evidentie aangaande gedeelde en unieke omgevingseffecten kunnen samenvatten 

14) Weten dat unieke omgevingsvariantie uit within en outside family factor bestaat 

15) Het model van Reiss aangaande unieke within-family factoren en de drie bijhorende modellen van genetische 

transmissie kennen 

16) Gen-omgevingscorrelaties en –interacties begrijpen en de onderlinge verschillen kennen 

17) De belangrijkste bevindingen omtrent het genetisch aandeel in FFM trekken kennen 

Hoofdstuk 4: Persoonlijkheidsontwikkeling 

❖ 4.1: PERSOONLIJKHEID OP JONGE LEEFTIJD METEN 

- EXPERIMENT Caspi et al Dunedin studie 
➢ DOEL: kunnen individuele verschillen tussen kinderen van 3j predictief zijn voor uitkomsten op 

21j? Persoonlijkheidsontwikkeling  
➢ OPZET: geboortecohorten in Nieuw-Zeeland heel intensief bestuderen 

• Alle kinderen in 1 geboortecohort bestuderen op leeftijd van 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, … 
jaar (studie loopt nog steeds) 

• Fysieke, psychosociale en psychiatrische assessment 

• Participanten + interpersoonlijk netwerk (familie, vrienden) bestuderen 

• Prospectieve longitudinale studie: studies naar persoonlijkheid zijn meestal retrospectief 
(ouders vragen naar persoonlijkheid van kind op leeftijd van 6, 12, … jaar), maar deze studie 
niet 

• Grote, representatieve steekproef met heel weinig uitval en controle voor confounders 
(intelligentie, SES, …) 

• Observatie van 3jarige kinderen: 
▪ 90minuten strange situation test 
▪ Beoordeling op 22 gedragsschalen 

• Kinderen kunnen obv van deze test ingedeeld worden in 3 grote clusters: 
▪ Goed aangepast: veerkrachtig, zelf-controle, zelfvertrouwen, niet overstuur bij 

confrontatie met nieuwe elementen 
▪ Geremd: sociaal teruggetrokken, angstig, niet op gemak bij vreemde mensen 
▪ Ongecontroleerd: impulsief, rusteloos, negatief, onvoorspelbaar in reactie/emotie 

➢ UITKOMST: de 3 clusters waarin de kinderen werden ingedeeld op 3jarige leeftijd zijn 
voorspellend voor… 

• Persoonlijkheidsstructuur op 18jarige leeftijd: 
▪ Ongecontroleerd: impulsieve volwassenen, niet zo betrouwbaar, antisociaal 
▪ Geremd: overcontrolled persoonlijkheidsprofiel (hoog op constraint, negatief affect) 
▪ Goed aangepast: nog steeds goed aangepast 

• Sociaal functioneren op 21jarige leeftijd: 
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▪ Ongecontroleerd: veel conflicten in sociale relaties 
▪ Geremd: minder sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) 

• Werk en werkloosheid: 
▪ Ongecontroleerd: vaker werkloos en vaker ontslagen geweest 

• Psychiatrische stoornissen tijdens jongvolwassenheid:  
▪ Ongecontroleerd: meer externaliserend probleemgedrag, ook internaliserend 

probleemgedrag → meer kans op antisociale persoonlijkheidsstoornis 
▪ Geremd: internaliserend probleemgedrag tijdens adolescentie → meer kans op depressie 

• Crimineel gedrag: zelfrapportage 
op 21j 
▪ Ongecontroleerd: meer 

deviant gedrag en misdaden 
o Zelfde effect wordt ook 

teruggevonden in 
strafblad (dus 
zelfrapportage is accuraat) 

• Conclusie: pionierstudie mbt 
betekenis van vroege individuele 
verschillen voor later 
functioneren 

• Eerste grootschalige evidentie: 
sterke associaties tussen 
temperament op 3jarige leeftijd en 
meerdere, onafhankelijke indexen 
van functioneren op latere leeftijd in 
verschillende contexten 

➢ TEKORTKOMINGEN VAN DE DUNEDIN 
STUDIE: 

• Individuele verschillen werden 
gemeten obv strange situation + 
gedragsschalen 
▪ Geen modelmatige representatie 
▪ Geen theoretisch kader 
▪ Maakt het moeilijk om naar de 

stabiliteit van persoonlijkheid te 
kijken → strange situation test kan niet afgenomen worden bij 10jarigen 

- Individuele verschillen op jonge leeftijd: temperament of persoonlijkheid? 
➢ Eerste pogingen om individuele verschillen tussen kinderen op een meer systematische manier 

vast te leggen (binnen een conceptueel kader) 
➢ Klassieke visie: sequentiële relatie tussen temperament en persoonlijkheid 

• Eerst is er het temperament van het kind, wat zich later ontwikkelt tot persoonlijkheid oiv 
interacties met de omgeving 

• Temperament is sterk genetisch bepaald 
➢ Kritiek op klassieke visie: 

• Genetische basis voor persoonlijkheid is even sterk als de genetische basis voor temperament 

• Het klopt niet om te zeggen dat persoonlijkheid pas op latere leeftijd observeerbaar is, want 
we kunnen al FFM-trekken observeren vanaf de leeftijd van 2j 

❖ 4.2: INVALSHOEK 1: INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD BESCHRIJVEN ADHV 

TEMPERAMENTSMODELLEN 

- Temperamentsmodellen verschillen onderling in: 
➢ Aard en aantal dimensies 
➢ Verschillende klemtoon op emotionele- en aandachtsprocessen + stylistische componenten van 

temperament 
➢ Verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten/observaties  

- Temperamentsmodellen betekenden een paradigmashift in de psychologie 
➢ Opgekomen in de tijd van behaviorisme en psychodynamica populair waren 

- Negen 
dimensioneel 
systeem van 
Thomas & Chess 

- Gemakkelijk kind 
- Traag-op-gang 

komend kind 
- Moeilijk kind 
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• Legden heel sterk de focus op tabula rasa geboren worden, en dat persoonlijkheid zich 
ontwikkelt oiv de omgeving 
▪ Externe focus 

• Temperamentsmodellen leggen de focus intern: kind wordt geboren met primaire 
reactiepatronen die stabiel zijn over de tijd en sterk genetisch bepaald zijn 
▪ Er zijn aangeboren verschillen tussen kinderen, geen tabula rasa meer 

- Temperament is een multidimensioneel construct dat bestaat uit 3 A’s 
➢ Aandachtsfactor 
➢ Affectieve factor 
➢ Activationele factor 

- We bespreken 3 temperamentsmodellen 
➢ Thomas & Chess 
➢ Buss& Plomin 
➢ Rothbart & Derryberry 

- Thomas & Chess: negen dimensioneel systeem 
➢ Groep kinderen 6j lang heel intensief observeren 

• Directe observatie ipv vragenlijsten 

• Klinisch-psychiatrisch onderzoek 
➢ Nadruk ligt op het hoe-aspect van gedrag = de stylistische component van temperament 

• Hoe reageren kinderen? Hoe verschillen ze van elkaar? 

• Eersten die spraken over een reciprociteit tussen kind en omgeving: goodness of fit 
▪ Jij als ouder moet je opvoedingsstijl aanpassen aan het temperament van je kind 
▪ Easy of difficult temperament: er zijn nu eenmaal kinderen die gemakkelijker zijn om mee 

om te gaan dan anderen 
➢ De negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling: 

• Activity: hoe actief is dit kind? Fysieke beweging nodig? Rustig? 

• Adaptability: in welke mate kan een kind zich aanpassen aan een veranderende omgeving? 

• Approach-withdrawal: hoe reageert een kind op nieuwe stimuli? Approach of terugtrekking 

• Regularity/rythmicity: hoe voorspelbaar zijn de biologische processen van het kind? Wanneer 
hebben ze honger, wanneer zijn ze moe? 

• Threshold of responsiveness: mate waarin kinderen verschillen in hoeveel stimulatie ze nodig 
hebben om een respons op te wekken? Hoe luid moet een bepaalde stimulus zijn om een kind 
te doen schrikken? 

• Intensity of reaction: hoe verschillen kinderen in de mate van intensiteit van emoties? Hoe 
boos of verdrietig of blij kan een kind zijn? 

• Quality of mood: wat is het basishumeur van het kind? Goed of slechtgezind? 

• Distractibility: hoe gemakkelijk kan je je kind afleiden? Als het weent, kan je het gemakkelijk 
doen stoppen wenen door het af te leiden? 

• Task persistance: hoe lang kan een kind met 1 taak bezig blijven? 
➔ Obv deze 9 dimensies vragenlijsten voor baby’s tot lagere schoolleeftijd ontwikkelen die 

ingevuld kunnen worden door ouders, opvoeders, etc… (multi-informant) 
➢ Naast die 9 dimensies kun je kinderen indelen in 3 clusters/persoonlijkheidstypes: 

• Gemakkelijk kind:   
▪ Doorgaans in positieve stemming 
▪ Regelmatige biologische functies 
▪ Lage tot matige responsintensiteit 
▪ Goede adaptatie 
▪ Raakt niet van streek in nieuwe situaties 

• Traag-op-gang-komend kind: 
▪ Vaak negatieve stemming 
▪ Laag activiteitsniveau 
▪ Lage responsintensiteit 
▪ Geneigd zich terug te trekken in nieuwe situaties 

• Moeilijk kind: 
▪ Vaak negatieve stemming 
▪ Onregelmatige biologische functies 

- EAS(I) model van 
Buss & Plomin 

- Surgency 
- Negatief affect 
- Effortful control 
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▪ Hevige reactie 
▪ Geringe adaptatie 
▪ Geneigd zich terug te trekken in nieuwe situaties  

➔ Deze 3 clusters lijken sterk op de clusters van goed aangepast, geremd en ongecontroleerd 
- Kritiek op het model van Thomas & Chess: 
➢ Factoranalyses vinden weinig empirische evidentie voor de 9 dimensies 
➢ Vooral focus op hoe-aspect, maar te weinig aandacht voor motivationele en emotionele 

componenten van temperament 
- EAS(I) model van Buss & Plomin 
➢ Ze zagen temperament als voorloper van volwassen persoonlijkheid 
➢ 5 criteria om een temperamentstrek te definiëren: 

• Erfelijk 

• Relatief stabiel tijdens kindertijd 

• Continuïteit tot in de volwassenheid 

• Evolutionair adaptieve functie 

• Terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen) 
➔ Strenger dan bij Thomas & Chess 

➢ Aanvankelijk onderscheidden ze 4 dimensies: 

• Emotionaliteit: intensiteit van emoties (positief en negatief) 

• Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit (handbewegingen, praten) 

• Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zien 

• Impulsiviteit: variabiliteit in doorzettingsvermogen, zelfcontrole, … 
➔ Impulsiviteit werd later geschrapt uit het model: ze vonden er niet genoeg evidentie voor de 

erfelijke basis van impulsiviteit 
➔ Onderzoek wijst uit dat impulsiviteit toch erfelijk bepaald is! 

- Model van Rothbart & Derryberry 
➢ Focussen zeer sterk op de biologische basis van temperament 
➢ Ze zien temperament als aangeboren verschillen in 2 centrale componenten door biologische en 

neurale verschillen 
➢ Centrale componenten: 

• Reactiviteit: fysiologisch excitatorische mechanisme in neuraal systeem (mate waarin je 
neuraal systeem gemakkelijk gaat reageren) 
▪ Emotionaliteit: positieve vs negatieve emoties 
▪ Activiteit: motorische activiteit 

• Zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit (puur biologisch bepaald; automatische 
activiteit in de hersenen) 
▪ Aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht voor semantische 

informatie 
▪ Inhibitie: kan een kind een bepaald gedrag NIET stellen indien de situatie dat vereist 

➢ Stylistische component: emotie, motivatie en aandacht 
➢ Factoranalayse over de leeftijd uitvoeren en komen tot 3 grote factoren die verweven zijn met 

die 2 centrale componenten 

• 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 en 
routinematige activiteit 

➢ Heterogeniteit van constructen over leeftijdsgroepen heen bemoeilijkt longitudinaal onderzoek 

• Die 3 factoren worden teruggevonden over de leeftijd heen, maar men gebruikt daar 
verschillende metingen voor elk construct op elke leeftijd 

• Je wilt eigenlijk hetzelfde construct steeds op dezelfde manier meten op elke leeftijd 
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- Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen 

➢ Er zijn 4 gemeenschappelijke factoren in de 3 modellen 

• Emotionaliteit 

• Extraversie 

• Activiteit 

• Doorzettingsvermogen 
➢ Lijkt op FFM 

• Emotionaliteit: neuroticisme 

• Extraversie en activiteit: extraversie 

• Doorzettingsvermogen: consciëntieusheid 

❖ 4.3: INVALSHOEK 2: INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD BESCHRIJVEN ADHV 

PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN (FOCUS: FFM) 

- Hoe kunnen we persoonlijkheidsmodellen voor volwassenen gebruiken om 
persoonlijkheidsverschillen tussen kinderen vast te stellen? 2 strategieën 

➢ Top-down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere leeftijdsgroepen 

• Adjectievenlijst Digman: volwassenen als informant over kinderen 

• Adjectievenlijst Goldberg: volwassenen als informant over kinderen 

• Vragenlijst NEO-FFI en NEO-PI-R: adolescenten als informant 

• Peer-nominatiestudie: kinderen als informant 
➢ Bottom-up: dimensies onderzoeken die onderliggend zijn aan geheel individuele verschillen die 

geobserveerd kunnen worden bij kinderen 

• HiPIC (differentiële psychologie) 
- Top-down studies: volwassenen als informanten 
➢ Digman et al: 6 steekproeven laten beoordelen door leerkrachten 

• Leerkrachten trekadjectieven geven die gebruikt worden om volwassenen te beschrijven, 
uitgewerkt met gedragsdefinities relevant aan gedrag in de klas 

• Big Five replicatie 
➢ Goldberg: heranalyse van Digman materiaal 

• Replicatie van de 5 factoren over elk van de steekproeven apart 

• Geen terugkerende additionele factoren 
➢ Kritiek: misschien replicatie van de big 5 omdat het door volwassenen beschreven wordt, wat als 

we kinderen zelf als informant gebruiken? 
- Top-down studies: adolescenten als informant 
➢ Parker et al: replicatie FFM adhv NEO-FFI bij hoogbegaafde adolescenten 

• Kritiek: het waren hoogbegaafde adolescenten, niet representatief? 
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➢ De Fruyt et al : NEO-PI-R bij representatieve groep jongeren (12-17) 

• Replicatie factorstructuur: vrije gelijkaardige factorladingen voor volwassenen als voor 
adolescenten 
▪ Wilt zeggen dat de structuur van persoonlijkheid hetzelfde is bij volwassenen als bij 

adolescenten 

• Betrouwbaar 

• Valide (substantiële relaties met HiPIC-factoren) 
▪ De trekken van de NEO correleren sterk met trekken uit de HiPIC 

➢ De Fruyt et al: NEO-PI-3 versie (aangepaste versie van NEO-PI-R voor jongeren) – APPOC project 

• Makkelijker leesbaar voor jongeren 

• Cross-culturele replicatie 
- Top-down studies: kinderen als informant (peer-nominatie studies) 

➢ Peer-nominatiestudies: kinderen uit de lagere school vragen om klasgenoten te nomineren voor 
bepaalde trekken 

➢ Met deze methode vindt men maar 3 factoren 

• Agreeableness 

• Extraversion-emotional stability 

• Intellect-conscientiousness 
➢ Mogelijke verklaringen? 

• Kinderen hebben een minder gedifferentieerde persoonlijkheid? 
▪ Uitbreiding gedragsreportoire met stijgende leeftijd? 

• Beperking cognitieve mogelijkheden van kind? Misschien kunnen ze nog niet goed 
beoordelen? 

• Evaluatieve aard van beoordelingen?  
▪ Kinderen zijn soms wat te terughoudend in hun oordelen? 

• Nominatieprocedure op zich produceert statistisch scheve verdelingen: een grote groep 
kinderen wordt nooit genomineerd 

- Bottom-up strategieën 
➢ Informanten beschrijven de inhoud en de breedte van het terrein van individuele verschillen 

• Vb vrije ouderlijke beschrijvingen: constructie van de HiPIC 
➢ Resultaten: 
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• Categorieën met 
meest aantal 
classificaties 
representeren de Big 
Five 

• Ongeveer ¾ van de 
beschrijvingen kan 
gesitueerd worden 
binnen de Big Five 

• Replicatie over 
culturen heen 

- Besluit 
➢ FFM is een valide model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van 

persoonlijkheid op jonge leeftijd 

• Vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen 

• Vanuit niet-geprestructureerde bron (vrije beschrijvingen van ouders) 
➢ Hoe integreren we dit met temperamentsmodellen? Er is niet echt een verschil tussen 

temperament en persoonlijkheid 
➢ Perspectief op continuïteit van vroege individuele verschillen kwam historisch gezien vanuit 

temperamentsmodellen, recentelijk meer en meer vanuit FFM 

• Als je vanuit kindertijd al met het FFM model werkt, dan kan je echt een life-span perspectief 
nemen 

❖ 4.4: HOE STABIEL OF VERANDERLIJK ZIJN VROEGE TEMPERAMENTS- EN 

PERSOONLIJKHEIDSVERSCHILLEN DOORHEEN DE LEVENSLOOP? 

- Wat is persoonlijkheidsontwikkeling? 
➢ Er zijn verschillende vormen van stabiliteit en verandering 

• Analyse op groepsniveau: 
▪ Structureel 
▪ Absoluut 
▪ Rangorde 
▪ Coherence 

• Analyse op individueel niveau 
▪ Ipsatief  

- Er zijn 3 analyseniveaus om persoonlijkheidsontwikkeling te bestuderen 
➢ Menselijke soort 

• Universele veranderingen, algemene trends 

• Vb: stijging seksuele interesse, daling risico-gedrag 
➢ Groep (nomothetisch) 

• Ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur) 
➢ Individu (idiografischà 

• Verandering voorspellen obv individuele verschillen in persoonlijkheid 
- Persoonlijkheidsontwikkeling: stabiliteit of verandering? 
➢ Stabiliteit en verandering worden beiden beïnvloed door genetische en omgevingsfactoren 
➢ Meeste mensen ondervinden doorheen hun leven subjectief gezien weinig verandering in hun 

persoonlijkheid 

• Persoonlijkheid: relatief duurzame patronen van denken, voelen en handelen 

• Er is meer evidentie voor stabiliteit dan verandering 
➢ Onveranderlijkheid =/= onveranderbaarheid 

• Na intensieve behandeling kunnen persoonlijkheidsveranderingen optreden 
- Structurele continuïteit: kijken naar de gelijkenis van de covariantiematrix over leeftijden heen 
➢ Persoonlijkheid meten op T1 en T2: covariantiematrix opstellen voor T1 en T2 en vergelijken met 

elkaar 
➢ Vaak onderzocht met structurele vergelijkingsanalyse: 2 modellen vergelijken 

• Model 1: correlaties worden vrij geschat 

• Model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip 

- Structurele 
continuïteit 

- Absolute 
continuïteit 

- Maturiteits-
principe 

- Rangorde 
continuïteit 

- Coherence 
continuïteit 

- Ipsatieve 
continuïteit 
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➢ Structurele variatie indien er een ontwikkelingstransformatie van het construct heeft 
plaatsgevonden 

➢ Onder de 
diagonaal: 
intercorrelaties 
op 18 jarige 
leeftijd 

➢ Boven de 
diagonaal: 
intercorrelaties 
op 22 jarige 
leeftijd 

➢ Structurele 
continuïteit: de 2 
matrices 
verschillen niet te 
veel van elkaar 

- Absolute continuïteit: vergelijking van de gemiddelde score van een groep over de tijd/ifv de tijd 
➢ Onderzoeken van normatieve veranderingen (stijging/daling) 

• Vb op T1 voor de volledige groep de NEO-PI-R afnemen en gemiddelden berekenen, en op T2 
opnieuw → absolute scores vergelijken 

➢ Voorwaardes: 

• Er is sprake van structurele continuïteit 

• Dezelfde trek wordt meerdere keren gemeten 
➢ Mogelijke designs: 

• Cross-sectioneel design: 2 verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdstip 
▪ Vb: extraversie in 1e leerjaar vergelijken met extraversie in 6e leerjaar 
▪ Kritiek: je meet 2x een verschillende groep → leeftijdsgebonden verandering of een 

cohorteffect? Zat er al een verschil tussen de groep? 

• Cross-cultureel design: in verschillende culturen verschillende groepen vergelijken 
▪ Hoeveel wordt er verklaard door cultuur en hoeveel wordt er verklaard door leeftijd? 
▪ Integratie van cultuur biedt juistere interpretatie van cross-sectionele vergelijkingen 

• Longitudinaal design: dezelfde groep vergelijken op 2 tijdstippen 
▪ Beste manier om absolute continuïteit te meten 
▪ Kan leeftijdsgebonden veranderingen wél onderscheiden van cohortegebonden 

veranderingen 
➢ Centrale bevinding van absolute continuïteit/verandering? 

• Maturiteitsprincipe: mensen evolueren naar een meer mature persoonlijkheid met het ouder 
worden 
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▪ Neuroticisme daalt in jongvolwassenheid 
▪ Extraversie daalt over de tijd: 

o Dominantie stijgt van adolescentie tot mid-volwassenheid 
o Sociabiliteit stijgt in de adolescentie maar daalt in de volwassenheid (curvilineair) 

▪ Openheid stijgt in de adolescentie maar daalt met het ouder worden 
▪ Altruïsme en consciëntieusheid stijgen in vroege en mid-volwassenheid 

➔ Je moet over een heel lange tijdsspanne kijken om dit soort veranderingen in persoonlijkheid 
te kunnen zien 

➔ Er is eigenlijk meer evidentie voor stabiliteit dan verandering 

➔ Wanneer veranderen personen het meest in hun persoonlijkheid? Jongvolwassenheid  
➔ Dit gaat in tegen het idee dat er meer verandert tijdens de puberteit 

➢ Samenvattend: 

• Evidentie voor maturatieprincipe 

• Stabiliteit bereikt een hoogtepunt na 50, maar dit is niet absoluut (openness daalt nog tussen 
70 en 80) 

• Trekken bereiken dus GEEN plateau ergens vroeg in de volwassenheid (gaat in tegen studies 
van Costa & McCrae die zeggen dat er na de 30 geen persoonlijkheidsveranderingen meer 
zijn) 

• Geen geslachtsverschillen in patronen van continuïteit: de verschillen tussen de geslachten 
worden op gemiddeld niveau behouden (vrouwen zijn niet minder of meer stabiel dan 
mannen) 

• Grootste persoonlijkheidsverandering in de jongvolwassenheid, niet pubertijd of kindertijd 
- Differentiële/rangorde continuïteit: stabiliteit in scores tov de referentiegroep 
➢ Rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd 

• Vb: persoonlijkheidsvragenlijst afnemen bij een groep mensen en die rangschikken van meest 
naar minst extravert op T1 en op T2 → twee rangschikkingen op T1 en T2 vergelijken: 
behouden mensen hun positie in de rangschikking? 

➢ Berekenen adhv een correlatiecoëfficiënt 
➢ Differentiële continuïteit is onafhankelijk van absolute continuïteit! 

• Iedereen behoudt dezelfde rangorde tegenover elkaar, MAAR de gemiddelden per groep op 
T1, T2 en T3 verschillen van elkaar 
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- EXPERIMENT 
➢ DOEL: rangorde 

stabiliteit van het FFM? 
➢ OPZET: meta-analyse 

van 152 longitudinale 
studies 

➢ UITKOMST: 

• Effect van 
tijdsinterval: de 
correlatiecoëfficiënt 
daalt naarmate er 
meer tijd tussen 2 
metingen zit (logisch: 
correlatie tussen 
leeftijd 10j en 11j zal 
groter zijn dan 
correlatie tussen 
leeftijd 10j en 80j) 

• Effect van leeftijd: 
rangorde stabiliteit 
stijgt naarmate men 
ouder wordt 
▪ As people age, 

personality 
appears to 
become more 
and more set 

• Rangorde is het 
minst stabiel tijdens 
baby en peuterjaren 

• Er is geen verschil in 
grootte van de 
stabiliteitscoëfficiënten mbt 
▪ Soort trek: extraversie is even stabiel als neuroticisme 
▪ Informant: maakt niet uit wie de persoonlijkheidsbeoordelingen heeft gemaakt 
▪ Geslacht: mannen even stabiel als vrouwen 

• Piek in differentiële stabiliteit varieert wél naargelang de trek die wordt gemeten 
▪ Alle trekken zijn even differentieel stabiel, maar ze hebben wel allemaal een andere piek 

(het hoogtepunt van de correlatiecoëfficiënt verschilt per trek per leeftijd) 
▪ Emotionele stabiliteit rond 55 
▪ Extraversie rond 45 
▪ Openheid rond 50 
▪ Altruïsme rond 50 

- EXPERIMENT 

➢ DOEL: rangordestabiliteit van temperament bij baby’s 
➢ OPZET: baby’s in hun eerste levensjaar op 4 verschillende momenten meten (3, 6, 9 en 12 

maand) 
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➢ UITKOMST: positieve correlaties: er is stabiliteit 

• Stabiliteit in het geel omcirkeld: deze trekken zijn meer stabiel dan de andere trekken 
▪ Bij oudere kinderen is er geen verschil in de mate waarin trekken differentieel stabiel zijn 
▪ Stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar 

• Stabiliteit stijgt naarmate kinderen ouder worden: volle groene lijn heeft hogere correlaties 
dan gestippelde groene lijn 
▪ Zelf op jongere leeftijd geldt dat hoe ouder iemand wordt, hoe stabieler 

• Tijdsinterval effect: de laagste correlaties bevinden zich in de kolom met het grootste 
tijdsinterval (3-12) 

• Verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het eerste 
levensjaar (vb activity level lijkt stabieler dan fear) 
▪ Stabiliteit stijgt naar het einde van het eerste levensjaar 

• Moeilijk om mean-level stabiliteit vanuit babytijd tot in kindertijd te meten (vereiste van 
gelijke maat) 
▪ Je kan nog geen FFM-instrument gebruiken bij baby’s 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe stabiel zijn peuters? 
➢ OPZET: activity level is een van de meest stabiele trekken 

• Steekproef van tweelingen  

• 48u lang actograaf op T1 (2j oud) en T2 (3j oud) 

• Ouders scoren ook activiteit van het kind op T1 en T2 

• Zelf activiteit van kind observeren op T1 en T2 
➢ UITKOMST: 

• Age to age kolom: vrije hoge stabiliteit van activiteitslevel tussen T2 en T3 

• Onder de diagonaal: intercorrelaties op T2 

• Boven de diagonaal: intercorrelaties op T3 

• Rangorde coëfficiënt en validiteitscoëfficiënten zijn ok 

• Correlaties van monozygote tweelingen waren groter dan correlaties van dizygote tweelingen 
→ genetisch effect! 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: stabiliteit bij kinderen en adolescenten vanuit een FFM kader 
➢ OPZET: persoonlijkheid op 2 momenten meten met een tijdsinterval van 3j 

• Steekproef 1: kinderen van gemiddeld 10.9j 

• Steekproef 2: broers/zussen en tweelingen van gemiddeld 8.65 jaar 
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➢ UITKOMST: 

• Structurele 
continuïteit OK 

• Differentiële 
continuïteit 
hoog, maar iets 
lagere 
coëfficiënten 
begin pubertijd 
(kijk naar 
correlatiecoëff 
op 12-13j in 
vergelijking 
met de coëff 
op andere 
leeftijden) 

• Absolute 
continuïteit 
hoog 

• Is de 
adolescentie 
nu een 
turbulente 
fase? 
▪ Er zijn iets 

lagere 
rangorde 
coëfficiëntn 
in 
vergelijking 
met de 
kindertijd of 
jongvolwassenheid, 
maar er zijn geen 
grotere 
gemiddelde 
veranderingen in 
vergelijking met 
andere levensfasen 

• Dit zijn alle trekken op 
verschillende 
leeftijden: bij de p-
waarde zien we dat de 
verschillen meestal 
niet significant zijn, 
behalve op de leeftijd 
van 12-13, daar zijn de 
verschillen wel soms 
significant 

- EXPERIMENT 
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➢ DOEL: stabiliteit in persoonlijkheidstrekken bij 
kinderen en adolescenten van een andere 
cultuur? 

➢ OPZET: 12-18j 
➢ UITKOMST: geen mean level verandering 

voor extraversie, altruïsme en 
consciëntieusheid 

• Stijging van neuroticisme bij meisjes 

• Stijging van openheid bij zowel meisjes als 
jongens 

• Replicatie met Vlaamse gegevens 

• Herinterpretatie van adolescentie als turbulente fase 

• De stabiliteitscoëfficiënten zijn een beetje lager in de pubertijd 
- Coherence: de mate waarin onderliggende trek over de tijd stabiel blijft, ongeacht veranderingen 

in fenotypische manifestatie 
➢ Heterotypische continuïteit 
➢ Vb extraversie in de kindertijd uit zich vaak als nood hebben aan veel beweging, in de 

adolescentie uit zich dat in heel veel uitgaan en veel vrienden hebben en in de volwassenheid uit 
zich dat in praatgraagheid en openheid over gevoelens 

• Andere vormen van gedrag die allemaal een indicatie zijn van extraversie 
- Ipsatieve continuïteit: stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu 
➢ Stel dat ik op een bepaald moment hoog scoor op N, laag op E en matig op O → blijft deze 

configuratie 10j later hetzelfde? 
➢ Veel evidentie hiervoor: 

• Stabiel over interval van 6m 

• Ipsatieve stabiliteit over 4j bij jongvolwassenen: slechts een beperkt deel van de steekproef 
vertoont een verschillende configuratie na 4j 

• Ipsatieve stabiliteit over 3j bij kinderen/adolescenten 

❖ 4.5: VERKLARING STABILITEIT EN VERANDERING IN PERSOONLIJKHEID 

- Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren? 

➢ We kunnen verschillende verklaringen op een 
continuüm plaatsen gaande van genen tot 
omgeving 

• FFM: verandering, maturiteitsprincipe is 
een puur genetisch gebaseerde 
verandering 
▪ Studie: genen verklaren 80% van 

stabiliteit in persoonlijkheid over een 
periode van 10j 

• Social Investment Principles: mensen 
krijgen andere sociale rollen naarmate ze 
ouder worden 
▪ Studie: congruentie tussen 

persoonlijkheden van partners 
▪ Studie: covariatie tussen omgeving en 

persoonlijkheidstrekken en gedrag (vb 
assertiviteit in vrouwen was hoger 
tijdens de oorlog dan tijdens de jaren 
60) 

- Social investment 
principles  
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- EXPERIMENT 
➢ DOEL: persoonlijkheidsstabiliteit en partner gelijkenissen (social investment principles) 

• Persoonlijkheid zal stabieler zijn indien je partner in persoonlijkheid op je lijkt (grotere 
stabiliteit in omgeving → grotere stabiliteit in persoonlijkheid) 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: 

• Bruine balken: koppels met hoge similariteit in persoonlijkheid 
▪ Op termijn zie je ook dat hun persoonlijkheid stabieler is 
▪ Als je partner niet op je lijkt, ben je gedwongen je persoonlijkheid een stukje meer aan te 

passen 
- Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren? 
➢ Psychologische makeup van het individu: sommige trekken of persoonlijkheidsconfiguraties 

lenen zich meer tot stabiliteit dan andere 

• Planmatigheid, agreeableness en laag neuroticisme voorspellen stabiliteit van persoonlijkheid 
is volwassenheid 

• Resiliency voorspelt stabiliteit van persoonlijkheid 
➢ Goodness of fit: een goede fit tussen temperament van individu en omgeving leidt tot stabiliteit 

• Vb partner die goed op jou lijkt (studie van Caspi) 

➢ Vanuit persoonlijkheidspsychologie bekijken we meestal enkel het niveau van omgeving en 
gedrag, maar we moeten ook rekening houden met neuronale activiteit en genetische activiteit 

- ALGEMENE CONCLUSIES 
➢ Principe 1: gemiddelde veranderingen in persoonlijkheid zijn het gevolg van intrinsieke 

rijpingsprocessen alsook van veranderingen in de omgeving (nature en nurture) 
➢ Principe 2: in een instabiele omgeving daalt de stabiliteit van persoonlijkheid 
➢ 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 
➢ Principe 4: hoe groter het tijdsinterval tussen 2 metingen, hoe lager de stabiliteit zal zijn → geldt 

voor zowel absolute als differentiële stabiliteitsanalyses 
➢ Principe 5: rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt (cumulatieve stabiliteit), terwijl 

men gemiddeld gezien richting een meer mature persoonlijkheid evolueert met het ouder 
worden 

➢ Principe 6: het vinden van stabiliteit kan in zekere zin het gevolg zijn van de stabiliteit in de 
perceptie van de beoordelaars 
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➢ Principe 7: 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 

❖ LEERDOELEN HOOFDSTUK 4 

1) De centrale bevindingen uit de Dunedin studie kunnen toelichten 
2) De sterktes en zwaktes van het design van de Dunedin studie kunnen benoemen 
3) De relatie tussen temperament en persoonlijkheid kennen 
4) Verschillende temperamentsmodellen met bijhorende dimensies kunnen benoemen 
5) Evidentie voor het FFM bij kinderen vanuit zowel bottom-up als top-down evidentie kunnen beschrijven 
6) De verschillende vormen van stabiliteit/verandering kennen en kunnen illustreren met een voorbeeld 
7) Verschillende vormen van stabiliteit/verandering kunnen afleiden uit onderzoeksgegevens 
8) Evidentie voor absolute continuïteit in persoonlijkheidsontwikkeling kunnen illustreren (zie hiervoor ook Caspi, Roberts, 

& Shiner, 2005) 
9) De maturationele hypothese van persoonlijkheidsontwikkeling kunnen staven met onderzoeksevidentie 
10) De centrale bevindingen van rang-orde stabiliteit van individuele verschillen doorheen de verschillende levensfases 

kunnen samenvatten (zie hiervoor ook Caspi, Roberts, & Shiner, 2005). 
11) De herinterpretatie van de adolescentie als ‘turbulente fase’ vanuit een persoonlijkheidsontwikkelingsperspectief 

kunnen toelichten. 
12) Verschillende theorieën kennen om stabiliteit en verandering in persoonlijkheid te verklaren. 
13) Evidentie kunnen toelichten voor studies die verandering/stabiliteit verklaren vanuit genetische factoren. 
14) Evidentie kunnen toelichten voor studies die verandering/stabiliteit verklaren vanuit omgevingsfactoren. 
15) Verschillende factoren kunnen benoemen die bijdragen aan cumulatieve continuïteit doorheen de ontwikkeling (zie 

Caspi, Roberts, & Shiner, 2005).  
De centrale principes van persoonlijkheidsontwikkeling kennen. 

Hoofdstuk 5: Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen 

❖ 5.1: PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE 

- Er zijn verschillende theoretische modellen om de relatie te verklaren of beschrijven 
➢ Zowel bij kinderen als volwassenen 
➢ Zowel vanuit variable-centred als person-centred approach 
➢ We bespreken 4 etiologische modellen: causale modellen die de aard van de relatie tussen 

persoonlijkheid en psychopathologie beschrijven 
- Kwetsbaarheidsmodel: bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een risico voor het ontwikkelen 

van psychopathologie 
➢ Vb hoog scoren op neuroticisme → groter risico op ontwikkelen van depressie of angststoornis 

• Psychopathologie is de outcome 
- Complicatiemodel: de vorming van persoonlijkheid wordt voor een stuk gestuurd door de mate 

waarin iemand psychopathologie ervaart 
➢ Vb terugkerende depressie leidt tot verhoogde score op neuroticisme 

• Persoonlijkheid is de outcome 

• Littekenmodel: als je heel lang leidt onder bepaalde klachten, dan zal je persoonlijkheid 
vervormen naar die klachten 

- Pathoplastiemodel: het verloop, de duur en de ernst van psychopathologie worden bepaald door 
de persoonlijkheid 

- Kwetsbaarheids-
model 

- Complicatie-
model 

- Pathoplasto-
model 

- Spectrum-model 
- HiTOP 
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➢ Vb gedragsproblemen met of zonder onderliggende callous-unemotional traits (kille, 
onemotionele trekken) zorgen voor een ander verloop van die gedragsproblemen 

• Kinderen met CU trekken hebben een veel ongunstiger verloop 
- Spectrummodel: er is geen oorzaak-gevolg relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie, 

maar er zijn een aantal onderliggende etiologische factoren die ten gronde liggen aan beiden 
➢ Psychopathologie is een extreme variant van de continue distributie van een trek/cluster van 

trekken 
➢ Vb onderliggende genetische component van consciëntieusheid overlapt zeer sterk met de 

onderliggende genetische component van ADHD 
- Welk model verklaart nu de relatie het beste? 
➢ Geen consensus 
➢ Wel consensus dat persoonlijkheid en psychopathologie niet onafhankelijk zijn 

• Temperament is a unifying basis for personality and psychopathology 

• Personality provides a general structural framework for personality 
- Psychopathologie: huidige stand van zaken 
➢ Psychopathologie als construct dat psychisch lijden representeert: mensen zijn altijd op zoek 

gegaan naar een diagnose 

• Behandelingsprotocol per diagnose 

• Vergemakkelijkt communicatie 

• Verzekeringen, fondsen, extra zorg 
➢ Deze categoriale diagnosestelling gaat lijnrecht in tegen de aard van psychopathologie 

• Er bestaat een immense comorbiditeit tussen stoornissen: je krijgt heel vaak meer dan 1 
diagnose per persoon 
▪ Dezelfde genetische factoren liggen aan de basis van de comorbide diagnoses 

• De intro van de DSM-5 handleiding erkent het falen van het strikte categoriale model 
- Evidentie? 
➢ Vanuit genetisch onderzoek: dezelfde genetische factoren zijn verantwoordelijk voor 

verschillende uitingen van psychopathologie 
➢ Vanuit neurobiologisch onderzoek: bepaalde neurotransmitters zijn gemeenschappelijk over 

verschillende stoornissen hebben 
➢ Vanuit evidentie die aantoonde dat veel stoornissen op gelijkaardige wijze gerelateerd zijn aan 

persoonlijkheid 

• Meta-analyse van Kotov et al. 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: wat is de associatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie in volwassenen? 
➢ OPZET: meta-analyse van 175 volwassenenstudies naar angst, depressie en verslavingsproblemen  
➢ UITKOMST: de eerste kolom toont je alle stoornissen die betrokken werden in de studie 

• Dan zie je de grootte van de associatie (effectsize) van elke stoornis met elk 
persoonlijkheidsdomein (+ disinhibitie: lage consciëntieusheid met hoge impulsiviteit) 

• Over alle stoornissen heen: positieve significante effectsize met neuroticisme 
▪ Emotioneel gevoelige mensen hebben meer kans op dit soort pathologie 

• Extraversie is bijna over de hele lijn negatief geassocieerd met psychopathologie 
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• Disinhibitie is sterk gerelateerd aan verslavingsproblematieken 

• Consciëntieusheid is over de hele lijn negatief en significant gerelateerd aan stoornissen 

• Agreeableness is negatief en significant gerelateerd aan verslavingsproblemen 

• Openheid staat niet echt in verhouding tot psychopathologie 
- Besluit 
➢ Er zijn zeer weinig specifieke relaties tussen persoonlijkheid en psychopathologie → reflectie van 

de comorbiditeit 
➢ Reorganisatie diagnostische taxonomie is vereist: 

• Externaliserende problemen: laag op consciëntieusheid, hoog op disinhibitie, hoog op 
neuroticisme en laag op agreeableness 

• Internaliserende problemen: laag op consciëntieusheid, laag op extraversie en hoog op 
neuroticisme 

➢ Specifieke fobie: bijna geen correlaties met persoonlijkheidstrekken buiten neuroticisme 

• Soort uitzondering 

• Stoornis die ontwikkeld wordt obv conditionering 
➢ Belang van consciëntieusheid 
➢ Cross-sectionele associaties → geen causaliteit 

• Sluit eerder aan bij spectrummodel 
- HiTOP: Hierarchical Taxonomy Of Psychopathology 
➢ Consortium van internationale onderzoekers hebben deze nieuwe vorm van classificatie 

opgesteld op basis van empirie 
➢ Structuur: 

• Algemene factor van psychopathologie (p-factor) 

• 2 brede spectra: internaliseren vs externaliseren 

• 5 brede dimensies van persoonlijkheid (FFM) 

• Syndromen/stoornissen 

• Subcomponenten van syndromen/stoornissen 

• Specifieke symptomen 
➢ We kijken dus eerst naar de brede onderliggende component die verantwoordelijk is voor alle 

verschillende klachten die iemand heeft 

❖ 5.2: VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN PATHOLOGISCH GOKKEN 

- Wat weten we over pathologisch gokken? 
➢ Verslavingsproblematiek met aanvang in de adolescentie 
➢ 1-3% van volwassenen 
➢ Vaker mannen dan vrouwen, maar niet consistent 
➢ Sterke comorbiditeit: depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik 
➢ Demografische correlaten: SES, werkloosheid 
➢ DSM kerncomponenten: impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken, 

ontwenningsverschijnselen, bipolaire kenmerken 

• Neurobiologisch: prefrontale cortex (impulscontrole) werkt anders dan bij normale mensen 

• Genetische hypothese: overlappende genetische factoren met andere verslavingen 
- Er bestaan twee subtypes van gokkers 
➢ Self determined type:  

• Intrinsieke motivatie: vinden het uit zichzelf leuk om te gokken 

• Vaak een sociaal doel 
➢ Non self determined type: 

• Extrinsieke motivatie: bedoeling om te winnen 

• Vaak een materieel doel 
➢ Deze 2 types verschillen zeer hard in de kans op ontwikkeling van een pathologische 

gokverslaving 

• Non self determined type heeft meer kans dan self determined 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: verschillen pathologische en niet-pathologische gokkers in termen van persoonlijkheid? 
➢ OPZET: participanten met een recente gokgeschiedenis diagnose van pathologische gokker 

stellen of niet 

• Dan vullen participanten een NEO-PI-R in (zelfrapportage) 

- Self determined 
pathologische 
gokker 

- Non self 
determined 
pathologische 
gokker 
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➢ UITKOMST:  

• Gokgedrag in het 
algemeen is 
geassocieerd met 
▪ Avonturisme 

(sensation seeking) 
▪ Impulsiviteit 
▪ Zelfdiscipline 
▪ Bedachtzaamheid  
▪ Neuroticisme als 

algemene correlaat 
voor 
psychopathologie 

• Demografisch: 
▪ Geen 

geslachtsverschillen 
▪ Pathologische 

gokkers waren iets 
ouder dan niet-
pathologische 
gokkers 

• FFM: 
▪ Pathologische gokkers 

scoren inderdaad 
hoger op neuroticisme 

▪ Pathologische gokkers 
zijn minder 
consciëntieus 

▪ Pathologische gokkers 
scoren hoger op 
impulsiviteit, lager op bedachtzaamheid en lager op zelfdiscipline 

▪ Pathologische en niet-pathologische gokkers verschillen niet van elkaar mbt sensation 
seeking (avonturisme) 

➢ SAMENGEVAT: 

• Algemeen profiel pathologische gokker: 
▪ Hoog impulsief 
▪ Emotioneel kwetsbaar 
▪ Met bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-pathologische gokker) 

• Mogelijke interpretatie 
▪ Hoog neuroticisme → dysfunctionele coping door gokken → conditionering gokgedrag 
▪ Impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/controleren van het gokken 

❖ 5.3: PERSOONLIJKHEID EN RELATIES 

- Als je een partner selecteert, is dat een actieve, situationele selectie 
➢ Je gaat op zoek naar iemand 
➢ Zijn er karakteristieken die iedereen wil in een partner? 

• Meest gewenste karakteristiek: fysieke aantrekkelijkheid 

• Persoonlijkheid is bijna even belangrijk als fysieke aantrekkingskracht 
▪ Belangrijkste trekken: hoog consciëntieusheid (dependability), emotionele stabiliteit en 

pleasing disposition of hoog agreeable 

- Parental 
investment 

- Reproductive 
value  

- Actuele 
similariteit 

- Perceptuele 
similariteit 

- Perceptuele 
accuraatheid 
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➢ Recente bevindingen: er zijn geslachtsverschillen in het belang van de criteria waarop we ons 
baseren om een partner te selecteren 

• Vrouwen zijn veel veeleisender dan mannen 
▪ Vrouwen stellen meer eisen voor persoonlijkheidstrekken + SES + intelligentie 
▪ Mannen stellen meer eisen voor fysieke aantrekkingskracht + 

creativiteit en huiselijkheid 
▪ Enorm stereotiep  

- Geslachtsverschillen bij partnerselectie verklaren vanuit evolutionair 
perspectief 

➢ Parental investment: intelligentie, persoonlijkheid en SES 

• Vrouwen willen investeren in de ouderlijke rol 
➢ Reproductive value: uiterlijk en huiselijkheid 

• Mannen willen investeren in reproductie 
- Tinder: de app die inspeelt op de kracht van fysieke aantrekkelijkheid 
➢ Tot nu toe gebruikten datingsites complexe algoritmes aan de basis 

van een match 
➢ Tinder gebruikt enkel een foto 
➢ Verschillen tinder met niet-tindergebruikers op vlak van 

persoonlijkheid 

• Hoger op extraversie en openheid voor ervaring, lager op 
consciëntieusheid 

- Motieven om tinder te gebruiken 
➢ Ondanks dat mensen steeds meer en meer tinder gebruiken, toch gaat maar 2/3 gebruikers op 

date 

• Waarom gebruikt men dan tinder? 

• Link met persoonlijkheid? 
➢ Er zijn 13 verschillende motieven om tinder te gebruiken, hoe zijn deze motieven gelinkt aan 

persoonlijkheid? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: link tussen persoonlijkheidstrekken en motief voor tinder-gebruik? 
➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: 

• Extraversie: gebruiken het voor amusement, niet voor liefde of flirten 

• Consciëntieusheid: gebruiken het om liefde te vinden, niet voor amusement of afleiding  

• Altruïsme: geen echte correlaties waarom ze het wél zouden gebruiken, gewoon zeker niet 
voor casual seks 

• Neuroticisme: gebruiken tinder vooral voor een egoboost en om hun ex te vergeten 

• Openheid: gebruiken tinder om reisgenoten te vinden 
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- Kiezen we iemand die qua persoonlijkheid op ons lijk, of eerder iemand die ons qua 
persoonlijkheid aanvult? 

➢ Complementariteitshypothese vs similariteitshypothese (assortative mating) 
➢ Meeste evidentie voor similariteitshypothese 

• Similariteit is het directe gevolg van voorkeur (actieve selectie) 
▪ Ook als je nog maar net in een relatie zit, is die similariteit er al → voorkeur is geen 

geïnstitutionaliseerd gegeven 
▪ Voor alle FFM dimensies 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: is similariteit in persoonlijkheid gelinkt aan 

meer relatietevredenheid? 
➢ OPZET: koppels die gemiddeld 10j bij elkaar waren 

onderzoeken 

• Zelf- en partnerbeoordelingen van 
persoonlijkheid 

• Beoordeling relatietevredenheid 
➢ UITKOMST: 

• Actuele similariteit: hoe beoordeelt de vrouw zichzelf en hoe beoordeelt de man zichzelf? 
▪ De grootte van de correlatiecoëfficiënt reflecteert de echte overeenkomst in 

persoonlijkheid 

• Perceptuele similariteit: score die vrouw aan zichzelf geeft correleren met de score die ze aan 
haar partner geeft (of omgekeerd: score die de man zichzelf geeft correleren met de score die 
hij zijn partner geeft) 
▪ Hoe zie jij jezelf en hoe zie je je partner 

• Perceptuele accuraatheid: hoe beoordeelt de vrouw zichzelf gaan correleren met de score die 
de man zijn vrouw geeft (of omgekeerd: hoe de man zichzelf beoordeelt correleren met hoe 
de vrouw haar partner beoordeelt) 
▪ Mate waarin de zelfbeoordelingen overeenstemt met hoe je partner naar jou kijkt 

• Actuele en perceptuele similariteit correleren significant met relatietevredenheid, maar 
enkel bij vrouwen 
▪ Als een vrouw denkt dat zij en haar man op elkaar lijken, dan is ze tevreden 

• Perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij mannen 
▪ Als de manier waarop de man naar zichzelf kijkt overeenstemt met hoe de vrouw naar 

hem kijkt, dan is een man tevreden 
- Krijgt men de partner die men theoretisch gezien wil? 
➢ Succesvolle assortative mating: mensen krijgen uiteindelijk de partner die ze itv persoonlijkheid 

verkiezen 

• Extra sterke similariteit voor extraversie en openheid → convergeren het meest met elkaar 
tussen partners 

➢ Individuen met partners die hoog scoren op altruïsme, consciëntieusheid, emotionele stabiliteit 
en openheid blijven algemeen gezien gelukkiger in hun relatie 

• Veerkrachtige persoonlijkheidstrekken 
- Zijn er persoonlijkheidstrekken die predictief zijn voor echtscheiding en ontevredenheid met het 

huwelijk? 
➢ Als beide partners neurotisch zijn, dan is de kans groter dat men uit elkaar zal gaan of ongelukkig 

zal zijn 
➢ Gebrekkige impulscontrole: grotere kans op buitenechtelijke relaties 
➢ Laag altruïsme en lage consciëntieusheid: schatten kans op eigen buitenechtelijke relatie hoger 
➢ Neuroticisme: als ze hun partner verliezen ontwikkelen ze sneller een depressie 

❖ 5.4: PERSOONLIJKHEID EN GEZONDHEID 

- Persoonlijkheid en ziekte: conceptuele modellen 
➢ Er zijn een aantal modellen die proberen verklaren hoe het komt dat persoonlijkheid een 

bepaalde impact heeft op onze gezondheid 

• Ze vertrekken allemaal vanuit stress/arousal 

• Niet iedereen reageert hetzelfde op stress, de respons wordt gemedieerd door 
persoonlijkheid 

- Interactioneel 
model 

- Transactioneel 
model 

- Gezondheids-
gedrag model 
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• Manier waarop je omgaat met stress is een individuele reactie op een situatie 
- Interactioneel model: persoonlijkheid bepaalt de impact van stresserende gebeurtenissen via het 

inwerken op copingsvaardigheden (moderator) 
➢ Er is een bepaalde 

stresserende 
situatie die jouw 
copingresponsen 
aanspreekt, die 
responses op zich 
leiden tot een 
fysiologische arousal 

• Hoe groter de arousal, hoe groter de kans op fysieke klachten 
- Transactioneel model: persoonlijkheid speelt niet enkel een rol bij adaptieve copingsreponsen, 

maar ook in de situatie zelf 
➢ Persoonlijkheid 

beïnvloedt 3 
zaken: 

• Invloed op 
coping (idem 
aan 
interactioneel 
model) 

• Invloed op 
interpretatie 
van de 
stresserende gebeurtenis 

• Invloed op de gebeurtenis (actieve gen-omgeving correlatie) 
➢ Transactioneel = reciproke invloed individu-omgeving (wederkerige relaties) 

- Gezondheidsgedrag model: persoonlijkheid heeft een invloed op coping, interpretatie van 
stresserende gebeurtenis, de gebeurtenis zelf en gezondheidsgedrag 

➢ Idem aan transactioneel model, maar met toevoeging van gezondheidsgedragingen die een 
directe invloed 
hebben op ziekte 

 
 
 
 
 
 

- Predispositie model: 
persoonlijkheid en ziekte zijn beide manifestatie van een onderliggende predispositie (spectrum-
model) 

➢ Kans op een ziekte is 
gelijkaardig aan de 
mate waarin je een 
bepaalde 
persoonlijkheidstrek 
hebt 

➢ Vb genetische basis 
voor novelty seeking en verslaving is gelijk, van daaruit heb je meer kans om verslaving te 
ontwikkelen als je ook hoog scoort op novelty seeking 

- Ziektegedrag-model: persoonlijkheid heeft een invloed op aandacht voor fysieke sensaties, het 
labelen van die sensaties als ziekte en het stellen van ziektegedrag 

- Predispositie 
model 

- Ziektegedrag-
model 

- Type A 
persoonlijkheid 

- Type D 
persoonlijkheid 
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➢ Mensen die zeer 
gevoelig zijn aan fysieke 
signalen 

• Beoordelen bepaalde 
sensaties als ziekte 

• Stellen ziektegedrag 
zoals naar de dokter 
gaan 

➢ Neuroticisme is een heel belangrijk bepaalde factor hierbij: interpreteren een snelle hartslag veel 
sneller als een signaal van ziekte 

➢ Onderscheid tussen ziekte en ziektegedrag, beiden beïnvloed door persoonlijkheid (neuroticisme) 
- Specifieke persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid 
➢ Type A persoonlijkheid: gelinkt aan risico op hartfalen 

• Constellatie van 3 centrale trekken: 
▪ Prestatiemotivatie (zeer ambitieus) 
▪ Zeer tijdsbewust 
▪ Zeer vijandig 

• Deze 3 trekken samen verhogen risico op hartfalen, ONAFHANKELIJK van andere predictoren 
(zoals BMI, roken, …) 

• Belangrijkste eigenschap is vijandigheid: creëert een fysiologische chronische fight or flight 
respons 
▪ Constant het gevoel bedreigd te zijn 
▪ Vertaalt zich fysiek in een chronische ontsteking van het lichaamssysteem 

• Verklaring: vijandigheid verhoogt het voorkomen van een fight-or-flight respons 
▪ Fysiologische indicatoren: vasoconstrictie, stijging bloeddruk, stijging hartslag 
▪ Hierdoor moet er méér bloedvolume door aders met een kleinere diameter, waardoor een 

kleine beschadigingen komen aan de binnenkant van aders 
▪ Vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect 
▪ Vet/cholesterol blijft hangen in deze kleine beschadigingen  
▪ Opstapeling van vetmoleculen leidt tot een vernauwing van de aders → arteriosclerose 

➢ Type D persoonlijkheid: gelinkt aan risico op negatieve outcome na hartfalen 

• Trekken: mensen die heel veel 
ervaren/voelen, maar ze kunnen het 
niet uiten 
▪ Heel neurotisch en gestresseerd 
▪ Sociaal geïnhibeerd, introvert 

• Persoonlijkheidstype dat officieel 
erkend is als een predictor voor 
hartziekte 
▪ Mensen met dit type 

persoonlijkheid hebben een veel 
hogere kans op sterven of 
ontwikkelen van depressie  

• Type D en prognose na hartaanval: 3x zo 
veel kans op verminderde 
gezondheidsstatus en 6x zoveel kans om 
in een depressie te geraken 

• Verklarend mechanisme? (2) 
▪ Verstoord stress-respons systeem in 

de hersenen: 
o Overreactie op stress 
o Hogere cortisol 
o Groter risico op arteriële 

problemen (zelfde mechanisme als 
bij A) 

▪ Factoren binnen levensstijl: 
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o Stellen veel minder gezondheidsgedrag: voeding, beweging, medisch onderzoek 
o Minder sociale steun door introversie  

➢ Beide types moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden 
- Persoonlijkheid en levensduur – mortaliteit 
➢ Persoonlijkheid voorspelt hoe lang je waarschijnlijk zal leven 

• Lang leven: hoog consciëntieusheid, hoog extraversie, laag vijandigheid (facet van 
neuroticisme) 

➢ Verklaring? 

• Consciëntieusheid: gezonder leven (voeding, sport, minder drugs en alcohol), doktersadvies 
opvolgen 

• Extraversie: meer vrienden en een groot sociaal netwerk → gelinkt aan gezondheid 

• Lage vijandigheid: impliceert minder belasting voor cardiovasculair systeem (zie Type A) 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: consciëntieusheid als 

predictor voor gezondheid? 
➢ OPZET: meer dan 1000 

participanten 

• Kindertijd: 
persoonlijkheid meten 

• Volwassen: 
persoonlijkheid meten 

• Sterfte-risico 
volwassenheid 
inventariseren 

• Kijken naar mogelijke mediatoren en moderatoren 

• 4 vragen (komt overeen met cijfers op illustratie): 
1) Voorspelt consciëntieusheid onafhankelijk sterfte-risico vanuit de kindertijd en 

volwassenheid? 
2) Continue predictie van contiëntieusheid tot in laat-volwassenheid? 
3) Wat zijn de mediatoren en moderatoren voor de relatie tussen persoonlijkheid en sterfte? 
4) Is de predictie afhankelijk van het soort doodsoorzaak? 

➢ UITKOMST:  

• Persoonlijkheid in de kindertijd is een belangrijke predictor voor de kans om te sterven in de 
volwassenheid 
▪ Consciëntieusheid, vrolijkheid en emotionele stabiliteit zijn predictoren om ouder te 

kunnen worden 
▪ Opgelet: emotionele stabiliteit is enkel een predictor bij jongens, niet bij meisjes 
▪ Extraversie/sociabiliteit 

is NIET gelinkt aan de 
kans om vroeger te 
sterven 

• Persoonlijkheid in de 
volwassenheid is een 
belangrijke predictor voor 
de kans om te sterven 
▪ Opnieuw 

consciëntieusheid, en dit 
maal énkel 
consciëntieusheid 

• Kind-consciëntieusheid en 
volwassen-consciëntieusheid zijn onafhankelijk van elkaar 
▪ De consciëntieusheid in de kindertijd heeft effect na controle voor het effect van de 

consciëntieusheid in volwassenen 

• Moderatoren toevoegen? 
▪ Predictieve waarde van consciëntieusheid en emotionele stabiliteit (jongens!) in de 

kindertijd blijft even sterk 
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▪ Dit zijn dus echt aparte predictoren 

• Verschillen in soort overlijden? 
▪ Laag consciëntieusheid: doodsoorzaak maakt niet uit, maar wel de trend om vaker te 

sterven tgv ongevallen in vergelijking met hoog consciëntieuze mensen  
- Impact van life-events op persoonlijkheid? 
➢ Is het zo dat als je iets erg tegenkomt, dat je verandert qua persoonlijkheid? 

• Word je veranderd door trauma’s? 

• Natuurlijk is er stress en arousal, waardoor je sneller ziek wordt, maar is de impact op 
persoonlijkheid blijvend? 

➢ Belangrijk om te onthouden dat men verschilt in: 

• Soort events die als 
stresserend worden ervaren 

• Interpretatie van die 
stresserend events 

➢ Trekken die geassocieerd zijn 
met coping: 

• Optimisme (positief affect): 
persoonlijke groei ervaren na 
traumatisch event 

• Laag neuroticisme, hoog 
extraversie, hoog 
consciëntieusheid: 
posttraumatische 
groei na hartinfarct 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: verschil tussen 

ervaring van events als 
‘turning points’ of als 
‘lessons learned’ 

• In welke mate 
voorspelt 
persoonlijkheid de 
ervaringen die 
mensen als major 
stress events 
beschouwen? 

• In welke mate zijn deze ervaringen 
geassocieerd met 
persoonlijkheidsverandering in 
mid-volwassenheid (blijvende 
verandering)? 

➢ OPZET:  

• T1: NEO-PI-R baseline meting 

• T2: NEO-PI-R follow-up + bevraging 
van meest stressvolle event in de 
afgelopen 10 jaar 

➢ UITKOMST: 

• Baseline persoonlijkheid op T1 is 
voorspellend voor in welke mate je 
een event als stresserend ervaart 
(table 2) 
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▪ Laag openheid: geen correlatie met rapportage van life event 
▪ Hoog extraversie en laag 

altruïsme: meer rapportering 
van stress event mbt werk of 
financiële situatie 

• Baseline persoonlijkheid op T1 is 
voorspellend voor in welke mate je 
een event als een turning point of 
een lesson learned gaat 
beschouwen (table 3) 
▪ Hoog neuroticisme: 

stresserende events worden 
vaker beschouwd als een 
turning point 

▪ Hoog extraversie: stresserende events worden vaker beschouwd als een lesson learned 

• Baseline persoonlijkheid op T1 is voorspellend voor in welke mate de interpretatie van een 
stresserende event de persoonlijkheid blijvend doet veranderen (table 4) 
▪ Turning point: neurotischer worden na het event  
▪ Lesson learned: gaan meer extravert worden en meer consciëntieus na het event 

❖ 5.5: PERSOONLIJKHEID EN ACADEMISCHE PRESTATIE 

- Van in de kindertijd is er een temperamentsdimensie effortful control: belangrijke voorspeller van 
academische prestatie 9j later 

➢ Aandacht reguleren, impulscontrole, activatie-controle 
➢ Effortful control = consciëntieusheid 
➢ Wat is de rol van consciëntieusheid in verhouding met intelligentie? 

• Consciëntieusheid is ONAFHANKELIJK van intelligentie: consciëntieusheid is bijna even 
belangrijk als intelligentie voor academische prestatie in het middelbaar en hoger onderwijs 

• Het is niet omdat je intelligent bent, dat je ook consciëntieus bent (of omgekeerd) 

- Varieert het belang van persoonlijkheidstrekken tijdens het studietraject? 
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➢ Consciëntieusheid is een consistente predictor van studieresultaat doorheen studieloopbaan, 
reeds vanaf de lagere school 

• Cirkels: correlaties tussen academische prestaties en elk van de vijf factoren en intelligentie 
▪ Consciëntieusheid is zowel in het lager, het middelbaar en het hoger een predictor, terwijl 

de andere persoonlijkheidstrekken enkel voorspellend zijn in het lager 
o Persoonlijkheid wordt dus meer verrekend in de prestaties in het lager onderwijs 

(welwillende, creatieve kinderen krijgen hogere punten) 
▪ Intelligentie is ook zowel in het lager, het middelbaar en het hoger een predictor van 

academische prestaties 

• In het hoger onderwijs: 
▪ Academische prestaties worden énkel voorspeld door consciëntieusheid en intelligentie 
▪ Impulsiviteit is sterk gecorreleerd aan spiekgedrag 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: zijn er andere trekken buiten consciëntieusheid die opleidingsspecifiek academische 

prestatie voorspellen? 
➢ OPZET: longitudinaal 7j studenten geneeskunde bestuderen 

• Elk jaar prestaties opvragen en persoonlijkheidsinventaris afnemen 
➢ UITKOMST:  

• Consciëntieusheid is doorheen de 7j een belangrijke predictor 

• Openheid is initieel niet belangrijk, maar wel in de laatste jaren 

• Extraversie is initieel een negatief predictor (minder kans op goede prestaties), maar wordt 
over de tijd een positieve predictor (grotere kans op goede prestaties) 
▪ Naarmate de opleiding vordert, worden sociale vaardigheden (stages etc) belangrijker 

• Verklaring van deze resultaten?? 
▪ Accenten in de opleiding verschuiven 
▪ Getting ahead wordt getting ahead én getting along  
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❖ LEERDOELEN HOOFDSTUK 5 

1) De verschillende modellen ter beschrijving van de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie kennen en kunnen 
toepassen 

2) De huidige stand van zaken aangaande de categoriale versus dimensionele conceptualisatie van psychopathologie 
kunnen toelichten 

3) De belangrijkste bevindingen uit de meta-analyse van Kotov aangaande de link tussen persoonlijkheid en 
psychopathologie kunnen benoemen 

4) Weten hoe het HiTOP model gestructureerd is 
5) De kerncomponenten van pathologisch gokken kennen 
6) De twee types van gokkers kennen, alsook hun gelijkenissen en verschillen met betrekking tot persoonlijkheid 
7) Kunnen toelichten hoe trekken mogelijks de ontwikkeling van pathologisch gokgedrag beïnvloeden 
8) Universeel gewenste karakteristieken en geslachtsverschillen bij partnerselectie kunnen benoemen 
9) De rol van persoonlijkheid in motieven om Tinder te gebruiken kunnen beschrijven vanuit de verschillende dimensies 

van het FFM 
10) Persoonlijkheidsverschillen tussen tinder en niet-tinder gebruikers kennen 
11) Partnerselectie kunnen duiden vanuit de similariteits-en complementariteitshypothese 
12) De principes van partnersimilariteit kennen en kunnen linken aan relatietevredenheid bij mannen versus vrouwen 
13) Kunnen toelichten hoe persoonlijkheidstrekken gelinkt zijn aan relatievoldoening 
14) De conceptuele modellen ter verklaring van de rol van persoonlijkheid bij ziekte kennen 
15) Inhoud en predictief effect van Type A en D op gezondheidsparameters kennen en kunnen verklaren 
16) Kunnen uitleggen hoe het komt dat persoonlijkheid een rol speelt bij de levensduur 
17) De rol van specifieke persoonlijkheidseigenschappen voor het begrijpen van levensduur kunnen duiden, met bijzondere 

aandacht voor de rol van Consciëntieusheid over verschillende levensfasen, en geslachtsspecifieke effecten van 
persoonlijkheid 

18) De impact van life-events op persoonlijkheid kunnen benoemen vanuit de interpretatie als  “lessons learned” en 
“turning points”  

19) Kunnen aangeven welke persoonlijkheidstrekken geassocieerd zijn met positieve groei na het meemaken van een event 
20) De rol van persoonlijkheid bij academische prestatie kunnen situeren, ook in verhouding tot de rol van intelligentie en 

tot de positie die men inneemt in het studietraject  
Weten welke temperamentseigenschap schools functioneren voorspelt en op welke specifieke gebieden deze eigenschap een 
invloed heeft 

Hoofdstuk 6: Persoonlijkheidsstoornissen 

❖ 6.1: WAT IS EEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS + GESCHIEDENIS 

- Persoonlijkheidsstoornis: ernstig en aanhoudende patronen van innerlijke beleving en gedrag die 
ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht en resulteren in blijven emotionele 
stress en beperkingen in het professionele leven en in interpersoonlijke relaties 

➢ Egosyntoon: het individu ervaart die manier van functioneren als een deel van zichzelf 

• Persoonlijkheidsstoornissen zijn daarom nefaster voor de omgeving dan voor het individu zelf: 
de patiënt heeft de ernst van de stoornis niet door 

• Alle andere klinische stoornissen worden als egodystoon ervaren 

• Problemen die zich voordoen tgv de stoornis worden extern geattribueerd: maakt het heel 
moeilijk om met dit soort patiënten om te gaan 

- Persoonlijkheidsstoornissen vs andere klinische stoornissen 
➢ Belangrijke verschillen: 

• Persoonlijkheidsstoornissen treden vroeg op (early onset) en zijn heel chronisch 
▪ Andere klinische stoornissen zijn eerder episodisch 

• Egosyntone beleving: maakt behandeling en therapie moeilijk 
▪ Andere klinische stoornissen hebben een egodystone beleving: patiënten ervaren heel veel 

last 
➢ Belangrijke overeenkomsten: 

• Er zijn belangrijke associaties tussen persoonlijkheid en psychopathologie (zie etiologische 
modellen hfst 5) 
▪ Moeilijk te onderscheiden of bepaalde symptomen uiting zijn van een klinische stoornis of 

een persoonlijkheidsstoornis 

- Persoonlijkheids-
stoornis 

- Egosyntoon  
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• Grote comorbiditeit van klinische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen → ze zijn heel 
vaak afhankelijk van elkaar 

- Historisch perspectief op persoonlijkheidsstoornissen 
➢ DSM I: theoretische constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van 

psychiatrische diagnoses 

• Ontstaan toen er veel soldaten uit de oorlog terugkwamen met PTSD: symptomen groeperen  

• Toen al bestond het onderscheid tussen persoonlijkheidsgerelateerde klachten en neurose 
(angst, depressie) 

➢ DSM II: klemtoon op observeerbare, meetbare en stabiele eigenschappen voor conceptualisering 
persoonlijkheidsstoornissen 

• Parallel met uitgave van ICD-8: international classification of diseases 
▪ Tegenhanger van de DSM, ontwikkeld door de WHO → meer medische traditie 
▪ DSM komt meer uit wereld van psychiatrie en psychologie 

➢ DSM III: introductie multi-axiaal systeem en specifieke persoonlijkheidsstoorniscriteria 

• Klemtoon op betrouwbaarheid van de diagnoses, meer en meer empirisch onderzoek naar 
persoonlijkheidsstoornissen 

• Assen gecreëerd om persoonlijkheidsstoornissen wat meer zichtbaar te maken, ze werden 
overschaduwd door de grote klinische diagnoses  

➢ DSM III-R: revisie op basis van onderzoeksbevindingen, integratie van empirie met theoretische 
beschouwingen 

• Klemtoon op klinische bruikbaarheid van de diagnoses, behandeling, prognoses… 
➢ DSM IV: algemene diagnostische criteria van persoonlijkheidsstoornissen introduceren 

• Eerst voldoen naar de algemene diagnostische criteria voor men een specifieke diagnose kan 
vaststellen 
▪ Duurzaam patroon van innerlijke gedragingen die afwijken van de cultuur die je ziet in 2 of 

meer van de volgende terreinen: cognities, affecten, functioneren in contact met anderen 
en/of beheersing van impulsen 

▪ De patronen zijn star en moeilijk te veranderen 
▪ Chronisch patroon: stabiel en van lange duur 
▪ Patroon van gedragingen en emoties is niet toe te schrijven aan een andere klinische 

stoornis, fysiologische effecten van een middel of een somatische aandoening 
➢ DSM : categoriaal (sectie 2) en dimensioneel perspectief (sectie 3) op persoonlijkheidsstoornissen 

naast elkaar 

• Assensysteem verdwijnt 

• Verandering in beschrijving van de restcategorie 
- Wat is de waarde van die algemene diagnostische criteria? 
➢ De algemene diagnostische criteria voor persoonlijkheidsstoornissen werden ontwikkeld omdat 

men vaststelde dat alle persoonlijkheidsstoornissen iets gemeenschappelijk hadden 
➢ Het is het eerste perspectief om een persoonlijkheidsstoornis te identificeren: 

• Je kijkt eerst of je een (pathologisch) patroon van gedragingen/ervaringen van het individu 
kan herkennen, vóór je dit patroon inhoudelijk gaat invullen 
▪ Dit maakt het onderscheid tussen klinische betekenisvolle 

persoonlijkheidspsychopathologie en opmerkelijke/kleurrijke persoonlijkheidskenmerken 
➢ Het wordt weinig systematisch toegepast in de praktijk 

• Clinici stellen vooral de diagnose obv gedrag tijdens de sessie en de beschrijving van het 
interpersoonlijke verkeer 

❖ 6.2: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DE DSM 5: CATEGORIALE BENADERING 

- Categoriale benadering 
➢ Stoornissen worden als aparte entiteiten beschreven 
➢ Er zijn 10 persoonlijkheidsstoornissen die hiërarchisch georganiseerd zijn in 3 clusters 
➢ Polythetische categorieën met 7-9 items: er moet niet aan alle items voldaan zijn om een 

diagnose te kunnen stellen + er kunnen verschillende combinaties van items bestaan die leiden 
tot dezelfde diagnose 

• Meestal vanaf 5 items is er een cutoff: persoonlijkheidsstoornis is aanwezig 
➢ Uitgangspunten van de categoriale classificatie: 

• Er is een sterke discontinuïteit tussen normaal functioneren en pathologisch functioneren 

- Polythetische 
categorie  

- Cluster A 
- Cluster B 
- Cluster C 
- Paranoïde 

persoonlijkheids-
stoornis 
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• Er is een exclusiviteit van categorieën: ofwel heb je de ene of de andere stoornis (dit is snel 
aangepast; stoornissen overlappen) 

• Homogeniteit binnen categorieën: alle mensen met een bepaalde stoornis vertonen dezelfde 
klinische symptomen 

- De DSM 5 clusters: 
➢ Cluster A: zonderling-excentriek; gestoorde interpersoonlijke beleving 

• Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

• Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 

• Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
➢ Cluster B: theatraal-emotioneel; ‘ik’ centraal beleefd 

• Antisociale persoonlijkheidsstoornissen 

• Borderline persoonlijkheidsstoornissen 

• Theatrale persoonlijkheidsstoornissen 

• Narcistische persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Cluster C: bezorgd-bevreesd; klemtoon op negatieve emotionaliteit 

• Ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen 

• Afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen 

• Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Elk van de stoornissen in en clusters hebben een grote comorbiditeit met elkaar → reden om ze 

te organiseren in clusters 

• Ze delen telkens eenzelfde element 
- Cluster A: gestoorde interpersoonlijke beleving 
➢ Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 

• Detachment/onthechting van de buitenwereld staat heel centraal 

• Abosluut geen nood of behoefte aan sociaal contact, en ook niet aan intiem contact 

• Vaak geen seksuele relatie of geen seksuele ervaring, en zijn er ook onverschillig over 

• Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties: moeilijk om voeling mee te krijgen 

• Spreken op een monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden 

• Seksualiteit vaak enkel in fantasie 

• Psychomotorisch: heel weinig ritmiek en expressie 
▪ Als ze bewegen zijn ze zeer vlak, gelaten, apathisch, weinig activiteit 

➔ Geen contact met anderen vanuit apathie, onverschilligheid en onthechting 
➢ Schizotypische persoonlijkheidsstoornis (historisch: latente schizofrenie) 

• Angst en ongemakkelijk in sociale relaties 
▪ Heel bang van vreemden! 

• Neigt een klein beetje naar schizofrene symptomen: 
▪ Eigenaardig gedrag: waarnemingen en denkbeelden die moeilijk te volgen zijn 

o Magisch denken komt vaak voor bij volwassenen: vaak mbt elementen uit het 
volwassen leven 

▪ Betrekkingsideeën: bepaalde zaken die gebeuren hebben rechtstreeks met hen te maken 
of bedoeld voor hen 

▪ Terugkerende perceptuele illusies: (=/= hallucinaties: daar is er geen reële prikkel bij 
betrokken) verkeerd reële prikkel inschatten 
o Vb als je in bed ligt, denken dat de kleren over de stoel aan je bureau een mens zijn (er 

is een reële prikkel, maar die wordt gewoon verkeerd in geschat) 
o Je kan deze mensen nog corrigeren in hun waarneming, ze hebben nog realiteitsbesef 

▪ Eigenaardige spraak: spreken vaak in metaforen en onsamenhangend (van de hak op de 
tak springen) 
o De coherentie van spraak is dus laag, maar NIET HETZELFDE als associatiezwakte bij 

psychose waarbij het incoherente veel explicieter is en neologismen gebruikt worden 
➔ Geen contact met anderen vanuit angst 

➢ Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

• Wantrouwen, achterdocht, vijandigheid en overgevoeligheid aan beweegredenen van de 
ander staan centraal 
▪ Denken dat andere hen kwaad willen doen 

• Woedend en agressief tov anderen omdat ze zich onterecht behandeld voelen 

- Schizoïde 
persoonlijkheids-
stoornis 

- Schizo-typische 
persoonlijkheids-
stoornis 

- Antisociale 
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• Schatten alles in het sociale verkeer verkeerd in, voelen zich snel bedreigd 
▪ Zelfs in een partnerrelatie 
▪ Sociale interacties worden gekenmerkt door veel conflicten 

• Anderen steeds testen op betrouwbaarheid (ook partners) 

• Rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld: het komt telkens terug 
- Klinische differentiatie tussen cluster A stoornissen 
➢ Schizoïde en paranoïde: 

• Gelijkenis: tekort aan sociale relaties 

• Verschil: tekort komt door achterdocht bij paranoïde, tekort komt door apathie bij schizoïde 
➢ Schizoïde en schizotypische: 

• Gelijkenis: tekort aan interpersoonlijke contacten 

• Verschil: cognitief-perceptuele distorties bij schizotypische 
➢ Schizoïde en avoidant/afwijkend: 

• Gelijkenis: tekort aan sociale relaties 

• Verschil: schizoïde verlangt niet naar sociale relaties, avoidant heeft angst om afgewezen te 
worden 

➢ Schizotypische en psychose: 

• Gelijkenis: afwijkende cognities en gedragingen 

• Verschil: schizotypische heeft geen wanen/hallucinaties 
➢ Paranoïde en borderline: 

• Gelijkenis: beiden ervaren achterdocht 

• Verschil: borderline heeft minder uitgesproken achterdocht 
➢ Paranoïde en psychose: 

• Gelijkenis: beide ervaren een zekere mate van dreiging 

• Verschil: bij paranoïde is er nog een zekere vorm van realiteitstoetsing, oorsprong in dreiging 
- Cluster B: ik – centraal beleefd 
➢ Antisociale persoonlijkheidsstoornis: 

• Centraal staat koud, impulsief, roekeloos en agressief, absoluut geen empathie 

• Houden zich niet aan normen en wetten, rechten van anderen 

• Gemakkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel 

• Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetensloos 

• Zijn heel vaak oppervlakkig charmant en aantrekkelijk 

• Liegen heel vaak 
➢ Borderline persoonlijkheidsstoornis: zeer complex 

• Zowel internaliserende als externaliserende symptomen 

• Zeer grote emotionele pijn en een chronisch gevoel van leegte 

• Zelfdestructief en impulsief gedrag, zelfverwonding 

• Overweldigende woede en vijandigheid, gebrekkige emotiebeheersing 

• Overgevoelig aan kritiek, voelen zich snel onrechtvaardig behandeld (overlapt hier met 
paranoïde) 

• Extreme stemmingswisselingen waaraan het zelfbeeld gekoppeld is 
▪ Angst om afgewezen te worden ligt er chronisch onder 

• Zeer instabiele interpersoonlijke relaties, zeer chaotisch en onvoorspelbaar 
▪ Heel sterk anderen claimen en voelen zich snel afgewezen  

• Splitting: zeer radicaal zwart-wit denken, het is ofwel goed ofwel slecht, en zo denken ze ook 
over mensen 

• Voorkeuren wisselen heel snel over de tijd, maken heel zelden iets af, doelloos, snel 
veranderen van werk 

• Vluchtige psychotische belevingen oiv stress/spanning (dissociatie) 
➢ Histrionische of theatrale persoonlijkheidsstoornis: 

• Overdreven emotioneel en aandachtzoekend gedrag via charmante houding, dramatische 
scène of seksueel getint gedrag 

• Spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt 

• Veel aandacht en zorg voor uiterlijk 

• Vriendschappelijke relaties overinterpreteren 
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▪ Vb al na 1 avond denken dat iemand je beste vriend/vriendin is 
▪ Blijven emotioneel onrijp: dit is iets wat kinderen typisch doen 

• Vervelen zich snel bij routines, nood aan sensatie 

• Overenthousiast bij nieuwe dingen 
➢ Narcistische persoonlijkheidsstoornis: 

• Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, vinden dat ze recht op 
voorkeursbehandeling hebben, superioriteitsgevoel 

• Wanen zich superieur aan anderen en moeten dit merken in de omgeving 

• Preoccupatie met fantasieën omtrent eigen successen, en devalueren vaak het belang van 
anderen in het bereiken van die doelen 

• Overgevoelig aan kritiek en reageren er heel hevig op: nijdig, agressief en jaloers 

• Gebrek aan empathie (niet in de mate van de antisociale persoonlijkheidsstoornis): moeilijk 
om perspectief te nemen en noden en behoeften van anderen in te schatten 

- Klinische differentiatie tussen cluster B stoornissen 
➢ Antisociale en narcistische: 

• Gelijkenis: gebrek aan empathie en arrogantie 

• Verschil: antisociaal is veel impulsiever en agressiever 
➢ Borderling en histrionisch: 

• Gelijkenis: emotioneel labiel en onrijp 

• Verschil: borderline is zelfdestructief en heeft een chronisch gevoel van leegte, histrionisch 
niet 

➢ Borderline en narcistisch: 

• Gelijkenis: boosheid na kritiek 

• Verschil: narcistisch heeft geen problemen met impulscontrole, borderline wel 
➢ Borderline en afhankelijk: 

• Gelijkenis: de ander opeisen/appel doen op de andere 

• Verschil: afhankelijk stelt zich heel meegaand en onderdanig op om de ander bij zich te 
houden, borderline stelt zich zeer eisend op om de ander bij zich te houden 

- Cluster C – negatieve emotionaliteit 
➢ Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis: 

• Extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos 
▪ Zeer afhankelijk van een ander 

• Kan niet functioneren zonder een ander 

• Aanklampend gedrag, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag 

• Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving 

• Veel bevestiging nodig, durft niet ingaan tegen anderen 
➢ Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis: 

• Weinig sociaal contact: heel bang om afgewezen of vernederd te worden 
▪ Enorme sociale angst, geremdheid, verlegenheid 

• Laag en vertekend zelfbeeld 
▪ Eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot (itt narcistisch) 

➢ Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis: 

• Vaak laat en moeilijk vast te stellen: gaat vaak om adaptieve eigenschappen 
▪ Deze mensen zijn vaak ambitieus en schoppen het meestal ook heel ver in het leven 

• Inflexibel 

• Geneigd tot sterke zelfkritiek 

• Alle regels en wetten enorm strikt naleven, en de omgeving moet dit ook doen 

• Lijken alsof ze alles controleren, maar ze zijn eigenlijk enorm bezig met wat anderen denken 
en dus emotioneel kwetsbaar 

• Moeilijk om intieme relaties vol te houden: angst voor verlies van controle 
- Klinische differentiatie van cluster C stoornissen 
➢ OCD en obsessief-compulsief: 

• Gelijkenis: preoccupatie met details, schema’s, soms dwanggedachten en handelingen 

• Verschil: bij de persoonlijkheidsstoornis wordt het als egosyntoon ervaren, en heeft het dus 
een zeker nut of bedoeling, minder manifeste dwanghandelingen en acute symptomen 
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➢ Afhankelijk en afwijkend: 

• Gelijkenis: beiden hypersensitiviteit en gevoelens van inadequaatheid 

• Verschil: focus op steun bij afhankelijk en vermijden van vernedering bij afwijkend 
- Restcategorie: als je de categoriale insteek gebruikt, dan zie je dat er heel veel mensen zijn die in 

deze categorie belanden 
➢ Andere persoonlijkheidsstoornis: persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening 

(hersentrauma, ontsteking) 
➢ Andere gespecifieerde persoonlijkheidsstoornis: er wordt voldaan aan de algemene criteria en 

ook aan een aantal items uit verschillende persoonlijkheidsstoornissen, maar niet voldoende voor 
1 van de 10 persoonlijkheidsstoornissen te kunnen vaststellen 

➢ Andere ongespecifieerde persoonlijkheidsstoornis: er wordt voldaan aan de algemene criteria, 
maar er is geen verdere uitwerking mbt welk soort pathologie aanwezig is 

- Prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Epidemiologisch onderzoek: gebruikt representatieve steekproeven uit de algemene populatie 

• Komt altijd uit op ongeveer 10% (inclusief restcategorie) 
➢ Klinische steekproeven: 50% van de patiënten in opname heeft een persoonlijkheidsstoornis 

• Héél veel borderline 
➢ Verschil tussen populatiesteekproeven – klinische steekproeven 

• Cluster A prevalentie in populatiesteekproeven is vaak veel hoger: dit zijn nu eenmaal 
mensen die niet veel sociaal contact hebben en de weg naar de hulpverlening veel moeilijker 
vinden 

• Cluster B is in klinische steekproeven vaak VEEL hoger 
▪ Deze stoornissen zijn veel meer geassocieerd met symptomen die zeer observeerbaar zijn 
▪ De omgeving merkt het snel op en laat ze opnemen 

- Sociodemografische correlaten 
➢ Geslacht: 

• Populatiestudies: geen grote verschillen in prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen, beide 
geslachten hebben ze even vaak 
▪ Enkel antisociale persoonlijkheidsstoornis komt vaker voor bij mannen 
▪ Biologisch gestuurde dimensies: testosteron? 

• Klinische studies: bias door het soort setting waarin data wordt verzameld en bia door het 
assessment-instrument 
▪ De manier waarop persoonlijkheidspathologie zich uit is verschillend voor mannen en 

vrouwen 
o Borderline bij vrouwen: veel vaker eetstoornissen 
o Borderline bij mannen: veel vaker verslavingsproblematiek 

▪ Sommige items worden anders geïnterpreteerd door mannen dan door vrouwen 
➢ Leeftijd: 

• Cluster A mensen worden meestal pas gediagnosticeerd als ze ouder zijn (omdat ze zo moeilijk 
in de hulpverlening geraken) 

• Cluster B en C worden meestal jonger gediagnosticeerd 
➢ Burgerlijke staat: 

• Cluster A: meestal gescheiden of alleenstaand 
➢ Urbanisatiegraad (verstedelijking):  

• Veel meer persoonlijkheidsstoornissen in stedelijke gebieden dan rurale gebieden 
▪ Meer stress in de stad dan op het platteland? 
▪ Minder sociale controle in de stad dan op het platteland, waardoor de pathologie zich kan 

blijven ontwikkelen en te laat geholpen 
▪ Mensen met een pathologie vluchten gewoon naar de stad omdat daar minder sociale 

controle is en meer anonimiteit 
➢ Opleidingsgraad: 

• Algemeen gezien is het opleidingsniveau lager, behalve bij obsessief compulsieve 
persoonlijkheidsstoornis (ambitieus) 

• Verklaringen: 
▪ Minder warme opvoeding 
▪ Minder snel geïdentificeerd/geholpen 



69 
 

▪ Downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede 
▪ Genetisch effect 

- Verdieping; lange termijn outcome van de antisociale en borderling persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Antisociaal 

• Vrij moeilijk om 
gegevens te 
verzamelen omdat 
er een vrij lage 
bereidheid is om gegevens te delen 

• Vaak vrij kort leven en zitten vaak in de gevangenis 

• Oppervlakkige charme waardoor ze snel gezinnen kunnen stichten, maar niemand voedt die 
kinderen op 

• Impulsiviteit daalt over de tijd heen: minder criminaliteit en minder middelenmisbruik 
▪ Toch nog steeds veel problemen op interpersoonlijk vlak 

➢ Borderline 

• Stoornis met de grootste chroniciteit (stably unstable) 

• Hoog suïcide cijfers (1/10, vooral in combinatie met middelenmisbruik) 

• Slechts de helft huwt, weinig krijgen kinderen 

• Betere outcome; hoge intelligentie en korte hospitalisatie 
▪ Lange hospitalisatie is slechter; hoe korter de opname, hoe beter de uitkomst 

• Kerncomponent: affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) itt impulsiviteit (lineaire daling) 
▪ Zelfdestructiviteit neemt af 

• Functioneren verbetert op lange termijn: sommigen leren compenseren voor de problemen 
die ze ervaren 

- Assessment van persoonlijkheidsstoornissen: hoe meten? 
➢ Vragenlijsten: zelfrapportering 

• Nadelen:  
▪ Psychiatrische toestand bemoeilijkt de realistische beoordeling (geen goede 

realiteitstoetsing en niet goed kunnen reflecteren) 
▪ Zeflrapporterig is gevoelig aan verwarring tussen symptomen van de 

persoonlijkheidsstoornis vs klinische stoornis 

• Meerdere informanten gebruiken 
➢ Interviews: meer controle voor effecten van mood states (stemmingstoestand) 

• Nagaan of een probleem meer situationeel vs meer trek-achtig bepaald is 

• Hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op klinisch oordeel 

• Nadeel: tijdsintensief 
➢ Categoriaal of dimensioneel meten? 

- Voordelen van categoriale DSM-diagnostiek van persoonlijkheidsstoornis 
➢ Gemakkelijk: iedereen kent die diagnoses 

• Uniformiteit van diagnosestelling itt individuele opvattingen 

• Communicatie is gemakkelijk 

• Gelinkt aan gerichte behandelingsprotocollen 

• Courante taal in de juridische wereld (beslissingen rond toerekeningsvatbaarheid 
➢ Atheoretisch: iedereen kan het gebruiken 

- Nadelen van categoriale diagnostiek 
➢ Comorbiditeit met andere persoonlijkheidsstoornissen 

• De structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund: geen 
distincte latente dimensies (factoranalyse vertoont geen 10 categorieën) 
▪ Helft van patiënten voldoet aan criteria van meer dan 1 stoornis 
▪ Niet enkel binnen dezelfde cluster 
▪ Gemiddelde aantal diagnoses varieert van 2.8 tot 4.6, vooral in combinatie met BDL 
▪ Veel voorkomende combinaties: afwijzend en afhankelijk, histrionisch en borderline 

• Categorieën zijn dus niet gebaseerd op fundamentele verschillen in de biologische 
organisatie van persoonlijkheid 
▪ Wel heuristische constructie voor het ordenen van klinische informatie 

➢ Comorbiditeit met andere klinische stoornissen 
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• Vooral binnen cluster B 

• Comorbiditeit klinische stoornissen is vaak de basis voor hulpvraag en stap naar hulpverlening 

• Vaak voorkomende samenhang 
▪ Cluster A: psychotische stoornissen 
▪ Cluster B: stemmings- en impulscontrole-stoornissen (alcoholmisbruik, eetstoornissen) 

o Specifiek bij histrionisch: hypochondrie en somatoforme stoornissen komen heel vaak 
voor (als manier om nog meer aandacht te krijgen) 

▪ Cluster C: angststoornissen 
➢ Gebrek aan comprehensiviteit 

• Het feit dat je meerdere stoornissen nodig hebt om het klinische beeld van iemand vast te 
stellen, toont aan dat de diagnoses niet volledig genoeg zijn 

• Restcategorie: meest frequente diagnose in de klinische praktijk 
▪ Bestaande categorieën dekken onvoldoende het klinisch beeld van de patiënt 

• Veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn niet diagnosticeerbaar binnen één van 
de 10 persoonlijkheidsstoornissen 
▪ Geen enkele categorie geeft een goede beschrijving van symptomen mbt intimiteit of 

devaluatie van anderen 
➢ Heterogeniteit binnen de diagnoses 

• Niet iedereen met dezelfde stoornis/diagnose ziet er hetzelfde uit, dit komt door de 
polythetische criteriasets 
▪ Vb borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen die resulteren in deze diagnose 

• Mensen met dezelfde diagnose hebben vaak andere problemen 

• Hoe stemmen we dit af op een protocollaire behandeling? 
➢ Arbitraire cutoff waarden 

• Wanneer beslissen we dat een stoornis aan- of afwezig is? 

• DSM criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde persoonlijkheid is: lage inter-
beoordelaarsbetrouwbaarheid door gebrekkig referentiekader 

• Geen empirische rationale voor cutoff waarden 
▪ Expert consensus 
▪ Assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: case studie van Ted Bundy: persoonlijkheidsstoornis diagnoses obv DSM criteria? 
➢ OPZET: casus van Ted Bundy voorleggen aan 73 ervaren klinisch psychologen 

• Welke persoonlijkheidsstoornis heeft deze man? 
➢ UITKOMST:  

• 96% zegt antisociale persoonlijkheidsstoornis 

• 95% zegt ook nog eens narcistische persoonlijkheidsstoornis 

• Meer dan 50% zegt ook schizoïde en borderline persoonlijkheidsstoornis 

• Toont aan dat het niet zo simpel is om iemands klinisch beeld te vatten met 1 specifieke 
stoornis 

- EXPERIMENT (zéker examenvraag hierover) 
➢ DOEL: wat is dan de structuur van de pathologie van persoonlijkheid? 
➢ OPZET: latente structuur van persoonlijkheidsstoornissen en klinische stoornissen analyseren 

adhv een structureel vergelijkingsmodel 
➢ UITKOMST: empirie strookt niet met de DSM 

• Rechthoeken: manifeste symptomen 
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• Cirkels: latente onderliggende factoren 

• 4 latente factoren 
▪ Internaliserend:  
▪ Externaliserend: verslavingsproblematieken en gedragsproblematieken 
▪ Cognitief-relationele verstoring: meer dan de helft van de persoonlijkheidsstoornissen 
▪ Introversie, onthechting en anhedonie: klinische stoornissen die iets te maken hebben 

met angst laden hierop, andere persoonlijkheidsstoornissen 

• Borderline laadt op 3 verschillende latente factoren: internaliserend, externaliserend en 
cognitief-relationele verstoring 
▪ Empirisch voorbeeld van hoeveel pathologie erin zit 
▪ Borderline zit niet op zijn plaats in de DSM: vertoont meer gelijkenissen met een klinische 

stoornis dan puur een persoonlijkheidsstoornis 

• Antisociale persoonlijkheidsstoornis: enige persoonlijkheidsstoornis die laadt op 
externaliserende factor, deze factor bestaat voor de rest enkel uit klinische stoornissen 
▪ Het is een externaliserende kwetsbaarheid op het niveau van de persoonlijkheid 

• De latente factoren onderling zijn ook gecorreleerd: klinische stoornis komt niet apart voor 
▪ Komt heel vaak samen voor met een andere pathologie 

- Opinies van experten omtrent categoriale diagnostiek 
➢ ¾ van de experten willen afstappen van de categoriale diagnostiek 
➢ 78% van de experten erkennen dat persoonlijkheidsstoornissen dimensioneel zijn, niet 

categoriaal 
➢ ¾ van de experten wil een hybride model van categoriale en dimensionele diagnostiek 
➢ Experten vinden het dimensioneel model goed, maar het is nog niet gebruiksvriendelijk genoeg 

❖ 6.3: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DE DSM 5: DIMENSIONELE BENADERING 

- Stoornis is een extreme variant van algemene persoonlijkheidstrekken 
➢ Disfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren 
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➢ Veelheid aan dimensionele 
voorstellen (18!) 

 
 
 
 
- Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen: 4 perspectieven 
➢ Dimensioneel profiel van bestaande categorieën: 2 manieren 

1) Scoreverdeling gaande van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van het aantal criteria 
waaraan men voldoet 
▪ Er zijn een aantal criteria voor een persoonlijkheidsstoornis, je telt aan hoeveel men 

voldoet 
▪ 7/9 voldoen = 7 
▪ 5/9 voldoen = 5 
▪ Zo krijg je een continue verdeling van scores gaande van 1-9 → dimensie van pathologie 

2) Bepalen in welke mate het individu beantwoordt aan een prototypisch geval 

• Voordelen: 
▪ Minst verstorend voor bestaande persoonlijkheidsstoorniscategorieën 
▪ Kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven 
▪ Grotere stabiliteit over meetmomenten 

• Nadelen: 
▪ Pseudo-dimensies: je vertrekt van (pseudo-)categorieën 
▪ Stroken niet met fundamentele maladaptieve dimensies 
▪ Probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan 

➢ Spectra van disfunctioneren over klinische (as 1) en persoonlijkheidsstoornissen (as 2) heen 

• Brede dimensies (zie experiment met factoranalyse in 6.2) 

• Komt tegemoet aan comorbiditeitsprobleem 
➢ Persoonlijkheidsstoornissen vanuit algemeen trekmodel (FFM) 

• Heel veel studies hebben al aangetoond dat persoonlijkheidsstoornissen adequaat beschreven 
kunnen worden vanuit het FFM 
▪ De symptomen zijn extreem hoge/lage scores op normale persoonlijkheidseigenschappen 

• Meta-analyses: 

▪ Neuroticisme en altruïsme zijn de 2 meest belangrijke factoren van persoonlijkheid die 
de pathologie mee sturen 
o Bijna alle stoornissen zijn gelinkt aan hoog neuroticisme en laag altruïsme 

▪ Extraversie en consciëntieusheid vertonen een wisselend patroon over 
persoonlijkheidsstoornissen heen 
o Histrionisch en narcisme: positief gecorreleerd met extraversie 
o Schizoïd, schizotypisch en avoidant: negatief gecorreleerd met extraversie 
o Obsessief-compulsief: positief gecorreleerd met consciëntieusheid 
o Antisociaal en borderline: negatief gecorreleerd met consciëntieusheid 

Schizotypisch, 

avoidant en 

borderline zijn het 

sterkst gecorreleerd 

met N en A 
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➔ Mooie illustratie/verklaring van de comorbiditeit binnen en over clusters heen: ze zijn 
allemaal geënt op een specifieke persoonlijkheidsdimensie 
▪ Openheid speelt geen significante rol (behalve voor schizotype in sommige studies) 

• Ontwikkeling van trekken en ontwikkeling van pathologie: op het moment dat er een 
verandering is op het niveau van de trek, is er ook een verandering in het symptoom van de 
pathologie 
▪ Omgekeerd als er een 

verandering plaatsvindt 
op symptoomniveau, 
leidt dat niet tot een 
verandering op 
trekniveau 

▪ Heeft aangetoond dat 
pathologie zich 
ontwikkelt rondom een 
trek 

➔ Veranderingen in FFM trekken voorspellen verandering in de stoornis (behalve voor OBC°, 
maar omgekeerd geldt dit niet! 

• De 10 klassieke persoonlijkheidsstoornissen kunnen beschreven worden itv hoge of lage 
scores op de NEO-PI-R facetten 
▪ Theoretische predicties obv DSM criteriasets 

o Puur vanuit de theorie zeggen welk symptoom te maken heeft met welk soort score op 
een bepaalde facet 

▪ Onderzoekers genereren persoonlijkheidsstoornissen-beschrijvingen itv FFM 
▪ Clinici genereren persoonlijkheidsstoornissen-beschrijvingen itv FFM 

➔ Ondanks het feit dat het 3 verschillende perspectieven en pogingen waren om 
persoonlijkheidsstoornissen te beschrijven obv FFM, vertoonden de drie studies grote 
consistentie in de beschrijvingen van de persoonlijkheidsstoornissen → sterke convergente 
en discriminante validiteit 

➔ Dit is ter illustratie van hoe symptomen gelinkt kunnen worden aan het FFM 
➢ Dimensionalisering vanuit specifieke maladaptieve trekdimensies 

• Dimensionele structuur van persoonlijkheidspsychopathologie in kaart brengen via 
verschillende bottom-up strategieën 
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▪ 22 conceptuele 
symptoomclusters 
onderworpen aan 
factoranalyse: komt uit op 4 
extreme varianten van 4 
basis 
persoonlijkheidstrekken 

• Sterke convergentie op lagere-orde niveau tussen de schalen van de verschillende 
instrumenten = validiteit van dimensionele structuur want het zijn onafhankelijke 
instrumenten met verschillende constructiemethoden 

- Door al deze overweldigende evidentie voor de dimensionele benadering van 
persoonlijkheidspathologie is men gekomen tot het Alternative Model for Personality Disorders 
(AMPD) 

➢ Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornis vereist twee zaken: 

• Criterium A: assessment van persoonlijkheidsfunctioneren 
▪ Je kan misschien een aantal pathologische trekken vertonen, maar dat betekent nog niet 

dat je een persoonlijkheidsstoornis hebt 

• Criterium B: evaluatie van pathologische trekken 
➢ Daarnaast: 

• Criterium C: patronen moeten inflexibel en pervasief zijn 

• Criterium D: patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset 

• Criterium E: worden niet beter verklaard door andere mentale stoornissen 

• Criterium F: niet toe te schrijven aan effecten van druggebruik of medische conditie 

• Criterium G: worden niet begrepen als normaal binnen de culturele achtergrond of 
ontwikkelingsfase van het individu 

- Criterium A: level of personality functioning nagaan 
➢ Hoe functioneert iemand van het zelf? En hoe functioneert iemand vanuit het interpersoonlijke? 

• Zelf: identiteit en zelfsturing 
▪ Zelf: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, stabiele 

zelfwaarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en te 
reguleren 

▪ Zelfsturing: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op korte termijn als 
levensdoelen), hanteren van prosociale interne standaarden van gedrag, mogelijkheid tot 
zelfreflectie 

• Interpersoonlijk: empathie en intimiteit 
▪ Empathie: begrijpen en waarderen van de ervaringen en motieven van anderen, andere 

perspectieven verdragen, effect van eigen gedrag op anderen begrijpen 
▪ Intimiteit: diepgang en duur van verbinding met anderen, in staat zij om dichtheid met 

anderen te ervaren, wederkerigheid in interpersoonlijk gedrag 
➢ Meten met level of personality functioning scale 

• Hoe meer impairment, hoe groter de kans dat een persoonlijkheidsstoornis aanwezig is 

• Ernst van de impairment voorspelt meerdere persoonlijkheidsstoornissen of de aanwezigheid 
van een ernstige persoonlijkheidsstoornis 

➢ Threshold: gemiddelde score 
- Criterium B: pathologische trekken 
➢ Meten met personality inventory for DSM-5 (PID-5): te vergelijken met een pathologische NEO-

PI-R 

• Meet 25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen 
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▪ Negatief affect (hoog neuroticisme) 
▪ Detachment (laag extraversie) 
▪ Antagonisme (laag altruïsme) 
▪ Disinhibitie (laag consciëntieusheid) 
▪ Psychoticisme (hoog openheid) 

➢ Hoe heeft men die trekken geselecteerd? 

• Review bestaande trek-modellen 

• Onderzoek bij klinische steekproeven 
- Diagnose van persoonlijkheidsstoornis obv dimensioneel model? 

➢ Je kan nog steeds de specifieke categoriale diagnoses gebruiken vanuit combinaties van trekken 

• Specifieke beschrijvingen van criterium A voor elk van de 6 persoonlijkheidsstoornissen: 
voldoen aan 2 of meer beschreven terreinen van impairment 

➢ Indien het profiel niet voldoet aan één van de 6 persoonlijkheidsstoornissen 

• Er moet voldaan zijn aan criterium A: 2 of meer beschreven terreinen 

• Assessment gebeurt op maat van specifieke trekken 

• Zelf-rapportering of informant 

• Men gaat ervanuit bij de dimensionele behandeling dat een categoriale diagnose niet nodig is 
voor een behandeling 
▪ Je kan ook gewoon vertrekken vanuit de kwetsbaarheden die er zijn 
▪ Label werkt 

bovendien 
stigmatiserend 

- Casus: 
➢ Vooral 

disfunctioneren obv 
intimiteit en 
identiteit 

• Je ziet dat dit ook 
de facetten zijn 
waarop de patiënt 
het hoogst scoort 
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❖ 6.4: CATEGORIAAL VS DIMENSIONEEL: KLINISCHE BRUIKBAARHEID 

- De diagnostische validiteit van de dimensies > categorieën 
➢ Hoe overtuigen we clinici om de dimensies te gebruiken? 

• Gebruikersvriendelijkheid 

• Betrouwbaarheid 

• Waarde voor indicatiestelling en behandeling? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: klinische bruikbaarheid van dimensionele benadering 
➢ OPZET: Ted Bundy casus opnieuw geven aan clinici 

• Categoriale diagnose meegeven 

• Dimensionele trekbeschrijvingen meegeven 

• Hoe toepasbaar is elk systeem? Hoe goed kan je met collega’s hierover communiceren? 

➢ UITKOMST: 

• Cliëntcommunicatie: men vindt het gemakkelijker om met cliënten te communiceren obv de 
trekken ipv de diagnoses 
▪ Stigma valt weg als je met trekken werkt 

• Comprehensiviteit: beter met het dimensionele model dan met de DSM 

• Globale persoonlijkheidsbeschrijving beter met dimensionele model 
- Waarde van dimensionele systemen voor indicatiestelling en behandeling? 
➢ Informatie vanuit hogere-orde niveau (de brede domeinen) 

• Noodzaak en nut van behandeling 
▪ The misery triad: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C) 
▪ Korte behandeling kan significante verhogingen op 1 a 2 neuroticisme facetten 

veroorzaken, zeker in combinatie met hoog altruïsme en hoge openheid^ 

• Keuze van theoretisch kader: 
▪ Extraverten: cliëntgerichte therapie 
▪ Introverten: gedragstherapie 
▪ Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, vaardigheidstraining 
▪ Hoog O: psychoanalyse 

➢ Informatie vanuit lagere-orde niveau (de specifieke facetten): 

• Therapeutisch maatwerk 
▪ Identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering 
▪ Focus op gedragsmatige clusters ipv op de stoornis als dusdanig (vb impulsief gedrag, 

affectieve labiliteit, zelfbeschadiging) 
➢ Algemeen 

• Minder stigmatiserend 
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• Makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen 

• Training is transparant en makkelijk aan te leren 

Hoofdstuk 7: Persoonlijkheid op de werkvloer 

❖ 7.1: PERSONALITY @ WORK: THE BRIGHT SIDE 

- Speelt persoonlijkheid een rol op het werk? 
➢ Ja: niet iedereen is even geschikt voor elke job 
➢ Voor 1990 dachten meeste mensen van niet 
➢ Na 1990: toenemende evidentie voor de rol van persoonlijkheid op het werk 

• Opkomst meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren 

• Groeiende consensus omtrent het FFM als raamwerk om persoonlijkheid te onderzoeken 
▪ Als onderzoekers verschillende raamwerken gebruiken om persoonlijkheid te 

onderzoeken, dan is het moeilijk om kennis te laten accumuleren 

• Toenemende evidentie omtrent de stabiliteit van trekken, hun genetische oorsprong en 
neurobiologische basis 

➢ Huidige consensus: persoonlijkheidstrekken zijn relevant op het werk 

• Persoonlijkheid wordt in verband gebracht met vrijwel elk aspect van organisational 
behaviour (OB): werkgedragingen en attitudes 
▪ Jobprestaties, werkmotivaties, attitudes (jobtevredenheid), leiderschap, stress, burnout, 

contraproductief werkgedrag (pesten) 
- Bright traits vs dark traits 
➢ Bright traits: hoe men zich gewoonlijk gedraagt 

• Big five: OCEAN 
➢ Dark traits: hoe men zich gedraagt wanneer men stress heeft, onder druk staat, vermoeid is 

• Dark triad: NPM 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: persoonlijkheid en jobprestaties 
➢ OPZET: meta-meta-analyse (samenvatting van 15 meta-analyses) 

• Persoonlijkheid werd steeds gemeten met de big five 

• Diverse prestatiecriteria: algemene job prestatie, supervisor rating, objectieve indicatoren 
(verkoopcijfers), prestatie tijdens opleiding/training en teamwerk 

• Resultaten worden uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen 

- Bright traits 
- Dark traits 
- Taakprestatie 
- Contextuele 

prestatie 
- Contraproductief 

gedrag 
- Organisational 

citizenship 
behaviour (OCB) 

- Counter-
productive work 
behaviour (CWB) 

- Adaptive 
performance 

- Too much of a 
good thing effect 

- Yerkes-Dodson 
law 

- Loopbaan-succes 
- Extrinsiek 

loopbaan-succes 
- Intrinsieke 

loopbaan-succes 
- Meyers-Briggs 

type indicator 
- Frame-of-

reference effect 
- Hogan Personality 

Inventory 
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➢ UITKOMST: 

• Extraversie: 
▪ Algemene jobprestatie: geen significant verband met extraversie 
▪ Specifieke criteria: extraversie correleert positief met training performance en teamwork 
▪ Specifieke jobs: extraversie correleert positief met managers en politie 

• Emotionele stabiliteit: 
▪ Algemene prestatie: er is een relatie (emotioneel stabiele mensen doen het over het 

algemeen beter in hun job) 
▪ Specifieke criteria: beter voor teamwerk 
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▪ Specifieke jobs: beter bij politie 

• Altruïsme: 
▪ Algemene prestatie: geen relatie met altruïsme 
▪ Specifieke criteria: beter voor teamwerk 
▪ Specifieke jobs: geen correlatie 

• Consciëntieusheid: 
▪ Algemene jobprestatie: er is een relatie (consciëntieuze mensen doen het over het 

algemeen beter) 
▪ Specifieke criteria: consciëntieuze mensen krijgen hogere supervisor rating, hebben een 

betere objectieve prestatie, presteren beter in training en werken beter in teams 
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▪ Specifieke jobs: presteren beter voor alle soorten jobs 

• Openheid: 
▪ Algemene jobprestatie: er is geen relatie 
▪ Specifieke criteria: beter voor de prestatie op training 
▪ Specifieke jobs: geen relatie 

• Samengevat: 

- Wanneer we naar algemene jobprestaties kijken, zijn dus vooral consciëntieusheid en emotionele 
stabiliteit goede voorspellers 

- Hoe kunnen we nog een beter begrip krijgen van persoonlijkheid en jobprestaties? 
➢ Prestatiecriteria verfijnen 
➢ Kijken naar trekinteracties 
➢ Kijken naar curvilineaire verbanden ipv lineaire verbanden 

- Persoonlijkheid en jobprestatie: verfijning van prestatiecriteria 
➢ Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies: 

• Taakprestatie: activiteiten die bijdragen tot de kern van de job 
▪ Wat staat er in de functieomschrijving? 
▪ Opsplitsen in kwaliteit (hoe goed doe je je werk) en kwantiteit (hoeveel produceer je?) 

• Contextuele prestatie: activiteiten die bijdragen tot de organisationele, sociale en 
psychologische context waarin taakprestaties moeten worden geleverd 
▪ Extrarolgedrag, organisational citizenship behaviour (OCB) 

• Contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of de leden ervan schade 
berokkent 
▪ Counterproductive work behaviour (CWB) 

➢ Waarom deze opdeling van overall job performance gebruiken? 
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• Deze hangen op een verschillende manier samen met de big five 
▪ Emotionele stabiliteit: correleert positief met taakprestaties en negatief met CWB 
▪ Extraversie: correleert positief met contextuele prestaties 
▪ Altruïsme: correleert positief met contextuele prestatie 
▪ Consciëntieusheid: correleert positief met taakprestaties en OCB, en negatief met CWB 
▪ Wat met Openheid? 

• De laatste jaren wordt er ook rekening gehouden met een nieuwe dimensie: 
▪ Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden (steeds belangrijker de dag van vandaag) 
o Problemen op een creatieve manier oplossen, omgaan met onzekere/onvoorspelbare 

werksituaties, proactief competenties bijschaven 
o Correleert positief met openheid 

- Persoonlijkheid en jobprestaties: trekinteracties 
➢ Persoonlijkheidstrekken bestaan niet in isolatie, persoonlijkheid is een samenspel van 

verschillende trekken 
➢ Trekken interageren in hun relaties met werkcriteria 

• Consciëntieusheid en emotionele stabiliteit: relatie tussen consciëntieusheid en 
prestatiecriteria is sterker wanneer de emotionele stabiliteit ook hoog is 

• Consciëntieusheid en altruïsme: de manier waarop consciëntieuze werknemers succes 
nastreven hangt af van hun score op altruïsme  

• Vb: when highly conscientious people lack interpersonal competence, dysfunctional outcomes 
may result 

- Persoonlijkheid en jobprestaties: curvilineaire verbanden 
➢ Recente evolutie: testen van curvilineaire verbanden 

• Correlatie: lineaire verbanden tussen persoonlijkheid en jobprestatie (positief, negatief, 
nulverband) 

• Klopt dit wel? Kan je ook niet te veel hebben van een trek? 
▪ Too much of a good thing effect 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe staan consciëntieusheid en 

emotionele stabiliteit in relatie met 
jobprestatie? 

➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST: curvilineair verband 

• Consciëntieusheid 
▪ Te hoog: rigide, onvoldoende 

flexibel, compulsief 
perfectionistisch, minder bereid 
nieuwe kennis een vaardigheden 
te ontwikkelen 

▪ Afhankelijk van de complexiteit 
van de job 
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o Optimum van consciëntieusheid is hoger bij complexere jobs 
o Bij lage complexiteit moet consciëntieusheid niet té hoog zijn 

• Emotionele stabiliteit: 
▪ Te hoog: te weinig alert voor 

problemen of risico’s, nonchalant 
▪ Te laag: angst/stress heeft een 

verlammend effect 
▪ Yerkes-Dodson law: prestaties 

zijn lager bij extreem hoge en 
lage niveaus van emotionaliteit 

- Persoonlijkheid en loopbaansucces 
➢ Loopbaansucces: de werkelijke of 

gepercipieerde verwezenlijkingen die 
mensen bereiken als resultaat van hun 
werkervaringen 

• Extrinsiek loopbaansucces 
(objectief): salaris, promoties en 
hiërarchisch niveau 

• Intrinsiek loopbaansucces (subjectief): tevredenheid met job of loopbaan 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: persoonlijkheid (big 

five) en extrinsiek 
loopbaansucces 

➢ OPZET: extrinsiek 
loopbaansucces = loon + 
hiërarchisch niveau 

• Longitudinaal design: 
persoonlijkheid meten 
in de kindertijd en 
extrinsiek 
loopbaansucces in 
volwassenheid 

➢ UITKOMST:  

• Neuroticisme en 
altruïsme: negatieve 
voorspellers 

• Consciëntieusheid en 
extraversie: positieve 
voorspellers 

• Mensen die onaangenaam zijn en emotioneel stabiel zullen het verder schoppen in hun 
carrière 

• Controle voor intelligentie 
▪ Persoonlijkheid verklaart 29% variantie 
▪ Intelligentie verklaart 28% variantie 
▪ Persoonlijkheid verklaart 13% bovenop intelligentie 
▪ Intelligentie verklaart 12% bovenop persoonlijkheid 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: intrinsiek 

loopbaansucces 
en 
persoonlijkheid 

➢ OPZET: 
➢ UITKOMST:  

• Negatief 
verband met 
neuroticisme 
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• Positief verband met extraversie, altruïsme en consciëntieusheid 

• Geen verband met openheid 
- Hoe kunnen we persoonlijkheid op het werk nu meten? 
➢ Meyers-Briggs type indicator 

(MBTI): veruit meest gebruikte 
persoonlijkheidsinstrument in 
Amerikaanse bedrijven 

• Gebaseerd op Jung’s werk 

• Bevat 8 voorkeuren 
▪ Extraversie vs 

introversie 
▪ Sensing (objectief 

feitenmateriaal) vs 
intuition (buikgevoel) 

▪ Thinking (rationeel) vs 
feeling (gevoelsmatig) 

▪ Judging (gestructureerd) vs perceiving (spontaner) 

• Elk van deze 8 kenmerken 
kan leiden tot 1 van 16 
combinaties van 
persoonlijkheidsprofielen 

➢ Problemen met MBTI: 

• Categoriale benadering: 
cutoff score is de 
mediaan 
▪ Introversie en 

extraversie zijn 
uitersten van dezelfde 
normaalverdeling 

▪ Meeste mensen 
scoren heel gemiddeld op introversie of extraversie 

▪ Door de cutoff in het midden van de normaalverdeling te plaatsen, stemt de indeling niet 
overeen met de realiteit 

• Lage test-hertest betrouwbaarheid: 50% wordt anders geclassificeerd op hertest na 5 weken 

• Verschillen binnen 1 type zijn vaak groter dan verschillen tussen types (vb gelijkenis tussen 
een introvert die 1 punt onder de mediaan scoort en een extravert die 1 punt hoger dan de 
mediaan scoort) 

• Weinig evidentie mbt predictieve en incrementele validiteit 
▪ Predictief: geen consistente relaties tussen MBTI-types en managerial performance 
▪ Incrementeel: de MBTI voegt ook niet toe (bovenop de big five) in de voorspelling van 

criteria zoals jobprestaties 

• Zwakke convergente 
validiteit met big five: 
neuroticisme is volledig 
afwezig in de MBTI 
▪ Dit is net een van de 

belangrijkste 
voorspellers van 
jobprestatie! 

• Waarom blijft de MBTI 
bestaan? 
▪ Veel mensen zouden hun job verliezen: er is veel geld mee gemoeid 
▪ Horoscoop effect: vragen rond betrouwbaarheid en validiteit vallen weg  

➢ NEO-PI-R: 5 domeinen (OCEAN) met elk 30 facetten hiërarchisch gestructureerd 

• Voordelen: 
▪ Brede én fijnmazige meting van persoonlijkheid 
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▪ Betrouwbaar én valide 
▪ Wetenschappelijk gevalideerd FFM 
▪ Hoge predictieve validiteit 

• Nadelen: 
▪ 240 items! 
▪ Items zijn soms ver van de werkcontext 
▪ Meet algemene persoonlijkheid, en is dus niet gecontextualiseerd 

o Persoonlijkheid kan verschillen afhankelijk de context: werk vs privé 
- Hoe kunnen we gecontextualiseerde assessment uitvoeren? 
➢ Frame of reference voorzien aan invullers 

• Beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen in een werksituatie 

• Items: 
▪ Ik besteed veel aandacht aan details 
▪ Ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk 

• Heel eenvoudig, maar heeft toch veel voordelen: 
▪ Betere predictieve validiteit 
▪ Betere face validiteit 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: predictieve validiteit van gecontextualiseerde vs ongecontextualiseerde assessment 
➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST:  

• Door simpelweg 
‘op het werk’ toe 
te voegen aan 
items, kan je de 
predictieve 
validiteit 
substantieel 
doen toenemen 

• Opvallend: de 
predictieve 
waarde van openheid stijgt enorm bij een gecontextualiseerd instrument 

• Frame-of-reference effect: gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere 
predicties toe in vergelijking met niet-gecontextualsieerde maten 

- Hogan Personality Inventory: een voorbeeld van een gecontextualiseerde 
persoonlijkheidsvragenlijst 

➢ Geënt op het FFM 
➢ Zeer uitvoerig empirisch gevalideerd 

• Hoge test-hertest betrouwbaarheid 

• Valide  

❖ 7.2: PERSONALITY @ WORK: THE DARK SIDE 

- Wat zijn de dark traits van de dark triad? 
➢ Maladaptieve/afwijkende/disfunctionele trekken 
➢ Onderscheid tss dark traits en persoonlijkheidsstoornissen 

• Donkere trekken zijn 
subklinisch 

• Worden bekeken 
vanuit een 
dimensioneel 
perspectief 

➢ Geïntegreerd 
perspectief: 

• Normale range 

• Subklinische range 

• Klinische range 
- Assessment van persoonlijkheid op het werk 

- Hogen 
Development 
Survey (HDS) 

- Dark Triad 
- VFM compounds 



85 
 

- Hogan Development Survey (HDS) trekken: 10 subklinische vormen van DSM-
persoonlijkheidsstoornissen 

• HDS trekken zijn steeds mildere vormen 

• Hangen niet enkel samen met zwaktes, maar ook met sterktes 
- The Dark Triad: bekendste model van donkere trekken 
➢ Machiavellisme: het doel heiligt de middelen 

• Manipulatie: bereid zijn en er plezier in 
scheppen om anderen te misleiden en 
manipuleren om doel te bereieken 

• Vaker vals spelen, liegen, bedriegen, maar 
meestal geen extreme vormen van antisociaal 
gedrag 

• Cynische visie op de medemens: trust nobody 
➢ Narcisme: vol van zichzelf, vinden zichzelf 

belangrijk/superieur 

• Staan gr!aag in het middelpunt van de 
belangstelling 

• Gevoel bevoorrecht te moeten worden 
➢ Psychopathie: 

• Interpersoonlijk: oppervlakkige charme, 
grandiositeit, manipulatie, bedrof 

• Affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoel 

• Antisociaal: impulsiviteit, regelovertredend gedrag 
- Compound techniek van het FFM: samenstelling van verschillende persoonlijkheidstrekken 
➢ Experten samen creëren prototypisch NEO profiel voor elk van de 10 persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Persoonlijkheidsstoornis count techniek: de facetten optellen 

• Voor persoonlijkheidsstoornis de meest kenmerkende facetten optellen 
▪ Vb antisociale count: N1r + N2 + N4r + N5 + E3 + E4 + O4 + … (r betekent reverse) 

• Normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: Dark triad en jobprestatie en CWB 
➢ OPZET: meta-analyse  
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➢ UITKOMST: 

• Negatieve relaties met jobprestatie 

• Positieve relaties met CWB 

• Hoe hoger score op dark triad, hoe slechtere jobprestatie en hoe meer CWB 

• Conclusie meta-analyse 
▪ Jobprestatie: zwak negatief verband met machiavellisme en psychopathie, niet met 

narcisme 
▪ CWB: matig sterk positief verband met zowel machiavellisme en narcisme, minder met 

psychopathie 
▪ De 3 trekken zijn positief gerelateerd, maar zijn voldoende verschillend om van elkaar 

gescheiden te houden 
- Dark traits en werkgedrag: VFM compounds en loopbaansucces 
➢ Subklinische/donkere trekken zijn niet per definitie maladaptief 

• Onder de juiste omstandigheden kunnen ze juist uitmonden in positieve uitkomst (vb 
loopbaansucces) 

• Op lange termijn en indien te ernstig hebben ze wel nefaste gevolgen 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: predictieve relatie tussen dark traits en loopbaansucces? Zijn er ook omgekeerde effecten 

(hoe ver je staat in je carrière op veranderingen in je persoonlijkheid) 
➢ OPZET: longitudinaal onderzoek bij UGent alumni 

• Mensen die gingen afstuderen (faculteitwijd) werden gevraagd de NEO-PI-R in te vullen 

• 15j later hebben ze die opnieuw ingevuld + vragen naar carrière (loopbaansucces: inkomen en 
managementniveau) 

➢ UITKOMST: 

• Predictief: mensen die hoger scoren 
op antisociale en narcistische trekken: 
hoger inkomen + hogere positie in het 
bedrijf 

• Omgekeerd: door in een hogere positie terecht te komen, wordt men narcistischer 

• Bidirectioneel effect 
▪ Zwart en rood: 

dalen in 
hiërarchisch niveau 
→ dalen in 
narcisme 

▪ Geel en blauw: 
stijgen in 
hiërarchisch niveau 
→ stijgen in 
narcisme 

• Dit soort studies toont aan dat persoonlijkheid niet 100% stabiel is in functie van de omgeving 
- Psychopathie en leiderschap 
➢ Leidinggevenden zijn vaak psychopathisch  
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- EXPERIMENT 
➢ DOEL: relatie tussen subklinische psychopathie en leiderschap 
➢ OPZET: meta-analyse 

• Leiderschap operationalisatie: 
▪ Leadership emergence: in een leidinggevende positie terecht komen (= loopbaansucces) 
▪ Leadership effectiveness: jobprestatie van de leidinggevende (= jobprestaties) 

➢ UITKOMST:  

• Positieve relatie tussen psychopathie en leadership emergence: mensen met psychopathische 
trekken komen sneller in een leiderschapspositie terecht 

• Negatieve relatie tussen psychopathie en leadership effectiveness: mensen met 
psychopathische trekken doen het niet persé beter in een leiderschapspositie 

- HDS trekken en werksucces 
➢ HDS gaat ervanuit dat er zowel sterktes als zwaktes zijn bij alle trekken 

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe zijn de donkere trekken van de HDS nu gerelateerd aan werksucces (zijn er sterktes 

aan dark traits?) 
➢ OPZET: meta-analyse? 
➢ UITKOMST: 

• Uitkomstmaten: stresstolerantie, betrouwbaarheid, sales potentieel en management 
potentieel 

• Globale trend is negatief: hoge score op subklinische trekken is minder goed 

• Er zijn ook een aantal positieve relaties 
▪ Reserved en mischievous (subklinisch schizoïd en antisociaal): beter stress tolereren 
▪ Diligent (subklinisch obsessief-compulsief): betrouwbaarder 
▪ Mischievous, colourful en imaginative (subklinisch antisociaal, theatraal en schizotypisch): 

beter sales potentieel 
▪ Bold, colourful en diligent (subklinisch narcistisch, histironisch en obsessief-compulsief): 

beter management potentieel 
- Nieuwe interpretatie van donkere trekken: too much will get you fired, but too little will get you 

ignored 
➢ Een bepaalde mate van narcistische 

neigingen is positief gerelateerd aan goede 
uitkomsten 

➢ Bovenste balk geeft aan hoe meeste 
mensen dark trait scores interpreteren 

➢ Onderste balk geeft aan hoe de dark trait 
scores beter geïnterpreteerd zouden 
moeten worden 
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❖ 7.3: PROBLEEMGEDRAG OP HET WERK 

- Taxonomie van gedrag op het werk: 

➢ Gedrag: schadelijk gedrag en constructief gedrag 

• Schadelijk gedrag: intentioneel en onintentioneel schadelijk gedrag 
▪ Intentioneel schadelijk gedrag: CWB, agressie (pesten/mobbing) en destructief leiderschap 

→ hier gaan wij het meest naar kijken 
- Pesten op het werk: mobbing 
➢ Verboden in België: volgens de wet 

• Om te tellen als pesten moet het gaan om meerdere, gelijkaardige of uiteenlopende 
gedragingen gedurende een bepaalde tijd met intentie 

• Het moet chronisch zijn (minimum 6 maand aan een stuk) 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: Hoe is pesten op het werk gerelateerd aan persoonlijkheid 
➢ OPZET: meta-analyse van FFM en gepest worden 

• Drie mogelijke verklaringen voor de relatie tussen persoonlijkheid en gepest worden 
▪ Target-behaviour mechanism: werknemers met bepaalde persoonlijkheidstrekken lokken 

pestgedrag uit bij anderen (gepest worden omdat je onaangenaam bent) 
▪ Negative perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat gedrag sneller als 

negatief wordt gepercipieerd (sneller dingen als pestgedrag zien van anderen) 
▪ Reverse causality mechanism: pestgedrag is een traumatische stressor die voor 

verandering in persoonlijkheidstrekken zorgt 

• Maar: cross-sectionele studie 
▪ We kunnen geen uitspraken doen over de verklaringen 

➢ UITKOMST:  

• Neuroticisme: grootste relatie 
▪ Mensen die neurotisch zijn worden vaker gepest 

• Extraversie, altruïsme en consciëntieusheid: minder vaak gepest 

• Toepassing van de drie verklaringsmechanismen op neuroticisme 

- Target-behaviour 
mechanism 

- Negative 
perceptions 
mechanism 

- Reverse causality 
mechanism 

- Destructief 
leiderschap 
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▪ Target-behaviour mechanisme: neurotische mensen zijn pessimistisch en onzeker, dit 
vinden anderen irritant en dus daarom worden ze gepest 

▪ Negatieve perceptions mechanismen: neurotische mensen gaan sneller iets als pesten 
percipiëren 

▪ Reverse causality mechanisme: doordat men gepest wordt, wordt men neurotischer 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: worden donkere persoonlijkheidstrekken gedeeld door daders en hun slachtoffers? 
➢ OPZET: correlationeel 

• Pesten: pestvragenlijst met victim schaal en bully schaal 

• Persoonlijkheid: vragenlijst om dark triad af te nemen, agressie en impulsiviteit 

• Het draait om psychologisch en emotioneel pesten, niet fysiek pesten 
➢ UITKOMST: 

• 37% wordt gepest op het werk (wekelijks gedurende 6 maand) 

• 17% pest anderen op het werk (wekelijks gedurende 6 maand) 

• 0.62 correlatie tussen victim en bully schaal 
▪ Mensen die pesten zijn ook vaak slachtoffer van pesten 

• Vrij gelijkaardig persoonlijkheidsprofiel tussen slachtoffers en pestkoppen 
▪ Pestkoppen scoren iets hoger 

- Destructief leiderschap: moedwillig 
gedrag gesteld door een leider dat 
de organisatie en/of haar leden 
schade berokkent of kan 
berokkenen door ondergeschikten 
ertoe aan te zetten om doelen na te 
streven die ingaan tegen de 
belangen van de organisatie en/of 
door het hanteren van een 
leiderschapsstijl waarbij gebruik 
gemaakt wordt van nefaste 
manieren van beïnvloeding van 
ondergeschikten 

➢ Toxic triangle: leiders op zich zijn 
niet destructief 

• Er zijn ook vatbare volgers 
nodig en een faciliterende 
omgeving 

➢ Dark triad trekken liggen vaak aan de basis van destructief leiderschap 

Hoofdstuk 8: Persoonlijkheid vanuit een forensisch perspectief (deel 1) 

❖ 8.1: CONCEPTUEEL KADER EN BASISPROCESSEN 

- Bio-psycho-sociaal model: geweldpleging komt tot stand door een combinatie van biologische, 
psychologische en sociale factoren 

➢ Macro-factoren in het tot stand komen van geweld: maatschappelijke factoren 
➢ Geweldpleging bekijken op het macro-level wordt gedaan door sociologie 
➢ Geweldpleging bekijken op het micro-level wordt gedaan door psychologie 

- Een macro-level perspectief op crimineel gedrag: grand theories 
➢ Abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen belichten 

• IJsland heeft de laagste criminaliteitscijfers, landen als Irak en Iran hebben de hoogste 

• Waarom bestaan er nu zo sterke verschillen tussen landen? 
➢ Modernisatie-theorie: door snelle sociale veranderingen gaan de meer traditionele waarden en 

normen verloren, waardoor er meer criminaliteit komt 

• In Aziatische landen komt er minder criminaliteit voor, want die houden meer vast aan 
traditionele waarden en normen 

• Verschillen in crime-rates als gevolg van de variatie in tempo en mate waarin landen 
moderniseren 

- Modernisatie-
theorie 

- Civilisatie-theorie 
- World systems 

theorie 
- Selectie 
- Evocatie 
- Manipulatie  
- Hostile 

attributional bias 
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➢ Civilisatie-theorie: wanneer een land welvarend is (goed sociaal systeem), dan zullen op 
groepsniveau bepaalde persoonlijkheidstrekken meer ontwikkelen (vb meer zelfcontrole) 

• Mensen die zichzelf beter in de hand houden zullen minder crimineel gedrag stellen 

• Omgekeerde van de modernisatie-theorie 

• Er komt meer criminaliteit voor in landen met weinig stabiliteit 

• Belangrijke nuancering: meer geciviliseerde landen vertonen minder externaliserend geweld 
(geweld naar de ander toe), maar het internaliserend geweld neemt toe (zelfmoord, 
automutilatie, …) 

➢ World systems theorie: de kloof in economische welvaart tussen en binnen landen leidt tot 
crimineel gedrag via lus van ongelijkheid → uitbuiting 
➔ Welke theorie is nu juist? Weinig empirisch onderzoek 

- Basisprocessen op micro-niveau: persoonlijkheid en sociale interactie 
➢ Hoe speelt 

persoonlijkheid een rol 
in crimineel gedrag? 

• Crimineel gedrag 
vindt altijd plaats in 
een sociale context 
(daarom de pijl naar 
‘social 
environment’) 

➢ We bespreken drie processen waarmee persoonlijkheid een invloed heeft op crimineel gedrag 

• Selectie: bepaalde persoonlijkheidstrekken zorgen ervoor dat mensen omgevingen gaan 
selecteren waarin er meer kans is op crimineel gedrag 

• Evocatie: bepaalde persoonlijkheidstrekken zorgen ervoor dat je automatisch een bepaalde 
reactie uitlokt van sommige mensen die het risico op crimineel gedrag verhogen 

• Manipulatie: alle strategieën die mensen dagdagelijks gebruiken om andere te beïnvloeden 
→ sommige strategieën zijn meer geassocieerd met crimineel gedrag 

- Selectie: welke persoonlijkheidstrekken zorgen ervoor dat mensen omgevingen selecteren die de 
kans op crimineel gedrag verhogen? 

➢ Hoog sensation-seeking: zoeken stimulatie op, komen vaker terecht in sociale situaties waar een 
bepaald risico speelt 

• Voorkeur voor feestjes met hoog risicogehalte (drugs) 

• Meer onveilig seksueel gedrag vertonen (vaker one-night stand, vaker onveilige seks) 

• Vaker betrokken in ongevallen, creëren eigen verkeersregels 
➢ Hoog self-concealment: hoog neuroticisme, laag extraversie 

• Gaan vaak situaties selecteren waarin ze alleen kunnen zijn, ook als het moeilijk gaat zoeken 
ze geen sociale steun op 

• Op deze manier creëren ze een risicovolle situatie voor zichzelf (internaliserend geweld) 
- Evocatie: welke persoonlijkheidstrekken lokken een risicovolle reactie uit van mensen? 
➢ Hoog agressie: snel geïrriteerd, snel geërgerd, vaker uitvliegen 

• Hostile attributional bias: ambigue cues ga je direct zeer vijandig interpreteren 
▪ Leidt tot agressieve attitude naar anderen → lokt dan ook een vijandige reactie uit bij de 

ander → meer kans op conflict/geweld 
- Manipulatie: alle intentionele acten die mensen ondernemen om het gedrag van anderen te 

beïnvloeden of veranderen 
➢ Afhankelijk van je persoonlijkheid ga je andere manipulatiestrategieën hanteren 

• Extraversie: 
▪ Hoog dominant: bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op verantwoordelijkheden 

(macht) 
▪ Laag dominant: ziekte veinzen, zelfvernedering (‘ik kan het echt niet’), liegen en geweld 

• Welwillendheid (altruïsme): 
▪ Hoog: induceren van plezier, uitleg geven (anderen beïnvloeden op een positieve manier) 
▪ Laag: ‘silent treatment’ 

• Consciëntieusheid: 
▪ Hoog: rationaliseren, logische verklaringen geven 
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▪ Laag: weinig consensus over wat laag consciëntieuze profielen doen (we zien wel dat ze 
meer risico hebben op het gebruiken van criminele strategieën om andere te overtuigen) 

• Emotionele stabiliteit: 
▪ Hoog: weinig onderzoek? 
▪ Laag: regressie (emotionele uitzinnigheid: huilbuien, paniek) 

• Openheid: 
▪ Hoog: rationaliseren, soms plezier induceren of wijzen op verantwoordelijkheid 
▪ Laag: sociale vergelijking (iedereen doet het zo, zou jij dat ook niet doen?) 

➢ Machiavellianisme: prototypisch trekprofiel 

• Manipulatief, cynisch, anderen worden gebruikt ifv eigen doelen (opportunistisch), 
interpersoonlijk wantrouwen, gebrek aan empathie 

❖ 8.2: PERSOONLIJKHEID ALS RELEVANT CONSTRUCT IN EEN FORENSISCHE CONTEXT 

- Persoonlijkheid is een predictor van geweld en van stabiliteit in agressie 
➢ Historisch gezien had men geen aandacht voor persoonlijkheid 

• Vooral mentale stoornissen (psychose) waren de belangrijkste predictoren van geweld 
➢ Recente studies tonen twee belangrijke predictoren voor geweld aan 

• Middelenmisbruik 

• Persoonlijkheid: 
▪ Voorspelt het plegen van delicten 
▪ Voorspellen sneller en erger recidivisme 

➢ Hoe hangt het FFM nu samen met geweld? 

• Twee grote trekken die in combinatie met elkaar geweld en agressie voorspellen 
▪ Hoog antagonisme: achterdocht, strijdvaardigheid, bedrieglijkheid, gebrek aan empathie 
▪ Hoog neuroticisme: vijandigheid, depressie 

• Impulsive hostility: maakt de kans op geweld een agressie hoger 
- EXPERIMENT Columbia County Longitudinal Study 
➢ DOEL: stabiliteit van agressie 

over een periode van 40 jaar 
➢ OPZET: agressie meten op 8, 

19, 30 en 48 jaar 
➢ UITKOMST: agressie is vrij 

stabiel 

• Rangordestabiliteit: .50 
▪ Mensen die agressief zijn 

op 8j , hebben kans om 
op 48j nog steeds 
agressief te zijn 

• Stabiliteit tussen 8j en 19j is wat lager (.63) dan de andere leeftijd (.87 tot .91) 
▪ Tussen 8 en 19 zijn er heel veel ontwikkelingstransities 

• Er zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken die een aanzienlijke rol spelen in de stabiliteit van 
agressie 
▪ Laag op gehoorzaamheid, bedachtzaamheid en oprechtheid prediceren stabiliteit van 

agressie 
- De rol van persoonlijkheid in verhoorsituaties 
➢ De persoonlijkheid van zowel de verhoorder als de verhoorde speelt mee in een verhoorsituatie 
➢ Wat leidt er algemeen tot de meeste bekentenissen? 

• Een empathische en menselijke verhoorstijl 

• De verhoorstijl die je gebruikt moet je natuurlijk aanpassen aan de persoonlijkheid van de 
verhoorde 
▪ Sommige stijlen werken beter bij de ene persoonlijkheid dan de andere 
▪ Vooral van belang bij niet-coöperatieve verdachten 

➢ Prototypisch profiel van een goede verhoorder 

• Competentie 1: grondige en systematisch aanpak 
▪ Consciëntieusheid  

• Competentie 2: doortastende, assertieve en zelfzekere opstelling 
▪ Extraversie, laag neuroticisme 

- Impulsive hostility 
- PCL-R 
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• Competentie 3: empathische vaardigheden 
▪ Altruïsme  

• Persoonlijkheidstrekken geassocieerd met deze competenties: 
▪ Emotioneel stabiel (laag N): zelfzekere opstelling (competentie 2) 
▪ Extravert (hoog E): assertieve opstelling (competentie 2) 
▪ Altruïstisch (hoog A): empathische vaardigheden (competentie 3) 
▪ Consciëntieus (hoog C): grondige en systematische aanpak (competentie 1) 

• Nuancering 
▪ Hoge openheid: algemene open mind voor andere culturen of ideeën? 
▪ Hoge extraversie: prijsgeven van informatie? 

➢ Een taxometrisch perspectief op verhoorstijlen 

• Rapport: het middelpunt van 
een goede verhoortechniek gaat 
altijd over die empathische stijl 
→ altijd respect voor de 
verdachte, basisnoden voldaan 
(water, voeding, …) 

• 2 dimensies: 
▪ Emotie – bewijs  
▪ Confronteren – collaboreren  

• Er zijn twee verschillende 
facetten van waaruit je kan 
vertrekken: 
▪ Inspelen op emotie: de 

verhoorder gaat inspelen op 
de emoties van de verdachte 
o Vb signalen van emoties 

bij de verdachte benoemen (ik zie dat je gestresseerd bent) 
o Vb verdachte bang maken, dreigen met straffen 

▪ Focussen op bewijs: wat weet de verhoorder al, wat klopt er niet, verdachte confronteren 

• Deze twee facetten kunnen geïmplementeerd worden op 2 verschillende manieren 
▪ Confront: autoritair en confronterend optreden 

o Vb dreigen met celstraffen, roepen, ‘good cop – bad cop’ 
▪ Collaborate: we hebben beiden iets te winnen hierbij 

o Vb minder lange celstraf indien je meewerkt, sigaret aanbieden 

• Contextmanipulatie: allerhande technieken om de context te manipuleren 
▪ Verdachten een tijd lang isoleren, verhoor in een andere ruimte laten doorgaan 

➢ Welke verhoorstijl werkt nu het beste bij wie? 

• Hoog narcisme: gevoelig voor egostrelende technieken 
▪ Verhoorders spelen best in op emoties en de verdachten gaan vleien 
▪ Collaboratieve stijl 

➔ Collaboratief inspelen op emoties 

• Laag openheid: niet gevoelig voor emoties, wel gevoelig voor ratio 
▪ Verhoorders halen best bewijs boven 
▪ Laag openheid, hoog neuroticisme en hoog altruïsme: collaborerende verhoorstijl 
▪ Laag openheid, laag altruïsme: confronterende verhoorstijl 

➔ Collaboratief bewijs bovenhalen bij hoog neuroticisme en hoog altruïsme 
➔ Confronterend bewijs bovenhalen bij laag altruïsme 

- Persoonlijkheid en het afleggen van valse bekentenissen 
➢ Er zijn 2 soorten valse bekentenissen 

• Vrijwillig: intentioneel iets vals bekennen 

• Onder druk van de verhoorder: afgedwongen vs ingebeeld 
➢ Welke factoren (buiten persoonlijkheid) leiden ook tot het afleggen van valse bekentenissen? 

• Situationele factoren: 
▪ Isolatie 
▪ Lange ondervragingstijd 
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▪ Valse evidentie presenteren 
▪ Het gebeurde minimaliseren door verhoorder 

➢ Welke persoonsgebonden factoren leiden tot valse bekentenissen? 

• Vrijwillige valse bekentenissen:  
▪ Nood aan aandacht (attention seeking) 
▪ Zelfbestraffing (onzeker zijn) 
▪ Bescherming van de dader 

• Onder druk van de verhoorder: korte termijn beloning van de bekentenis primeert op het 
lange termijn nadeel 
▪ Psychologisch: beloningsprincipe, afdwingen, inbeelding 
▪ Dispositionele factoren: 

o Jonge leeftijd: hoe jonger, hoe gevoeliger aan afdwingen 
▪ Gevoelig aan inbeelding: mensen die echt gaan geloven dat ze iets hebben gedaan door 

de suggestie van de verhoorder, ook al hebben ze dat helemaal niet gedaan 
o Hoge afhankelijkheid (hoog neuroticisme) 
o Hoge inschikkelijkheid (hoog altruïsme) 

▪ Gevoelig voor afdwingen/beloning: KT beloning laten primeren op LT nadeel door 
impulsiviteit 
o Impulsiviteit (hoog extraversie) 

➢ Wat speelt er nog mee bij het afleggen van valse bekentenissen? 

• Bepaalde mentale stoornissen 
▪ Cognitieve beperking (laag IQ): verhoogde vatbaarheid voor invloeden, willen zich 

aanpassen aan de autoriteit (willen pleasen), korte aandachtsspanne, geheugenproblemen 
▪ Psychopathologie in het algemeen: perceptuele distortie, verminderd oordeelsvermogen, 

angst, schuldgevoel, gebrekkige realiteitstoetsing 

• Persoonlijkheidsstoornissen 
▪ Antisociale persoonlijkheidsstoornis: liegen snel, niet bekommerd om de gevolgen van 

gedrag, afhankelijk van hun prioriteit zullen ze vaker vals bekennen of vals ontkennen 
o Op het eerste zicht zou je verwachten dat mensen met APD enkel zouden vals 

ontkennen, niet vals bekennen → impulsieve individuen die beloningen op KT 
vooropstellen 

▪ Theatrale persoonlijkheidsstoornis: dramatiseren, overdrijven, confabuleren 
▪ Borderline persoonlijkheidsstoornis: leugens als wapen om anderen te kwetsen 

- Er is een hoge prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen binnen een forensische context 
➢ Van alle sectoren waarin persoonlijkheidsstoornissen, is de prevalentie van 

persoonlijkheidsstoornissen het hoogst in de forensische sector (naast de psychiatrie) 

• Er komen zeer vaak persoonlijkheidstoornissen voor in gevangenissen 
▪ Egosyntone belevingen van de problematiek → geen ziekte-inzicht of hulpvraag 
▪ Dit maakt het moeilijk om in te schatten om in te schatten of het gaat om bewuste 

manipulatie (malingering, defensiviteit, misleiding) of automatische, onbewuste 
vertekening als resultaat van de pathologie 

➔ In welke mate is iemand toerekeningsvatbaar? 
➢ Cluster B stoornissen zijn het meest prevalent: vooral antisociale persoonlijkheidsstoornis en 

psychopathie 
➢ Grote comorbiditeit met algemene klinische stoornissen 

• Verslavingsproblematiek 

• Parafiliën: seksueel deviant gedrag 

• Psychosen  
➢ Er is geen 1-1 relatie tussen persoonlijkheidsstoornissen en type delict, er is wel een sterke 

associatie tussen antisociale persoonlijkheidsstoornis en crimineel gedrag (crimineel gedrag is 
een diagnostisch criterium van APD) 

- Wat is een antisociale persoonlijkheidsstoornis nu concreet? 
➢ Categoriaal: pervasief patroon van onverschilligheid voor en schending van de rechten van 

anderen, en dit vanaf het 15de levensjaar (3 of meer criteria moeten voldaan zijn) 

• Niet in staat zich te gedrag conform de maatschappelijke norm mbt wetten en regels, zoals 
blijkt uit gedrag dat de basis vormt voor arrestaties (crimineel gedrag) 
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• Bedrieglijkheid: liegen, manipuleren, oplichting ifv eigen voordeel of plezier 

• Impulsiviteit en onvermogen om op voorhand te plannen 

• Irriteerbaarheid en agressie, geïndiceerd door terugkerende vechtpartijen of fysieke 
aanvallen en bedreigingen 

• Roekeloosheid 

• Onverantwoordelijk gedrag, zoals blijkt uit het niet kunnen aanhouden van werk of nakomen 
van financiële verantwoordelijkheden 

• Gebrek aan spijt, zoals blijkt uit onverschilligheid of overrationaliseren van het kwetsen, 
mishandelen of bestelen van anderen 

➢ Wat is nu het verschil met psychopathie? Ze worden vaak als synoniemen voor elkaar gebruikt 

• Psychopathie wordt gemeten met de PCL-R: drie clusters van deficieten 
▪ Gedragsmatig: impulsief, risico’s nemen, betrokken in criminele activiteiten, roekeloos 
▪ Interpersoonlijk: grandioos, opgeblazen, bedrieglijk, egoïstisch, manipulatief 
▪ Affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, kilheid 

➔ Het crimineel gedrag is geen noodzakelijke voorwaarde, dit is wel zo bij antisociale 
persoonlijkheidsstoornis 

• Recentere modellen zeggen dat er ook een aantal andere kenmerken heel belangrijk zijn: 
▪ Onbevreesdheid: totaal gebrek aan angst 
▪ Stoutmoedigheid: charme, assertiviteit, dominantie, op de voorgrond willen staan 
▪ Onkwetsbaarheid: gevoel hebben dat er je niets kan overkomen 

➢ Hoe komt het dat psychopathie en antisociale persoonlijkheidsstoornis zo op elkaar lijken maar 
toch iets anders zijn? 

• Oorspronkelijk werden ze als apart construct uitgewerkt 
▪ Psychopathie werd al beschreven in 1941 door Cleckley: een van de oudste psychologische 

stoornissen 
▪ Antisociale persoonlijkheidsstoornis werd pas beschreven in 1966 door Robins 

• In de literatuur worden ze vaak als synoniemen gebruikt 

• Tot en met de DSM-IV diagnosticeerde men psychopathie adhv antisociale 
persoonlijkheidsstoornis → in de DSM-V wordt er wel gedifferentieerd 

• Ze hebben veel gemeenschappelijke eigenschappen, maar toch ook unieke componenten (zie 
2 volgende experimenten) 

➢ PCL-R: welke kenmerken van psychopathie worden niet gevat door de DSM-IV? 

• Gladde prater/oppervlakkige charme 

• Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde 

• Ontbreken aan emotionele diepgang 

• Kil/gebrek aan empathie 

➢ In de DSM-V komt er een integratie van de ontbrekende kenmerken van psychopathie en 
antisociale persoonlijkheidsstoornis (alternatief trekmodel ipv categoriale diagnostiek) 

• Criterium A: gematigde, sterke of extreme impairment in minimum 2 van de volgende 
gebieden: 
▪ Identiteit: egocentrisme, identiteit hangt op aan macht 
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▪ Zelf-directief gedrag: doelen worden gesteld obv persoonlijk voordeel, geen interne 
morele standaarden, afwezigheid van ethisch gedrag in het handelen 

▪ Empathie: geen spijt na kwetsen van andere, geen oog voor noden of gevoelens van 
anderen 

▪ Intimiteit: geen wederkerigheid, gebruiken/misbruiken van anderen, intimidatie en 
controleren van anderen 

• Criterium B: voldoen aan 6 of meer van de volgende trekken (en het individu is minimum 18j) 
▪ Manipulativeness 
▪ Callousness 
▪ Deceitfulness 
▪ Hostility 
▪ Risk taking 
▪ Impulsivity 
▪ Irresponsibility  

• Specifier: met psychopathische kenmerken (je kan ook kijken naar andere trekken) 
▪ Laag: angst en terugtrekking (fearlessness/onbevreesdheid) 
▪ Hoog: aandacht zoeken (bold interpersonal style) 

➔ 3 additionele trekken die dit alternatief model voorstelt om psychopathie ook op te nemen 
➢ Hoe staat dit alternatief trekmodel voor ATS PD en psychopathie nu in verhouding met de 

categoriale diagnostiek van ATS PD? 

• Is de specifier een verbetering tegenover vroeger?  

• DSM-V beschrijft psychopathie en ATS PD beter/comprehensiever dan de DSM-IV 
▪ Echter, er zijn nog significante trekken gevonden die heel sterk correleren met 

psychopathie en ATS PD: grandiosity en restricted affectivity 
o Deze trekken lijken wel heel sterk op narcistische persoonlijkheidsstoornis (NAR PD) 

• Hoe goed doet de specifier het? Kan die psychopathie zoals gemeten volgens de PCL-R 
beschrijven? 
▪ Specifier kan vooral goed boldness beschrijven, maar fearlessness wordt minder goed 

gevat 
▪ Nuancering: psychopathie is nooit een diagnose op zich, het is een kenmerk dat je plakt 

aan de antiosciale persoonlijkheidsstoornis 

• Criterium A is zeer relevant om psychopathie en ATS PD beter te beschrijven 
▪ Maar, in welke mate verschilt criterium A van criterium B? 

o Vb deficiet in zelf-directief gedrag = impulsiviteit… 

• Diagnose van psychopathie als je laag zit op anxiousness 
▪ Maar, de anxiousness items waarmee dit gemeten wordt zijn zeer maladaptief: het feit dat 

je daar laag op zou scoren betekent nog niet dat je onbevreesd en roekeloos bent! 
- EXPERIMENT Hicklin & Widiger 
➢ DOEL: welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor antisociale 

persoonlijkheidsstoornis en psychopathie mbt hun relatie met het FFM? 
➢ OPZET: ? 
➢ UITKOMST:  

• Typisch voor beide stoornissen: 
▪ Laag oprechtheid, altruïsme, inschikkelijkheid, bedachtzaamheid, betrouwbaarheid en 

zelfdiscipline 
▪ Hoog avonturisme 

• Uniek aan psychopathie 
▪ Laag bescheidenheid, medeleven, angst, schaamte en kwetsbaarheid 

➔ Arrogantie, gebrek aan empathie, oppervlakkige charme en onbevreesdheid (niet opgenomen 
in de antisociale DSM criteria) 
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- EXPERIMENT Decuyper et al 
➢ DOEL: hoe hangen psychopathie en ATS PD samen 

met FFM trekken? 
➢ OPZET: meta-analyse 

• 26 steekproeven psychopathie, 57 steekproeven 
antisociale persoonlijkheidsstoornis 

➢ UITKOMST: er bestaat een asymmetrische relatie 
tussen ATS PD en psychopathie 

• Antisociale persoonlijkheidsstoornis komt vaker 
voor dan psychopathie 

• 90% van de psychopaten hebben ook ATS PD 

• 25% van de mensen met ATS PD zijn ook psychopaten 

• FFM: 
▪ Sterke overlap tussen ATS PD en psychopathie: 

o Laag altruïsme 
o Laag consciëntieusheid 
o Hoog ergernis 
o Hoog impulsiviteit 
o Hoog avonturisme 
o Laag hartelijkheid 

▪ Gradatieverschillen: laag A en laag C is sterker geassocieerd met psychopathie dan bij 
ATS PD 

▪ Uniek voor psychopathie: lage angst 
➔ Psychopathie is ernstiger dan antisociale persoonlijkheidsstoornis 

- Illustratie: kritisch kijken naar prevalentie-gegevens binnen algemene populaties 
➢ Psychopathie komt heel weinig voor >1%! 
➢ Waar komt het dan wel vaker voor? 

• Gevangenispopulaties 

• Forensische psychiatrie 

• Bedrijfsleiders (CEO’s) 

• Daklozen  
➢ Kritische bespreking van een artikel uit de standaard: “Jonge psychopaten in elke school” 

• Slecht instrument gebruikt: Youth Psychopathic Trait Inventory 
▪ Zelfrapportage, slechte betrouwbaarheid 

• Cross-sectionele studie: predictie vanuit huidige bevindingen is NIET mogelijk 

• Slechts heel kleine subgroep van kinderen/jongeren met antisociaal gedrag persisteert tot 
volwassen psychopathie 

• Item-analyse: inhoud items vanuit normale ontwikkeling in adolescentie 
▪ Baserate psychopathie is hoger in de adolescentie 
▪ Impulsiviteit en lager verantwoordelijkheidsgevoel zijn eigen aan de adolescentie, dit zijn 

interfererende eigenschappen 
▪ Bron van inflatie mbt prevalentie-gegevens 

❖ 8.3: PERSOONLIJKHEID BINNEN DE FORENSISCH-PSYCHIATRISCHE CONTEXT 

- Situering: forensische psychiatrie 
➢ Wanneer kom je terecht in de forensische psychiatrie? 
➢ Forensische psychiatrie doet onderzoek naar zowel daders als slachtoffers 

• Raakvlak tussen gerecht en psychiatrie 

• Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken 
▪ Evaluatie geestelijke gezondheidstoestand 
▪ Toerekeningsvatbaarheid 
▪ Risicotaxatie: wat is de kans dat iemand opnieuw een delict gaat plegen? 

• Evaluatie van psychische schade na delict bij slachtoffers 
➢ Geweld is niet hetzelfde als agressie 

• Agressie is ruimer (psychologische agressie, verbale agressie etc) 
- Hoe kunnen psychologen een meerwaarde vormen in het forensische gebied? 

- Tourettes-
syndroom 

- Syndroom van 
Asperger 

- Internering  
- Internerings-

kamer 
- Risicotaxatie 
- On-

gestructureerde 
klinische 
methode 

- Actuariële 
methode 
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➢ Psychologen doen aan gedragskundige daderprofilering (niet hetzelfde als crimescene 
investigation!) 

• Motief voor het plegen van een delict 

• Achterliggende cognities, emoties 

• Betrouwbaarheid van uitspraken bepalen 

• Meespelen van een psychische problematiek in het handelen (ontoerekeningsvatbaarheid) 

• Gevaarlijkheid inschatten (herval, risicotaxatie) 
➢ Meerwaarde van een psycholoog: input vanuit testresultaten, naast gespreksvoering en 

observatie 
- Algemeen vs forensisch diagnostisch onderzoek 
➢ In de forensische context is er dwang + tijdsdruk (ipv vrije wil) 

• Moeilijk om te spreken van een warme vertrouwensrelatie 

• Gebrekkige motivatie om mee te werken 

• Defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek 
➢ Om deze redenen mag er niet enkel met zelfrapportage gewerkt worden, de testbatterij moet 

hierop afgestemd zijn 

• Meerdere informanten en meerdere bronnen (belang van collaterale informatie) 
▪ Politierapporteren, vroegere opnames, strafregisters… 

• Gebruik van schalen die response sets in kaart brengen 
▪ Sociale wenselijkheid in kaart brengen 
▪ Malingering: expres bepaalde symptomen faken 

• Inclusie van tests die voorwenden van psychiatrische symptomen of amnesie exploreren 
➢ Binnen de forensische psychiatrische context heb je ook een aanzienlijke groep mensen met een 

persoonlijkheidsstoornis én een intellectuele achterstand (laag IQ) 

• Nog belangrijker om collaterale informatie te verzamelen, gedrag te observeren 

• Extra aandacht voor culturele factoren 

• Opletten voor hogere gevoeligheid aan suggestie 

• Graad van afhankelijkheid beschouwen tegen achtergrond van intellectueel probleem om 
overschatting van pathologie te vermijden 
▪ Iemand scoort hoog op afhankelijkheid → laag IQ → is dit afhankelijkheid die voorkomt uit 

het lage IQ of is het een trek die losstaat van IQ? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: hoe beoordelen daders zelf hun interpersoonlijk gedrag? (belang van collaterale 

informatie) 
➢ OPZET: 55 psychopaten in een hoog beveiligde unit 

• Zelfbeoordeling interpersoonlijk gedrag + beoordeling door bewaker 
➢ UITKOMST: 

• Meest afwijkende eigenschappen werden onderschat (dominantie, coërciviteit) 

• Meest adaptieve eigenschappen werden overschat (koesteren) 
➔ Gebrek aan inzicht? 
➔ Faking?  

- Vergeten stoornissen binnen de forensische context: tourette-syndroom en criminaliteit 
➢ Neurologische stoornis met een sterke genetische component 

• Aanvang in de kindertijd 

• Symptomen 
▪ Neurologisch: onwillekeurige motorische en vocale tics 
▪ Gebrekkige impulscontrole: exhibitionisme, woede, verslaving 
▪ Disinhibitie van agressie en emoties (gebrekkig onder controle houden) 
▪ Comorbiditeit met ADHD en OCD 

➢ Vertaling naar gerechtelijk perspectief 

• Manifestaties van tourettes worden soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als intentioneel 
crimineel gedrag 

• Groep van daders bij wie het crimineel gedrag een organische component heeft 
- Vergeten stoornissen binnen de forensische context: syndroom van Asperger en criminaliteit 
➢ Valt binnen ASS: hoog-functionerend type 

• Sterk genetische component 

- Gestructureerde 
klinische 
methode (SPJ) 

- HCR-20 
- Affectieve 

instabiliteit 
- Gedragsmatige 

instabiliteit 
- Cognitieve 

instabiliteit 
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• Neurologische dysfuncties (amygdala, prefrontale cortex) 
➢ Centrale kenmerken: 

• Sociale deficieten: oogcontact, lichaamstaal, expressie, vrienden maken, gebrekkige empathie 

• Gebrek aan communicatieve vaardigheden: geen reciprociteit 

• Beperkte/stereotype activiteiten en interesses: routines, rituelen, preoccupatie met bepaalde 
objecten, repetitieve motorische acts 

➢ Welke van deze kenmerken zorgt voor een risico op crimineel gedrag? 

• Deficieten in theory of mind: mindblindness 
▪ Binnen autisme is er een gebrek aan het begrijpen van sociale signalen, geen inleving in 

een andere emotionele ervaring van een gedeelde gebeurtenissen 

• Abnormale, repetitieve beperkte interesses: gebrek aan centrale coherentie (wie ervaren de 
wereld meer als een globaal iets, autisten ervaren de wereld eerder als gefragmenteerd en 
chaotisch) 
▪ Crimineel gedrag vanuit een preoccupatie mbt interne interesses, waarbij sociale gevolgen 

genegeerd worden 
➔ De combinatie van deze twee verhoogt het risico op crimineel gedrag: vanuit de preoccupatie 

voor iets worden de sociale gevolgen genegeerd → crimineel gedrag 
➢ Welk soort crimineel gedrag zien we vaak bij Asperger? 

• Domein van abnormale, repetitieve, beperkte interesses 
▪ Grootste frequentie voor brandstichting; preoccupatie met vuur 
▪ Stalking (vaak na afwijzing binnen relationeel perspectief) 
▪ Ongepast seksueel gedrag (vaak fetishisme) 

• Bekende case: preoccupatie voor openbaar vervoer 
▪ Arrestatie voor het ongeautoriseerd besturen van bussen en metro’s en regelen van 

verkeer in NY 
➢ Vaak is er ook een soort gewetensloosheid bij deze groep 

• Onkunde in begrijpen van andermans subjectieve ervaring resulteert in gebrek aan empathie 
▪ Heeft impact op het ervaren van schuldgevoel → mate van straf wordt ook bepaald door 

of men al dan niet een schuldgevoel ervaart 

• Komen vrij offensief over bij rechters en jury’s wat kan leiden tot zwaardere straffen 

• Neuropsychiatrisch onderzoek kan een grote meerwaarde bieden om hun crimineel gedrag 
beter te begrijpen 

- Ontoerekeningsvatbaarheid in België 
➢ Internering: juridische veiligheidsmaatregel voor personen met een psychische aandoening die 

een strafbaar feit hebben gepleegd ( =/= collocatie: hier heeft een persoon nog geen feiten 
gepleegd, tegen zichzelf beschermen) 

• Bij internering oordeelt men dat de persoon ontoerekeningsvatbaar was omdat de persoon 
geen controle had over zijn/haar daden door zijn/haar aandoening 

• Er wordt ook geoordeeld dat die persoon een gevaar is voor de maatschappij: moet gestraft 
en verzorgd worden 

• Maatregel van onbepaalde duur: tot je voldoende genezen bent 
➢ Vergelijkbaar met terbeschikkingstelling (TBS) in Nederland 
➢ Ons interneringsbeleid is een controversiële maatregel: België is meerdere malen veroordeeld 

door Europees Hof voor de Rechten van de Mens net omdat het een maatregel van onbepaalde 
duur is 

• Beterschap op komst? 
▪ Herziening interneringswet in 2016 

o Niet meer voor lichte misdrijven 
o Meer inzet op zeg 
o Verdere uitbouw van forensisch psychiatrisch circuit (vb FPC Gent/Antwerpen, 

longstay in onder andere Bierbeek) 
- Populatie geïnterneerden: wie wordt er nu geïnterneerd? 
➢ Soorten delicten 

• Aanslag op goederen (diefstal, vandalisme) 

• Zedenfeiten 

• Doodslag  
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➢ Meest frequente diagnoses 

• Persoonlijkheidsstoornis waarvan meeste uit cluster B 

• Middelengebruik 

• Psychotische stoornis 

• Mentale beperking 
- Plaats van de diagnostiek in de forensische psychiatrie: hoe bepaalt men of iemand al dan niet 

ontoerekeningsvatbaar is? 
➢ Vroeger: 

• Beklaagde werd gezien door één gerechtspsychiater 
▪ Gerechtspsychiaters zijn niet gekwalificeerd om te diagnosticeren: 

o Weinig gestandaardiseerde diagnostiek 
o Perceptie van willekeur: als je bij de ene gerechtspsychiater terecht kwam kreeg je 

vaker de ontoerekeningsvatbaarheid diagnose dan bij de andere 
o Geen specifieke opleiding 
o Weinig kwaliteitsbewaking 

▪ Geeft advies over al dan niet internering/ontoerekeningsvatbaarheid 

• Rechter beslist om het advies van de gerechtspsychiater al dan niet op te volgen 

• Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) volgt de internering verder op 
➢ Vandaag: 

• Meer inzetten op deskundig psychiatrisch onderzoek VOOR internering 
▪ Specifieke opleiding voor gerechtspsychiaters 
▪ Gestandaardiseerd proces 
▪ Kwaliteitscontrole 

• Meer inzetten op zorg TIJDENS de internering 
▪ Meer aangepaste zorg 
▪ Opvolging door ‘interneringskamer’ (rechter + klinisch psycholoog + assessor sociale re-

integratie) 
o Interneringskamer maakt beslissingen over uitgaansvergunning, invrijheidsstelling op 

proef, definitieve invrijheidsstelling, … 
- Kijken bij de Noorderburen: het Pieter Baan centrum 
➢ In Nederland heb je specifieke centra waar verdachten 7-weken lang opgenomen worden: 

intensief 
diagnostisch 
onderzoek doen om 
te beslissen of men al 
dan niet 
toerekeningsvatbaar 
is 

• Psychiater, 
psycholoog, 
groepsleider, 
milieu-
onderzoeker, 
neuroloog, 
cultureel 
antropoloog  

➢ Stapsgewijze 
procedure: 5 stappen 
proces 

• Stoornis: is er een 
stoornis 
aanwezig? 

• Toerekeningsvatbaarheid: houdt de stoornis causaal verband met de feiten? 

• Kans op herhaling? 

• Advies over maatregel 

• Rapport  
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➢ Hoe kan je die toerekeningsvatbaarheid onderzoeken? 

• Observatie 
▪ Contactname met anderen 
▪ Perceptie van het delict (schuldbewust, onverschillig, triomfantelijk?) 
▪ Houding ten opzichte van de psycholoog/psychiater (coöperatief?) 

• Gesprekken 
▪ Milieu-onderzoek: leefwereld van de omgeving 
▪ Psychologisch onderzoek: belevingswereld in autobiografisch verhaal 
▪ Soms gebruik van gestructureerd interview (vb SCID) 

• Intelligentietesten 
▪ Relevantie gezien IQ de basis is voor psychisch functioneren 
▪ WAIS-III: verbaal en performaal IQ, subtests indiceren verder neurologisch onderzoek 
▪ Profiel als handvat voor zicht op bijvoorbeeld neurologisch aandoeningen 
▪ Schijn-exactheid: een IQ-test geeft een zeer expliciet cijfer, maar dit cijfer is niet volledig 

exact, er zit ruis op 
o Onder de 85 is iemand zwakbegaafd, maar er zit ruis op dus scores rond deze grens 

moeten met een korrel zout genomen worden 

• Neuropsychologische tests 
▪ Abnormaliteiten in de hersenen en daaruit resulterende gedragsproblemen 
▪ Vb aandacht en concentratie, waarneming, geheugen en leren, ruimtelijke vaardigheden 

• Persoonlijkheidsgerelateerde vragenlijsten 
▪ MMPI-2: meest gebruikte instrument in de klinische/forensische sector 

o 567 in tems in ja/nee antwoordformaat 
o Belangrijke leidraad voor clinici in de formulering van diagnostische 

noodzakelijkheden, beter begrip van symptomen maar eigenlijk geen tool voor directe 
diagnose 

o Omvat klinische schalen, validiteitsschalen, inhoudsschalen, supplementaire schalen, 
persoonlijkheidsstoornisschalen (PSY-5) 
▫ Voordeel validiteitsschalen: detectie response sets of faking 

o Belangrijk nadeel: ontoereikende psychometrische kwaliteiten (normering, 
betrouwbaarheid), grote itemoverlap tussen schalen die de intercorrelaties tussen 
schalen zeer groot maakt → geen goed instrument, je mag eigenlijk geen diagnoses 
ermee stellen! 

▪ UCL: coping-lijst 
▪ TCI: temperamentslijst 
▪ PCL-R: grote voorspeller voor recidivisme  
▪ NEP-PI-R: FFM 

o Voordeel: sterktes komen aan bod 
o Nadeel: dekt onvoldoende de extreem maladaptieve varianten van persoonlijkheid 

▪ PID-5: beloftevol maar nood aan verder onderzoek 
▪ Ook relevant bij risicotaxatie 

• Projectief materiaal 
▪ Voordeel: individu heeft niet zicht op het doel van de test, indirecte maat voor 

zelfonthulling (moeilijk om sociaal wenselijke te antwoorden) 
▪ Nadeel: psychometrisch onbetrouwbaar 

o Vb Thematic Apperception Test (TAT): zicht op wereldbeeld, inzicht in een aantal 
egofuncties 

o Vb Rorschach inktvlekken methode: emotioneel en persoonlijkheidsfunctioneren 
- Risicotaxatie: het inschatten van de ernst van het risico dat iemand in de toekomst (opnieuw) 

gewelddadig gedrag gaat vertonen van een bepaalde aard, omvang (recidive) en binnen een 
welbepaalde context 

➢ Tweeledig doel 

• Beveiliging maatschappij tegen personen die een gevaar vormen 

• Verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer) vormen 
➢ 3 soorten risicotaxatiemethoden 

• Ongestructureerde klinische methode: op basis van de ervaring of intuïtie van de deskundige 
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• Actuariële methode: scoring van verschillende empirisch gevalideerde statische risicofactoren 

• Gestructureerde klinische methode (SPJ): checklist met zowel dynamische als statische 
risicofactoren, eigen weging door deskundige (combinatie van beide methoden) 

➢ Kritische noot 

• Ongestructureerde klinische taxatie werd lange tijd het meest gebruikt in strafrechtspraak 

• Kritiek op deze methode door voorstanders van actuariële taxatie: 
▪ Geen standaardisatie 
▪ Geen transparantie 
▪ Niet empirische onderbouwd 
▪ Training vereist 

• Toepassing actuariële instrumenten: betere predictie van gewelddelicten 
▪ Meten enkel statische risicofactoren: vb leeftijd bij eerste veroordeling, welk soort delict, 

welk soort milieu 
▪ Nadelen van deze instrumenten: 

o Geen oog voor beschermende factoren die de kans op recidivisme verkleinen 
o Meten geen risicofactoren die kunnen veranderen: relevantie klinische setting? → niet 

echt behulpzaam in een klinische context 
➢ Gestructureerde klinische methode: meest valide 

• Structured professional judgement (SJP) 

• Statische én dynamische risicofactoren 
▪ Statisch: onveranderbaar, gebaseerd op historiek 
▪ Dynamisch: zie hieronder 

• Beschermende factoren 

• Beoordelaar kan in eindoordeel bepaalde factoren zwaarder laten wegen, dat is nu net het 
belangrijke aan deze methode en waarom ze beter werkt dan de actuariële methode 

• Voorbeelden van instrumenten: 
▪ HCR-20: algemeen geweld → wordt zeer vaak gebruikt! 
▪ SVR-20: seksueel geweld 
▪ HKT-R: enkel in Nederlandse taalgebieden 
▪ SAPROF: beschermende factoren 
▪ START: risicofactoren en beschermende factoren, divers risicogedrag 

- Overzicht van de belangrijkste dynamische factoren: factoren geassocieerd met kans op herval die 
mogelijk veranderbaar zijn (vb sociaal milieu) van Douglas & Skeem 

➢ Acute dynamische risicofactoren (iemand die dronken is) vs stabiele dynamische risicofactoren 
(persoonlijkheid) 

• Persoonlijkheidstrekken: 
▪ Impulsiviteit 
▪ Negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid 
▪ Antisociale trekken 

• Druggebruik 

• Psychose 

• Beperkte sociale steun 

• Behandeltrouw en -attitude (medicatie systematisch nemen) 
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- Verdieping: 20 risicofactoren van de HCR-20 (Historical, Clinical, Risk management) 

➢ Historical: zaken uit het verleden 
die geassocieerd zijn met een 
kans op herval 

➢ Clinical: persoonlijkheidstrekken, 
inzicht, attitude 

➢ Riskmanagement 
- Recent werd de HCR-20 hervormd 
➢ Interessante verandering: 

impulsiviteit werd hervormd 
naar instabiliteit 

• Affectieve instabiliteit: 
ernstige emotionele 
verstoringen of uitbarstingen 
(stress, angst, 
prikkelbaarheid, boosheid), 
labiele gemoedstoestand 
(stemmingswisselingen) 

• Gedragsmatige instabiliteit: handelen zonder nadenken over alternatieve of gevolgen 
(impulsief, onverantwoordelijk, roekeloos, verstorend, agressief, zelfdestructief) 

• Cognitieve instabiliteit: ernstige verstoringen in de inhoud van het denken of in 
denkprocessen (negatief/labiel zelfbeeld, verstoorde attributies, snel afgeleid zijn, snel 
wantrouwend zijn, vijandige gedachten hebben) 

➔ Dit zijn dus ook empirisch aangetoonde risicofactoren 
- Assessment van persoonlijkheid in kader van risicotaxatie 
➢ Persoonlijkheidstrekken zijn relevant in risicotaxatie! 

• Vb Douglas & Skeem 

• Vb trekgerelateerde concepten in HCR-20 
➢ Hoe deze persoonlijkheidstrekken die als dynamische risicofactoren voor herval functioneren in 

kaart brengen? 

• NEO-PI-R: 
algemene 
persoonlijkheid 

• PID-5: 
maladaptieve 
persoonlijkheid 
▪ Verbonden aan 

DSM-V sectie III 
▪ 220 items 
▪ 5 hogere-orde 

domeinen, 25 
lagere-orde 
facetten 
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• De relevante trekken voor risicotaxatie staan hier in het vet (obv Douglas & Skeem en HCR-20) 

❖ LEERDOELEN 

1) Geweldpleging kunnen plaatsen binnen het bio-psycho-sociaal model 
2) Verschillende theorieën kennen van hoe geweldpleging vanuit een macroperspectief kan verklaard worden 
3) De drie basisprocessen waarlangs persoonlijkheid een rol speelt in geweldpleging kunnen toelichten 
4) De centrale bevindingen van persoonlijkheid als predictor van geweld en stabiliteit van agressie kennen 
5) Kunnen illustreren hoe zowel de persoonlijkheid van de verhoorder als die van de verhoorde een rol speelt in 

verhoorsituaties 
6) Een overzicht kunnen geven van de verschillende factoren die de kans op valse bekentenissen vergroten 
7) De hoge prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in een forensische context kunnen toelichten 
8) Gelijkenissen en verschillen tussen de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie kunnen benoemen en 

illustreren met onderzoeksgegevens 
9) De criteria voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie volgens DSM-5 Sectie III kennen 
10) Kunnen illustreren hoe forensisch diagnostisch onderzoek verschilt van algemeen diagnostisch onderzoek en wat 

hierbinnen aandachtspunten zijn 
11) ‘Vergeten stoornissen’ binnen de forensische context en hun link met criminaliteit kennen 
12) Weten hoe het proces van internering en ontoerekeningsvatbaarheid er in België momenteel uitziet, inclusief recente 

veranderingen op dit vlak 
13) Een overzicht van bronnen en instrumenten in de diagnostiek van (on)toerekeningsvatbaarheid kunnen geven 
14) Verschillende types van risicotaxatiemethoden kunnen toelichten, elk met hun voor- en nadelen 
15) Voorbeelden kunnen geven van statische en dynamische risicofactoren 
16) Persoonlijkheidstrekken kunnen benoemen die relevant kunnen zijn in het kader van risicotaxatie 

Hoofdstuk 9: Persoonlijkheid vanuit een forensisch perspectief (deel 2) 

❖ 9.1: FORENSISCHE MODELLEN 

- Wat is forensische psychiatrie en wat zijn de doelstellingen? 
➢ Populatie: alle personen die strafbare feiten gepleegd hebben of hiervan verdacht worden 

• En die mensen die worden opgevolgd door een justitiële instantie binnen het kader van een 
behandeling of begeleiding 
▪ We richten ons vooral op mensen met een interneringsstatuut 

➢ Forensische geestelijke gezondheidszorg: zorg voor personen met geestelijke gezondheidszorg, 
die gelinkt zijn aan het plegen van strafbare feiten 

➢ Doelstelling: verminderen van het delict-risico door het beperken van de risicofactoren en het 
bevorderen van de beschermingsfactoren 

• Speciale aandacht voor schadebeperking ten aanzien van eventuele slachtoffers en omgeving 

• In niet forensische zorg is de doelstelling het bevorderen van mentaal welzijn 
➔ Doel = risico-reductie 

- Good Lives Model (GLM): iedereen gaat op zoek naar activiteiten/ervaringen die hen voordelen 
opleveren en die bijdragen tot een gevoel van algemeen welbevinden 

➢ Primary Goods (1G): doelen die worden nagestreefd in het kader van voordelen/algemeen 
welbevinden 

• Primary Goods op zich zijn niet slecht, maar de manier waarop ze worden nagestreefd kan 
problematisch zijn (hangt af van context, cultuur, leeftijd/tijdsgeest, …) 
▪ Leven (fysieke gezondheid, seksueel functioneren), kennis/interesses, goed zijn in 

werk/hobby’s, autonomie, innerlijke rust (vrij zijn van emotionele opschudding en stress), 
relaties (vriendschap, intiem, familiaal), tot een gemeenschap behoren, betekenis in het 
leven (zin, spiritualiteit), geluk en plezierbeleving, creativiteit en zelfexpressie 
o Vb streven naar gezondheid en innerlijke rust: sporten  
o Vb streven naar innerlijke rust: roken en drinken 
o Vb streven naar gemeenschap: groepen oprichten waarmee je gemeenschappelijke 

interesses deelt 
o Vb streven naar intieme relaties: mensen met een verstandelijke beperking → lukt niet 

goed bij fysieke leeftijdsgenoten, dus ze zoeken het bij mentale leeftijdsgenoten → 
pedofilie 

➢ Secondary Goods (2G): het gedrag dat gesteld wordt in functie van de primary goods 

- Good Lives Model 
- Primary Goods 
- Secondary Goods 
- Obstakels 
- Capaciteiten 
- Scope 
- Coherentie 
- Horizontaal 

conflict 
- Verticaal conflict 
- Risk-Need-

Responsivity 
Model 

- Criminogene 
factoren 

- Specifieke 
responsiviteit 

- Algemene 
responsiviteit 
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➢ Obstakels en capaciteiten: zowel intern als extern 

• Obstakels: bemoeilijken het vervullen van 1G 
▪ Vb intern obstakel: intelligentie, gebrek aan sociale vaardigheden, craving naar drugs, 

psychosegevoeligheid 
▪ Vb extern obstakel: slechte werkomstandigheden, misbruik in de kindertijd, 

problematische opvoeding, slechte vriendenkring 

• Capaciteiten: sterktes in functie van het vervullen van 1G 
▪ Vb interne capaciteiten: stress-bestendigheid, flexibele copingvaardigheden hebben, 

veilige hechting hebben 
▪ Vb externe capaciteiten: een goed netwerk hebben, voldoende financiële mogelijkheden, 

omgeving die ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling 
➢ Scope en coherentie van de primary goods: 

• Scope: wordt met alle primary goods rekening gehouden? 
▪ Vb: eigen geluk negeren ifv het geluk van een ander (typisch bij hulpverleners) 
▪ Vb: autonomie opofferen om bij een gemeenschap te kunnen horen 

• Coherentie: zijn alle primary goods met elkaar verenigbaar? 
▪ Horizontaal conflict: 2 primary goods worden bovenaan gesteld 

o Vb: ik vind mijn partnerrelatie even belangrijk als mijn werk → leidt tot conflict 
o Vb: autonomie en innerlijke rust, maar man heeft de vaardigheden niet om zelfstandig 

te leven, geeft al zijn geld direct uit 
▪ Verticaal conflict: realiteit vs prioriteit (geen keuze maar opgelegd) 

o Vb: ik vind mijn partnerrelatie belangrijker dan mijn werk, maar mijn baas denkt daar 
anders over → baas zorgt ervoor dat ik mijn werk boven mijn relatie moet stellen 

➢ Pathways to offending: 

• Developmental experiences: ontwikkelingsgeschiedenis 
▪ Leidt tot primary goods, obstakels, capaciteiten, scope en coherentie 
▪ Directe weg tot het plegen van feiten: vb stelen om bij een bepaalde groep te behoren 
▪ Indirecte weg tot het plegen van feiten: vb alcoholprobleem ifv innerlijke rust, maar 

alcoholverslaving leidt tot het verliezen van werk en partner → geen geld of sociaal 
vangnet meer om aan alcohol te geraken → feiten plegen 

➢ Hoe moeten we psychopathologie en persoonlijkheidsstoornissen begrijpen binnen het GLM? 

• Wat is de impact van psychopathologie op het behalen van de primary goods? 
▪ Mentale problemen zijn een tijdelijk of permanent obstakel in het bereiken van primary 

goods 
o Paranoïde schizofrenie: in afzondering leven omwille van angstinducerende 

waanideeën → interfereert met vriendschap, autonomie, werk, hobby’s, geluk, stress 
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o Persoonlijkheidsstoornis: PID-5 facetten zoals emotionele labiliteit, achterdocht, 
bedrieglijkheid, onverantwoordelijkheid, vijandigheid, … → interfereren met stress, 
vriendschap, geluk, gemeenschap 

▪ Reciproque relatie (zichzelf versterkend) tussen interne en externe condities en mentale 
problemen: stigma en beperking (in de ontwikkeling van) vaardigheden 
o Externe condities: condities die buiten de persoon liggen 

▫ Vb stigma: het is moeilijk om een psychiatrische diagnose te hebben 
o Interne condities: condities die binnen de persoon liggen 

▫ Vb cognitieve capaciteiten: een psychotische opstoot heeft effect op de cognitieve 
capaciteiten, en na de psychotische aanval herstellen de cognitieve capaciteiten 
nooit meer tot de vroegere capaciteit → minder capaciteiten steeds als je een 
psychotische aanval krijgt 

• Hoe kunnen symptomen begrepen worden als secondary goods in functie van het behalen 
van belangrijke doelstellingen? (symptomen als manieren om manieren om aan primary 
goods te komen) 
▪ Belangrijke doelen kunnen (deels) bereikt worden via symptomen van mentale problemen 

o Autonomie via het waanidee van speciale krachten te bezitten 
o Autonomie en rust door gebruik te maken van geweld omdat persoon dacht dat zijn 

vader hem betoverd had 
o Rust door grandiositeit (PID-5), die functioneert als bescherming tegen een laag 

zelfbeeld en traumatisch verleden → vijandigheid (PID-5) en geweld indien deze 
bescherming bedreigd wordt 

o Innerlijke rust door geen inzicht in feiten en problematiek 
▫ Komt heel vaak voor in de praktijk: enerzijds zijn er mensen die dit effectief 

geloven, en anderzijds zijn er mensen die het niet echt geloven maar het toch 
aanwenden om zich te beschermen van confrontatie met de ernst van de feiten 

▫ Bij de mensen die het effectief geloven is het een kwestie van ze te overtuigen dat 
ze het wel hebben gedaan, en dat zij niet het slachtoffer zijn maar de dader 

▫ Bij mensen die het aanwenden als beschermingsmechanisme is dit veel moeilijker 
en delicater 

• Hoe kan forensische behandeling het bereiken van een primary good faciliteren of 
tegenwerken? 
▪ Via behandeling tegemoetkomen aan primair menselijke behoeftes 

o Eenzaamheid doorbreken via opname (relaties en gemeenschap 
o Aanbod van activiteiten en behandeling: werk, hobby’s, kennis, gezondheid 
o Behandelaanbod: gericht op de ontwikkeling van capaciteiten 

➔ Dit zijn transitionele vormen van secondary goods in het beste geval 
▪ Behandeling kan ook een obstakel zijn 

o Het gaat heel vaak om onvrijwillige opnames: autonomie, seksualiteit, werk, hobby, 
innerlijke rust, relaties, gemeenschap, betekenis, geluk, zelfexpressie 

- Risk-Need-Responsivity Model (RNR): bevat 3 uitgangspunten 
➢ Risicobeginsel: 

• Risico op delinquent gedrag kan voorspeld worden: risicotaxatie 

• Duur en intensiteit van behandeling moet in verhouding zijn met het risico 
▪ Indien laag risico maar toch lange en intensieve behandeling: risico zal stijgen (en vice 

versa) 
➢ Noodbeginsel: 

• Criminogene factoren: kenmerken van personen en hun omgeving die bijdragen aan het 
plegen van delicten 

• Behandeling moet zich richten op de criminogene factoren die beïnvloedbaar zijn → 
dynamische criminogene factoren 

• Big 4 van criminogene factoren: antisociale cognities, antisociaal netwerk, antisociale 
persoonlijkheid en verleden van antisociaal gedrag 

• Central 8 van criminogene factoren: familiaal en relationeel netwerk, vrije tijd en 
ontspanning, middelengebruik, school en werk 

➢ Responsiviteitsbeginsel: 
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• Specifieke responsiviteit: interventie moet aangepast zijn aan het individu 

• Algemene responsiviteit: we moeten gebruik maken van evidence-based 
interventiemethodes 

➢ Hoe kunnen we persoonlijkheid plaatsen binnen RNR? 

• Persoonlijkheid en risicobeginsel: antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathologie 
zijn heel belangrijke voorspellers van risico 

• Noodbeginsel: antisociale persoonlijkheidsstoornis (een big 4 factor) is een beïnvloedbare 
criminogene behoefte 
▪ Maar ook antisociale cognities en antisociaal netwerk (big 4 factoren) zijn heel sterk 

gecorreleerd met antisociale persoonlijkheidsstoornis 

• Responsiviteitsbeginsel: persoonlijkheid is een responsiviteitsfactor 
▪ Aansluiten bij de persoonlijkheid om de effecten van behandeling te optimaliseren 
▪ Wordt vaak vergeten, maar het belang ervan is niet te onderschatten in het klinische werk 

➔ Responsiviteit is essentieel: uw manier van behandelen aanpassen is zeer belangrijk! 
▪ Vb: opname patiënt met rigide perfectionisme, vermijden van intimiteit en volharding 

o Perfectionisme en volharding kenmerken van deze patiënten kwamen in conflict met 
de schema’s en routines van het psychiatrisch ziekenhuis → patiënt kon er niet mee 
omgaan 

▪ Rekening houden met hoe iemand in elkaar zit is cruciaal en bijzonder belangrijk voor de 
therapeutische relatie 

- Integratie van GLM en RNR 
➢ Beide modellen staan lijnrecht tegenover elkaar in de literatuur en de praktijk 
➢ Behandeling volgens RNR: meer traditionele biomedische manier van handelen 

• Symptomen → diagnose → behandeling → evaluatie 

• Risicotaxatie → intensiteit + factoren → factoren + responsiviteit → evaluatie 
➢ Behandeling volgens GLM: doelstellingen van de patiënt 

• Motivatie van de cliënt staat voorop: wat er iemand tegenhoudt zijn vaak de risicofactoren en 
de psychopathologie 

• Aandacht voor het risico niet verliezen 

❖ 9.2: RISICOTAXATIE 

- Risicotaxatie: het inschatten van de ernst van het risico dat iemand in de toekomst (opnieuw) 
gewelddadig gedrag gaat vertonen van een bepaalde aard, omvang (recidive) en binnen een 
welbepaalde context 

➢ Tweeledig doel 

• Beveiliging maatschappij tegen personen die een gevaar vormen 

• Verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer) vormen 
➢ In de behandelcontext is er een derde doel 

• Factoren voor behandeling bepalen  
- EXPERIMENT Jeandarme 
➢ DOEL: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IRR) en predictieve validiteit van HCR-20 
➢ OPZET: studie in Vlaamse Forensische instelling 

• HCR bestaat uit 10 History-items, 10 Clinical-items en 10 Risk-items 
➢ UITKOMST: 

• IRR: 

- SAPROF 
- START 
- Consensus-

methode 
- Risico-

beschrijving 
- Risico-scenario’s 
- Risico-

management 
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▪ Zeer goed voor H-schaal: .84 
▪ Goed voor totaal: .74 
▪ Goed voor C-schaal: .64 
▪ Matig voor R-schaal: .58 

➔ Probleem: C- en R-schaal gaan om de dynamische factoren en inschattingen over de kans dat 
iemand hervalt in criminaliteit → logisch dat de IRR hier lager is → subjectieve inschattingen 
die gemaakt moeten worden bij C- en R-schaal: inzicht, toekomstige stress, … 

• Predictieve validiteit: in welke mate kunnen we adhv de HCR-20 gewelddadig gedrag zal 
stellen of hierin zal hervallen? 
▪ HCR-20 is vooral goed in voorspellen wie géén gewelddadig gedrag zal stellen, maar 

voorspelt niet goed in de praktijk wie wél zal hervallen 
▪ Ongeveer de helft van de recidivisten worden geclassificeerd als high risk adhv een 

gestructureerd klinisch oordeel SPJ (→ de manier waarop het instrument gebruikt moet 
worden), maar bij actuarieel gebruik maar 1/3e (→ als je alle scores optelt) 
o SPJ is dus beter dan actuarieel, maar nog steeds maar ongeveer de helft wordt 

correct geclassificeerd 
▪ Alleen impulsiviteit is predictief voor toekomstig herval, al de rest van de items had geen 

voorspellende waarde 
➢ Waarom zijn deze resultaten niet beter? 

• Slechte training van mensen die het scoorden → nee, want de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was best goed 

• Clinici gebruiken geen gebruik van baserate gegevens (de kans dat iemand zou hervallen 
gegeven de feiten die ze gepleegd hebben) → klopt 

• Cross-sectionele studie: houdt geen rekening met veranderende factoren 

• De studie hield geen rekening met beschermende factoren 
➢ We zijn vooral geïnteresseerd in de factoren die we kunnen meenemen in onze behandeling 

• Preventie staat op de voorgrond, niet predictie 
- Risicotaxatie en persoonlijkheid: welke plaats krijgen persoonlijkheidsstoornissen binnen 

risicotaxatie? 
➢ Vooral onderzoek naar antisociale en psychopathische persoonlijkheidsstoornis in relatie tot 

geweld 

• Vooral aandacht voor volgende trekken: 
▪ Dominantie 
▪ Antagonisme/vijandigheid 
▪ Instabiliteit 
▪ Bedrieglijkheid/manipulatief 
▪ Empathieloosheid 
▪ Impulsiviteit 
▪ Wantrouwen 
▪ Onverantwoordelijkheid 
▪ Onverschilligheid  

➢ Antisociale persoonlijkheidsstoornis is een van de beïnvloedbare criminogene (dynamische) 
factoren van het RNR-model 

➢ Impulsiviteit is een heel belangrijke factor 
- Dynamische risicofactoren: zeer belangrijk voor de behandeling 
➢ Behandeling is gericht op het veranderen van risicofactoren 
➢ Het bepalen van causale dynamische risicofactoren (= criminogene factoren in RNR) die het 

onderwerp zijn van behandeling 

• Causale dynamische risicofactoren: 
▪ Risico: gaan vooraf en vergroten de kans op geweld 
▪ Dynamisch: veranderen spontaan of via intenties 
▪ Causaal: voorspellen veranderingen in het voorkomen van geweld bij een verandering van 

de risicofactor 
➢ Belangrijk om te denken vanuit een theoretisch model om deze verbanden te conceptualiseren 

• Vb een antisociale vriendengroep hoeft niet persé een risicofactoren te zijn als je een goed 
sociaal netwerk hebt 
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➔ Het is altijd een samenspel van risico- en beschermende factoren 
- Beschermende factoren 
➢ Risicotaxatie: vaak eenzijdige focus op risicofactoren 
➢ De taxatie van beschermende factoren kan de predictieve accuraatheid van de risicotaxatie 

verbeten (RNR: Risicobeginsel) + belangrijk inzichten voor behandeling geven (RNR: 
Responsiviteitsbeginsel ; GLM: Capaciteiten) 

➢ Soorten beschermende factoren: 

• Interne factoren 
▪ Vb copingstrategieën, goed omgaan met stress 

• Factoren in de gemeenschap 
▪ Vb werk, hobby’s, dat kunnen uitoefenen 

• Factoren gerelateerd aan behandeling 
▪ Vb motivatie voor verandering 

• Sociale factoren 
▪ Vb ondersteuning door vrienden/familie 

• Omgevingsfactoren  
▪ Vb woonondersteuning 

➔ GLM: beschermende factoren kunnen adaptieve secondary goods zijn of capaciteiten (vb 
behoefte van autonomie invullen door het hebben van werk) 

- Twee soorten instrumenten om te kijken naar beschermende factoren 
➢ Protectieve factoren apart van risicofactoren: unipolaire tools 

• SAPROF: Structured Assessment of PROtective Factors 
▪ Vb het hebben van een partnerrelatie is vaak een beschermende factor, het niet hebben 

van een partnerrelatie is niet een risicofactor 
▪ Vb het hebben van een geschiedenis van antisociaal gedrag is een risicofactor, het niet 

hebben van een geschiedenis van antisociaal gedrag is niet persé een beschermende factor 
➢ Protectieve factoren als het tegengestelde van risicofactoren: bipolaire tools 

• START: Short Term Assessment of Risk and Treatability 
▪ Vb impulsiviteit: als er geen impulsiviteit is, is er wel zelfcontrole; als er wel impulsiviteit is, 

is er geen zelfcontrole 
- Wat zijn de voordelen van de assessment van beschermende factoren? 
➢ Bias verminderen door niet enkel risicofactoren in rekening te brengen 
➢ Meer gepersonaliseerde vorm van risicotaxatie 
➢ Goed voor de motivatie van de cliënt en therapeutische relatie 
➢ Evaluatie van de behandeling 

• Verandering in scores op risicofactoren én protectieve factoren kunnen we nagaan als we ook 
beide factoren meenemen in de risicotaxatie 

➢ Het belang van context 

• Risico: altijd een samenspel van de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren en de 
afwezigheid van specifieke beschermende factoren 

• Het deel uitmaken van een antisociale groep, wilt niet noodzakelijk zeggen dat je feiten aan 
het plegen bent, je kan voldoende beschermende factoren rond je hebben om dat niet te 
doen 
▪ Door beschermende factoren in rekening te brengen kunnen we meer zicht krijgen op de 

context van een persoon 
- Risicotaxatie in de praktijk: 4 stappen 
➢ Consensusmethode: geen risicotaxatie alleen doen 

• Apart risicotaxatie uitvoeren en achteraf vergelijken en in discussie gaan tot er consensus 
gevormd wordt 

➢ Risicobeschrijving: risico in verhalende vorm neerschrijven volgens een bepaalde structuur 

• Vb theoretische modellen gebruiken: ontwikkeling situeren, groei van risicofactoren, hoe die 
factoren dan aanleiding gaven tot bepaalde feiten die gepleegd werden 

• Vb 4 P’s gebruiken: predisponerend, precipiterend, perpetuerend, protectief  
▪ Predisponerend: welke factoren in de ontwikkeling hebben aanleiding gegeven tot het 

risico vandaag? 
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▪ Precipiterend: factoren die vlak voor de feiten de druppel waren die de emmer deed 
overlopen om tot die feiten te komen 

▪ Perpetuerend: factoren die vandaag nog altijd het risico in stand houden 
▪ Protectief: beschermende factoren 

➢ Risicoscenario’s: alle mogelijke scenario’s waarin we denken dat er een risico zou bestaan voor 
de patiënt 

➢ Risicomanagement: neerschrijven wat we gaan doen, wat de behandeling zal inhouden, welke 
beschermende factoren we gaan proberen installeren en welke risicofactoren we zullen proberen 
vermijden 

❖ 9.3: RISICOMANAGEMENT/BEHANDELING 

- Vormen van risicomanagement 
➢ Risicomanagement kan uit de volgende elementen bestaan: 

• Behandelen van de risicofactoren 

• Ondersteunen van beschermende factoren 

• Nemen van beperkende maatregelen: gevaarlijke voorwerpen afnemen 

• Monitoren en controleren: drugstests, kamercontroles 
- Heeft het wel zin om risico en protectieve factoren te proberen veranderen? 
➢ Meeste studies: cross-sectionele studie van risicofactoren voorspelt interindividuele verschillen 

op het gebied van risicofactoren voor gewelddadig gedrag 

• Maar in de praktijk zijn we meer geïnteresseerd in intraindividuele verschillen in de 
verandering van risicofactoren (verschillen binnen de persoon zelf, niet tussen personen) 

➢ We weten uit onderzoek dat dynamische factoren weldegelijke fluctueren 

• Deze veranderingen zijn een betere voorspeller van toekomstige agressie dan een predictie 
met enkel historische factoren 
▪ Historische/actuariële factoren geven een soort base rate weer 
▪ Historische én dynamische factoren nodig 
▪ Nood aan regelmatige herhaling van taxatie 

➢ Douglas & Skeem: 

• Risk status: historische risicofactoren die iemand met zich meedraagt en dus een bepaalde 
base rate van het risico weergeven 

• Risk state: de combinatie van die base rate samen met de dynamische factoren die er 
vandaag zijn 
▪ Veel interessanter voor preventie, behandeling en predictie dan enkel die historische 

factoren 
- Wat is het effect van beschermende factoren op recidivisme? 
➢ Stijgingen in de scores van protectieve factoren zijn sterker gerelateerd aan non-recidivisme dan 

dalingen in de scores van risicofactoren 

• Onrechtstreekse bevestiging van GLM: capaciteiten versterken draagt bij aan het proces van 
disistance (stoppen met plegen van feiten) 

- Behandeling in de praktijk: voorbeeld van een behandelplan 

➢ Psychisch domein 

• We beginnen met het doel van de cliënt te definiëren 

- Risk status 
- Risk state 
- Schematherapie 
- Schema 
- Schemamodi  
- Boze 

beschermmodus 
- Roofdiermodus 
- Bedrog en 

manipulatie-
modus 

- Delictscenario 
- Signaleringsplan  



110 
 

• Dan kijken we naar de capaciteiten en obstakels van de patiënt (en risico’s) + relatie met de 
feiten 

• Daarna kijken we naar de acties die ondernomen kunnen worden om dit te bereiken: de 
secondary goods  

- Specifiek: schematherapie 
➢ Therapeutisch model voor de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis 
➢ Elementen uit gedragstherapie, hechtingstheorie, … 

• Niet echt verbonden aan een bepaalde school 
➢ Vertrekpunt: vroegkinderlijke onaangepaste schema’s 
➢ Schema: diepe, vaste overtuigingen die richting geven aan perceptie en gedrag 

• Het kan getriggerd worden door bepaalde contextuele factoren 

• Chronisch onaangepaste thema’s ontstaan vanuit traumatische ervaringen in de kindertijd, in 
combinatie met temperamentskenmerken van het kind 

➢ Er bestaan 18 schema’s 
➢ Een schema is niet voldoende om een persoonlijkheidsstoornis te definiëren 

• Kenmerken van een PHS: snel wisselen van de ene emotionele toestand in de andere (vb 
borderline) 

• Schemamodi/-modus: emotionele toestand die iemands gedachten, gevoelens en gedrag om 
dat moment domineert 

• Doel van therapie richt zich op het gebied van die modi: ipv een afwisseling van de ene 
emotionele toestand naar de andere zonder dit te kunnen controleren, proberen we via 
therapie mensen bewust te maken van die schema’s en ze onder controle te krijgen 
▪ Aanwezigheid en ontstaan van schema’s opsporen mbv vragenlijst, observatie, 

terugkerende schema’s, … 
▪ Impact van schema’s op dagelijks functioneren onderzoeken en trachten onder een 

‘Gezonde Volwassen Modus’ te plaatsen 
➢ Voor forensische psychologie zijn er nog een aantal aanpassingen gebeurd 

• Boze beschermmodus: boosheid om zichzelf te beschermen 

• Roofdiermodus: eliminatie van bedreiging op een redelijk gerichte manier (cfr psychopathie) 

• Bedrog en manipulatiemodus: bedriegen en liegen om anderen tot slachtoffer te maken of 
om zichzelf te redden 

• Overcontrolerende modus: alle cognitieve energie wordt gericht op het elimineren van een 
bedreiging 

➔ We komen deze 4 schema’s vaak tegen in de forensische praktijk 
➢ Krijgt vaak een plaats in het delictscenario: oplijsting van de keuzes, gebeurtenissen en gedachten 

die in aanloop van de feiten uiteindelijk tot de feiten geleid hebben 

• Scripts die getriggerd worden, emotionele uitbarstingen, … 

• Doelstelling: aantonen dat de 
patiënt geen slachtoffer is 
van de feiten, maar eerder 
een dader 

- Tools in de behandeling: 
signaleringsplan 
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➢ Gaat ervanuit dat er een bepaalde tijd zit tussen hoe iemand normaal functioneert en hoe 
iemand in crisis functioneert 

• Die tijd kan gebruikt worden om interventies toe te passen, om zo die curve af te buigen 

• Je definieert fases 

• Je definieert signalen die je zelf ziet en signalen die anderen kunnen zien 

• Je definieert acties die zelf kan doen en acties die anderen kunnen doen  

➢ Zo’n schema moet opgesteld worden samen met de patiënt 
➢ De kracht van zo’n instrument ligt erin dat je samen met de patiënt al hebt besloten wat er gaat 

gebeuren in tijden van crisis, en dat hij/zij dus al weet wat er komen zal 

• Zorgt voor transparantie 
- Samenwerken met verschillende discipline: multidisciplinaire aanpak 
➢ Verschilt niet met een gewone psychiatrie, enkel de criminoloog is uniek aan een forensische 

psychiatrie 
➢ Psychiater: medicamenteuze therapie 
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➢ Psycholoog; psychotherapie, risicotaxatie en -management 
➢ Ergotherapeut: werken, wonen, vrije tijd (verveling: het loopt vaak mis mbt verveling → zorgt 

voor interne onrust) 
➢ Psychomotorisch therapeut: spanningsregulatie, leren lichaam voelen, relaxatie, 

groepsdynamieken 
➢ Criminoloog: delictketting, communicatie met justitie, risicotaxatie- en management, … 
➢ Maatschappelijk werker: sociale administratie, netwerk (goed netwerk is een bijzonder 

belangrijke beschermende factor!), geldbeheer 
- Therapeutische relatie: een van de belangrijkste tools van een hulpverlener 
➢ Forensische hulpverlener heeft een hybride rol 

• Behandelaar maar ook controleur die rapporteert aan justitie 
▪ Niet bevorderlijk voor de therapeutische relatie 
▪ Doen vaak aan drugsscreening, kamercontroles, therapiecontrole, … 

➢ Rapportage aan justitie via de justitie-assistent, minstens voor de zitting (waar de patiënt ook 
voor wordt uitgenodigd) van de KBM (Kamer ter Bescherming van de Maatschappij) 

• Strafwetboek: vastgelegd wat gerapporteerd mag worden 
▪ Aanwezigheid patiënt op de afspraken 
▪ Afwezigheden die niet gerechtvaardigd zijn 
▪ Eenzijdige stopzetting van de begeleiding door de patiënt 
▪ Formele moeilijkheden die bij de uitvoering van de begeleiding zijn gerezen 
▪ Situaties die een ernstig risico inhouden voor derden 

➔ Beroepsgeheim is moeilijk bij formele moeilijkheden: vaag gedefinieerd 
➔ Belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn over wanneer wat gerapporteerd wordt 

➢ Therapeutische relatie heeft een belangrijke functie voor de veiligheid binnen een afdeling: 
veiligheid kan gedefinieerd worden op 3 niveaus: 

• Materieel: gesloten perimeter, alarmsysteem, camerasysteem, metaaldetectie 

• Procedureel: procedures omgaan met agressie, brandprocedures, sleutelbeleid, bezoek, 
drugcontrole, kamercontrole, minimum aantal medewerkers, … 

• Relationeel: 
▪ Vertrouwen hebben 
▪ Humor gebruiken 
▪ Patiënt is een persoon, is meer dan het daderschap 
▪ Aandacht hebben voor welzijn van de patiënt 
▪ Voorspelbaarheid 
▪ Duidelijk: grenzen stellen 
▪ Correcte communicatie: negatieve feedback op een correcte manier geven 

➢ Relationele veiligheid is zeer belangrijk! 

• Dankzij die goede relatie staan ook andere patiënten in voor de veiligheid 

❖ LEERDOELEN 

1. De forensische psychiatrie als terrein kunnen situeren 
2. De uitgangspunten en kernconstructen van de belangrijkste behandelingsmodellen die dagelijks gebruikt worden voor 

de behandeling van geïnterneerden binnen de forensische psychiatrie kunnen toelichten 
3. De plaats van persoonlijkheidspathologie binnen deze modellen kunnen duiden. 
4. Kunnen toelichten wat risicotaxatie is 
5. Het doel van risicotaxatie kennen 
6. Begrijpen welke plaats risicotaxatie heeft binnen de besproken behandelingsmodellen, en kunnen uitleggen welke rol 

risicotaxatie in de praktijk heeft. 
7. Empirische bevindingen omtrent de predictieve validiteit van de HCR-20 kunnen beschrijven 
8. De link kunnen leggen tussen de elementen die in risicotaxatie bevraagd worden en maladaptieve trekken van 

persoonlijkheid 
9. Het belang van dynamische risicofactoren en beschermende factoren kunnen duiden in functie van hun effect op 

recidive-risico 
10. De hybride rol van de forensische hulpverlener kunnen uitleggen, en hierbij de gevolgen voor de therapeutische relatie 

kunnen situeren 

Hoofdstuk 10: Persoonlijkheidsstoornissen vanuit een ontwikkelingsperspectief 
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❖ 10.1: GESCHIEDENIS 

- Vroeger gingen we er vanuit dat persoonlijkheidspathologie in de jeugd niet mogelijk was 
➢ Dit domein bestaat nog maar een paar jaar 
➢ Er zijn weldegelijk al 

kwetsbaarheden op jonge 
leeftijd 

- Waarom waren mensen hier 
zo lang tegen? 

➢ DSM-traditie: pathologie 
werd altijd apart voor 
kinderen en voor 
volwassenen beschreven 

➢ Het ontwikkelingsperspectief 
werd gewoon niet 
bestudeerd omdat er geen brug was tussen beide terreinen 

- DSM-IV as 1 (psychopathologie): voor het eerst een integratief ontwikkelingsgericht perspectief 
ontwikkeld 

➢ Stoornissen coherent over leeftijden heen beschrijven 

• Vb angststoornis op jonge leeftijd is voorloper van generaliserd anxiety disorder op volwassen 
leeftijd 

➢ Coherence: dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar de 
expressie/manifestatie van die stoornis zal verschillen afhankelijk van de context waarin het 
individu zich bevindt 

• Angst bij een kind toont zich anders dan angst bij een tiener of een volwassene 

• Je hebt een coherentie van de onderliggende pathologie, maar de fenotypische expressie kan 
verschillen 

- DSM-IV as II (persoonlijkheidsstoornissen): hier werd geen levensloopperspectief op ontwikkeld 
➢ Uitzondering: antisociale PD kan enkel gediagnosticeerd worden indien er een gedragsstoornis 

aanwezig is in de kindertijd 

• Onderzoek Robins: extensief onderzoek naar ATS PD en kinderen 
▪ Alle volwassenen met ATS PD hadden gedragsstoornissen in de kindertijd 
▪ Je zal nooit iemand vinden met ATS PD zónder problemen in de kindertijd! 

• Let op: niet elk kind met een gedragsstoornis zal ATS PD ontwikkelen 
➢ DSM-IV stond weigerachtig om de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis toe te kennen op 

jonge leeftijd 

• Behalve wanneer het individu een pervasieve, persistente en maladaptieve 
persoonlijkheidsstructuur vertoonde die niet te maken heeft met een bepaald 
ontwikkelingsstadium, een episode of een stoornis van as 1 

- Waarom was er zoveel weerstand tegen PD’s op jonge leeftijd diagnosticeren? 
➢ Tijdens constructie van DSM-IV weinig empirische gegevens over PD’s op jonge leeftijd: 

overtuiging dat pathologie van persoonlijkheid op jonge leeftijd nog niet kon onderscheiden 
worden van algemene psychopathologie 

• Geen instrumenten, dus ook geen onderzoeksgegevens 
➢ Overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd nog “in constructie” is en dus nog te onstabiel 

is om op lange termijn van belang te zijn 
➢ Stigmatiserende effecten van een persoonlijkheidsstoornisdiagnose 

• Schrik om jonge mensen op zo’n vroege leeftijd te diagnosticeren, omdat heel veel mensen 
denken dat een PD statisch en onveranderbaar is 

➔ Al deze assumpties zijn ontkracht geweest door groeiende empirische evidentie de afgelopen 
20j 

➔ Belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van 
persoonlijkheidsstoornissenontwikkeling mbt vroege detectie en behandeling 

- Coherence  
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- Hoe moeten we nu kijken 
naar deze 
persoonlijkheidsstoornissen 
op jonge leeftijd? 

➢ Adaptieve persoonlijkheid 

• Big 5: persoonlijkheid 
op volwassen leeftijd 

• Little 5: persoonlijkheid 
op jonge leeftijd (we 
hebben gezien tijdens 
de lessen dat de 5-
factor structuur van 
persoonlijkheid ook al 
terug te vinden is op jonge leeftijd) 

➢ Maladaptieve persoonlijkheid 

• Categoriaal (10 PD diagnoses) of dimensioneel (5 dimensies): persoonlijkheidsstoornis op 
volwassen leeftijd 

• ???? persoonlijkheidsstoornis op jonge leeftijd? Dit luik bleef heel lang een vraagteken 
▪ Onderzoek! 

❖ 10.2: ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: BRONNEN VAN 

EVIDENTIE 

- Terrein van ontwikkelingspsychologie en -psychiatrie 
➢ Psychopathologie in de kindertijd is heel predictief voor latere persoonlijkheidsproblemen 

• Comorbiditeit: hoe meer verschillende soorten problemen kinderen vertonen, hoe groter de 
kans op een latere persoonlijkheidsstoornis 
▪ Vb kind met enkel een angstproblematiek heeft minder kans op een PD dan een kind met 

angstproblemen, stemmingsproblemen en gedragsproblemen 

• Hoe vroeger dit soort problemen zich toont (vooral de comorbiditeit), hoe sterker de 
associatie met een genetisch effect 
▪ Het genetisch effect van het probleemgedrag is groter op jongere leeftijd 

• Multiplex developmental disorder: kinderen met stemmingsproblemen, impulsiviteit en 
cognitieve defecten (ruimtelijk inzicht, technisch inzicht, geheugentaken) 
▪ Heel belangrijke risicogroep! 

• Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren ALTIJD ‘lower manageability’ 
▪ Veel huilen, zeer prikkelgevoelig, moeilijk kind 
▪ Het ontstaat niet plots, het heeft altijd een aantal voorlopers die al zichtbaar zijn tijdens 

kindertijd 
➢ Welke pathologie in de kindertijd is geassocieerd met welke PD? 

• Gedragsstoornis → ASPD 

• Middelenmisbruik → BPD en ASPD (impulsiviteit is de kerncomponent!) 

• Affectieve labiliteit, ongepaste woede en identiteitsproblemen (cluster) → BPD 

• Angst → cluster C 
▪ Sociale fobie → AvDP 

• Cognitieve distorties → StPD 
➢ Belangrijk om te onthouden dat dit nooit 1-op-1 relaties zijn! 

• Het is niet om dat een kind symptoom X en Y vertoont, dat de kans op een PD met XXX stijgt 

• Deze associaties zijn verschillende uitingsvormen van dezelfde onderliggende 
kwetsbaarheid 
▪ De ontwikkelingscontext stuurt mee hoe iets zich uit 

➢ De onderliggende kwetsbaarheid kan gedefinieerd worden als de p-factor (algemene 
psychopathologie factor) met twee onderliggende dimensies: internaliserend en 
externaliserend 

- Multiplex 
developmental 
disorder 
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• P-factor kan gelijkgesteld worden aan g van algemene intelligentie 

• Deze figuur toont hoe beschrijvingen van probleemgedrag gerelateerd zijn aan de p-factor 
▪ Observeerbare indicatoren van pathologie (rechthoeken) 
▪ Hoe hoger de lading, hoe sterker de eigenschap een indicator is van het onderliggende 

construct 
o Vb piekeren laadt .73 op internaliseren 
o Vb hoofdpijn laadt .15 op internaliseren 

▪ Alle internaliserende en externaliserende gedragingen laden op algemene pathologie 
o Vb slecht slapen laadt 0.07 op internalisering en niet op externalisering, maar wel .67 

op algemene psychopathologie! 
➔ Sommige vormen van psychopathologie (zoals slaapproblemen) laden dus niet echt op 

internalisatie en externalisatie, maar vooral op de algemene factor → algemene indicator 
van kwetsbaarheid voor psychische problemen 

• De p-factor bij kinderen ziet er structureel gezien hetzelfde uit als de p-factor bij 
volwassenen (niet inhoudelijk!) 

- Terrein van persoonlijkheidsonderzoek (zie hoofdstuk 4) 
➢ Continuïteit van temperament op jonge leeftijd naar persoonlijkheid op volwassenleeftijd (cfr 

Dunedin studie: op 3j kan je al betekenisvolle voorspellingen doen) 

• Groeiende evidentie voor gelijkaardige stabiliteit reeds van in de adolescentie, zowel op KT als 
LT 

➢ Ontwikkelingsprocessen van 
persoonlijkheid reflecteren ook 
verandering: angst voor 
stigmatisering is gereduceerd 

➢ Er is niet enkel ontwikkelingsstabiliteit 
van adaptieve 
persoonlijkheidstrekken, maar ook 
maladaptieve persoonlijkheidstrekken 

• Meting op T1, T2 en T3: correleren 
met elkaar op groepsniveau 

• Correlaties liggen rond .70 na 1j 

• Correlaties liggen rond .65 na 2j 
➔ Substantiële rangorde continuïteit 

(differentiële stabiliteit) 
➔ Deze coëfficiënten zijn even groot als voor normale persoonlijkheidstrekken! 
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- Terrein van gedragsgenetica 
➢ Belangrijke genetische component van PD trekken aantonen 

• Neuroticisme wordt bepaald door 116 onafhankelijke genetische varianten 

• Psychopathie en ASPD 

• OCPD 

• Impulsiviteit en stemmingswisselingen, BPD 
➢ Spectrum van schizofrene aandoeningen gaande van kortdurende psychose tot schizofrenie 

• Men heeft kunnen aantonen dat individuen met schizofrenie later een veel grotere kans 
hebben op het krijgen van kinderen met SzPD of PPD 
▪ De genetische component van 

SzPD en PPD overlapt met de 
genetische component van 
schizofrenie! 

➔ Logisch dat mensen zich de vraag stellen hoe deze genetische predispositie zich uit voor 18j 
- Terrein van psychobiologie 
➢ Hersenrijpingsprocessen bij BPD zijn abnormaal/anders vanop vrij jonge leeftijd 

• Vooral impulsiviteit wordt gelinkt aan abnormale levels van serotonine 

• Je kan dit steeds lokaliseren in de prefrontale cortex: men is niet in staat om emotionele 
prikkels adequaat te reguleren 

➢ Impulsieve PD’s (ASPD en BDL) worden gekarakteriseerd door het falen van de prefrontale 
cortex 

• Geen corticale inhibitie van emotionele prikkels 

• Vooral expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag 
➢ Verminderde prefrontale cortex werking vinden we ook bij SzPD, maar minder gemakkelijk te 

onderzoeken omdat deze mensen moeilijk te bereiken zijn 

• Leven geïsoleerd 
➢ Stress-respons systeem is dysfunctioneel bij NPD 
➔ Verschillende biologische indicatoren die bewijzen dat mensen met een PD anders 

functioneren, waarschijnlijk reeds vroeg in de ontwikkeling 

❖ 10.3: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS OP JONGE LEEFTIJD: DE EERSTE ONDERZOEKSSTAPPEN 

- Onderzoek Robins ’60: ontwikkelingsverloop van ASPD 
➢ Overtuigende evidentie dat een gedragsstoornis op jonge leeftijd een voorloper is van ASPD op 

latere leeftijd 
- Vanaf jaren 90 
➢ Eerste empirische studies naar precursoren van BPD 
➢ Meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten gebaseerd op criteria voor volwassenen 

• Men had nog geen leeftijdsspecifieke instrumenten, men baseerde zich op DSM-criteria voor 
volwassenen 

➢ Assessment van PD’s op jongere leeftijd was voor een lange tijd enkel categoriaal 
- EXPERIMENT Children in the Community Study 
➢ DOEL: eerste longitudinale studie naar ontwikkelingspad van persoonlijkheidsstoornissen 
➢ OPZET: longitudinale studie van 20j, beginnend bij de kindertijd 

• Nog geen goede meting van persoonlijkheid op jonge leeftijd: dit was geen doel van de studie 
➢ UITKOMST: heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, prevalentie, 

comorbiditeit en continuïteit van persoonlijkheidsstoornissen vanaf jonge leeftijd 
- Onderzoek naar de structuur van as 2 symptomen bij adolescenten 
➢ Replicatie van de structuur van 10PD’s en 3 clusters adhv factoranalyse en clusterstudies 
➢ As 2 biedt gelijkaardige informatie voor adolescenten als voor volwassenen 
➢ Maar: 

• Categoriale assessmentproblemen blijven 

• Is dit wel de meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven? 

• Grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke instrumenten 
- Leeftijdsspecifieke problemen van de categoriale as 2 diagnostiek 
➢ Er zijn niet enkel de klassieke problemen van categoriale DSM-diagnostiek, maar ook 

leeftijdsspecifieke problemen! 
➢ Fenotypische discontinuïteit van PD symptomen in de kindertijd vs volwassenheid 
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• Geen garantie dat leeftijdsspecifieke symptomen gemeten worden met bestaande criteria 
➢ Validiteit van DSM criteria voor jongere leeftijdsgroepen 

• Als je jongeren probeert te beschrijven adhv volwassenencriteria voor BDP, dan hebben ALLE 
jongeren BDP 
▪ Het is een leeftijd waar mensen onzeker zijn, op zoek zijn naar zichzelf, emotioneel zijn, 

afstoot aantrek gedrag 
➔ Leidt tot overschatting van de diagnose tijdens vroeg-adolescentie indien je de DSM-criteria 

rigide hanteert, omdat je geen rekening houdt met de turbulente ontwikkelingscontext 
- Illustratie categoriaal vs dimensioneel: the borderline child (feit of fictie?) 

➢ BPD is een van de meest controversiële diagnoses in de kindertijd 

• Specifieke kenmerken van BPD zijn vroeg traceerbaar (automutilatie, impulsiviteit en 
affectieve instabiliteit) 

• Anders zien we sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en een daling van BPD-
symptomen tijdens de adolescentie 

• Daling is NIET hetzelfde als herstel! 
➢ Verklaring: hetzelfde fenomeen uit zich in verschillende symptomen door verschillende 

ontwikkelingscontexten 

• Als je enkel naar de DSM-criteria kijkt, blijf je enkel hangen op het niveau van de symptomen 

• Mensen krijgen heel veel veranderende diagnoses obv de symptomen die ze vertonen 
➔ De stabiliteit van emotionele dysregulatie in de adolescentie is veel groter dan de stabiliteit 

van symptomen 
➔ Obv van symptomatische criteria zou je al snel kunnen denken dat een daling in criteria 

hetzelfde is als herstel, maar dat is heel vaak een illusie: verschuiving naar een ander 
symptoom 

❖ 10.4: DIMENSIONELE BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE OP JONGE LEEFTIJD 

- Ontwikkeling van dimensionele maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 
➢ Vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren 

• Vb DAPP-BQ-A 
➢ Weglating cutoff leeftijd in AMDP (alternatief model van psychopathologie, zie hoofdstuk 6), dus 

PID-5 toepasbaar voor jongeren 

• Is dit betrouwbaar en valide? 
- EXPERIMENT 
➢ DOEL: is de structuur van 

persoonlijkheidspathologie op jonge 
leeftijd (dimensioneel gezien) hetzelfde 
als bij volwassenen? (kunnen we de 
PID-5 toepassen op jongeren?) 

➢ OPZET: factoranalyses en dan 
congruenties berekenen tussen 
structuur volwassenen en structuur 
jongeren 

➢ UITKOMST: hoge congruentiecoëfficiënten 

• Toont aan dat de structuur gelijkaardig is 
- Toch zijn er nog verschillen tussen de PD structuur van volwassenen en PD structuur van jongeren 
➢ De betrouwbaarheid voor sommige facetten is iets lager bij jongeren 
➢ De 5-factorenstructuur is minder uitgesproken 

• Emotionele instabiliteit (N) en psychoticisme (O) zijn verweven 

- Trait 
crystallisation 

- Social convoy 
theory 

- Hoofdeffecten-
model 

- Interactioneel 
model 
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▪ Excentriek gedrag, excentrieke ideeën, heel artistiek georiënteerd zijn, emotionele 
gevoeligheid 

• Minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap 

• Potentiële uiting van trait crystallisation (zie einde hoofdstuk) 
- Leeftijdsspecifieke instrumenten maken (los van de PID-5) 
➢ DIPSI: 3 invalshoeken 

• Extreme varianten van normale 
trekken bij kinderen/jongeren 

• Relevante beschrijving van PD op 
jongere leeftijd uit bestaande 
maten 

• Case studies 
➔ 5 factoren teruggevonden, maar 

de domeinen zijn meer 
leeftijdsspecifiek ingevuld 

➔ Substantiële relaties met 
volwassen PD outcomes over de 
tijd heen  

➔ Openheid bestaat niet in de DIPSI: de originele auteurs vertrokken van een vrije enge invulling 
van openheid 

➔ DIPSI en PID-5 komen overeen 
- Sinds de beschikbaarheid van instrumenten om PD’s op jonge leeftijd te meten, is er een enorme 

stijging aan publicaties  

❖ 10.5: OPVOEDING EN PD’S OP JONGE LEEFTIJD 

- Ontwikkeling van pathologie is altijd interactie van persoonskenmerken met omgevingskenmerken 
➢ Persoonskenmerken: 

• Genen verklaren ½ van de variantie in persoonlijkheidsstoornissen 
▪ MAAR PD’s zijn NOOIT het directe effect van genen! 

➢ Omgevingseffecten: 

• Je moet biologische processen/genen altijd begrijpen als een interactie met de context waarin 
iemand opgroeit 
▪ Genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s 
▪ Vroege omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren 

➔ Trauma’s in kindertijd hebben een veel grotere impact op persoonlijkheidsdisposities dan 
trauma’s in de volwassenheid 

➔ Afhankelijk van persoonskenmerken zal een negatieve omgeving een grote impact hebben op 
de ene persoon, maar niet de andere persoon (interacties, kwetsbaarheid!) 

- Persoon X omgeving perspectief op de ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornissen 
➢ Persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich altijd af in een sociale context 

• Social convoy theory: kinderen groeien op in een sociaal konvooi, maar hoe jonger ze zijn, 
hoe kleiner het konvooi, en hoe groter de impact van de context waarin ze opgroeien (ouders) 

➢ Hoe kunnen we de rol van opvoeding begrijpen? 

- Negatieve 
controle 

- Discriplineren 
- Hard straffen 
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• Hoofdeffectenmodel: bepaalde opvoedingsfactoren hebben altijd een negatieve impact op 
groepsniveau (algemeen genomen) 
▪ Ouderlijk conflict 
▪ Weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting) 
▪ Overcontrolerend opvoeden door moeder (psychologische controle, schuldinductie) 
▪ Mishandeling (hard straffen) en verwaarlozing 

• Interactioneel model: rekening houden met kwetsbaarheden van het individu binnen de 
opvoedingscontext 
▪ Negatieve omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een even nefaste invloed 
▪ Omgevingseffecten zijn dus conditioneel 

- Grafiek interactioneel model:  
➢ 3 subgroepen van kinderen 

• Vierkant: scoort gemiddeld op 
‘lastig gedrag’ (moeilijke kinderen) 

• Driehoek: scoort laag op lastig 
gedrag 

• Ruit: scoort hoog op lastig gedrag 
➢ X-as: mate waarin het kind negatief 

controlerend wordt opgevoed (veel 
straffen, hard straffen, verwijten) 

➢ Y-as: mate waarin het kind externaliserend probleemgedrag vertoont 
➢ Hoe meer ouders negatief controleren, hoe meer moeilijk gedrag de meest kwetsbare kinderen 

gaan vertonen (ruit) 

• Kinderen die uit zichzelf welwillend/niet lastig zijn (driehoek) ervaren weinig negatieve impact 
van het negatief controlerend gedrag 

➔ Conditioneel effect van opvoeding afhankelijk van de trekken van het kind 
➔ De meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van negatief controlerend 

opvoeden 
- Negatieve controle: overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën om ‘moeilijk’ gedrag te 

reduceren 
➢ Heterogeen construct, bestaat eigenlijk uit 2 subcomponenten: 

• Disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen 

• Hard straffen: fysiek straffen, verwijten, het kind kleineren 
➢ Zijn alle vormen van straffend/controlerend opvoedingsgedrag zo nefast voor een kind?  

- EXPERIMENT 
➢ DOEL: verschil op ontwikkeling van agressieve en maladaptieve trekken bij de 2 subcomponenten 

van negatieve controle (disciplineren vs hard straffen) 

• Gaan kinderen sterker of minder sterk stijgen of dalen op een bepaalde eigenschap 
naargelang ze gedisciplineerd 
worden? Of naargelang ze hard 
gestraft worden? 

➢ OPZET: dit is een visuele weergave 
van een groeimodel 
▪ Y-as: slope van agressieve 

trekken 
▪ X-as: mate van agressief 

gedrag 
▪ Volle lijn: kinderen die hard 

maar niet-fysiek worden 
gedisciplineerd  

▪ Stippellijn: kinderen die zacht 
en niet-fysiek worden 
gedisciplineerd 

• Disciplineren: agressief gedrag, 
dominantie en impulsiviteit 
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• Hard straffen: agressief 
gedrag, dominantie, gebrek 
aan empathie, narcisme en 
weerspannigheid 

➢ UITKOMST: 

• Disciplineren: 
▪ Zowel agressie, 

dominantie en 
impulsiviteit nemen veel 
sterker af wanneer 
kinderen vaak 
corrigerend 
gedisciplineerd worden! 

▪ Het gaat over 
ongewenste gedragingen 
van kinderen 

▪ Corrigerend straffen van 
ongewenst gedrag bij 
kinderen zorgt ervoor 
dat ze sneller die 
maturatie-effecten zullen bereiken, dan wanneer ze minder gecorrigeerd worden in hun 
gedrag 

• Hard straffen: 
▪ Weinig fysiek straffen: spontane daling 

o Vb gebrek aan empathie NIET fysiek bestraffen leidt tot de spontane ontwikkeling 
van empathie 

o Als je het kind wél fysiek straft, dan zullen ze NOG minder empathie vertonen 
▪ Wel fysiek straffen: stijging van ongewenste trekken 

• Besluit: negatief controlerend opvoeden moet uit elkaar getrokken worden in corrigerend 
disciplinerend en fysiek disciplineren, want ze hebben een tegengesteld effect op opvoeding 

❖ 10.6: EEN INTEGRATIEF MODEL TER BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELING VAN 

PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE 

- Waar kan je op ingrijpen om maladaptieve ontwikkeling te voorkomen? 
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➢ Persoonlijkheidstrekken hebben een genetische/biologische basis 
➢ Hoofdeffecten 

• Persoonlijkheidstrekken sturen gedrag, gevoelens en cognities 

• Omgeving (familie, peers school) stuurt gedrag, gevoelens en cognities 
➢ Interactie-effecten 

• Omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun beurt dan weer uiten 
in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities (= trait-activation) 

• Opvoeding is een belangrijke moderator van hoe trekken zich gaan uiten in gedrag 
▪ De mate waarin een trek zoals gebrek aan empathie tot uiting komt, hangt af van hoe het 

kind werd opgevoed (familie, groep en school) 
➢ Maladaptief? 

• Mate waarin gedrag beoordeeld wordt als adaptief/maladaptief wordt gemodereerd door de 
evaluatie van gedrag, gevoelens en cognities in de 3 contexten (ouders, peers, school) 
▪ Abnormale beoordeling gaat mee de identiteit sturen 
▪ Identiteit wordt opgebouwd uit biologische trekken die je meekrijgt en hoe je gedrag 

beoordeeld wordt door de buitenwereld 
- Groeiende consensus omtrent belang van multi-informant perspectief 
➢ Informatie over functioneren van een kind/jongere in de 3 grote ontwikkelingscontexten is nodig: 

ze moeten altijd betrokken worden in de diagnostiek 

• Nadelen van zelfrapportage op jonge leeftijd 
▪ Meer vatbaar voor responsstijlen (response sets): kinderen doen dit veel meer dan 

volwassenen 
▪ Metacognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld: moeilijkheden om over 

zichzelf te reflecteren 
▪ Taalproblemen: te weinig ontwikkeld op jonge leeftijd om nuances te begrijpen van 

items/verwoordingen 

• Belang van meerdere informanten 
▪ Kind/jongere zelf 
▪ Leerkracht ouders 

• Consistentie van maladaptief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor trekkarakter 
van de pathologie 
▪ Hoe consistenter het gedrag over die 3 contexten heen, hoe groter de kans dat er effectief 

iets dispositioneel met het kind aan de hand is 
▪ Een kind dat enkel probleemgedrag stelt thuis en niet op school, zal eerder familiale 

problemen hebben 
▪ Persoonlijkheid = cross-situationeel stabiel! 

• Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken ifv outcome 
▪ Narcisme: kan het best bevraagd worden adhv zelfbeoordelingen! 
▪ Gebrek aan empathie: kan het best bevraagd worden adhv ouderbeoordelingen! 

❖ 10.7: ONTWIKKELINGSPRINCIPES VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

- Maturatie (rijping): de natuurlijke ontwikkeling van trekken 
➢ Op groepsniveau: 

• Impulscontrole: stijgt lineair vanaf 9j 

• Affectieve instabiliteit (stemmingswisselingen): curvilineair verloop; stijging doorheen 
kindertijd, vanaf mid-adolescentie terug daling 

• Niet alle trekken vertonen hetzelfde tempo van maturatie 
▪ Onwelwillendheid (grotere impulsiviteitscomponent) daalt veel sneller dan introversie 

- Individual Growth 
Curve (IGC) 

- Multifinaliteit  
- Equifinaliteit  
- Homotypische 

continuïteit 
- Trait 

crystallisation 
- Threshold model 
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➢ Op individueel niveau: elk lijntje 
stelt 1 individu voor 

• Als je kijkt naar alle lijntjes 
samen (groepsniveau), dan zie 
je een algemene daling 
(maturatie) over individuen 
heen 

• Als je kijkt naar aparte lijntjes 
dan zie je dat sommige sneller 
of trager dalen 

➔ Het is belangrijk om niet enkel 
te kijken naar niveau van de 
groep, maar ook IGC 
perspectief (individual growth 
curve): komt tegemoet aan 
heterogeniteit binnen een 
groep itv onset (startpunt) en growth over time (snel of traag dalen) 

➔ Kinderen die op heel jonge leeftijd een hoge onset tonen, of kinderen die stijgen doorheen 
de ontwikkeling hebben een heel hoog risico op een pathologische outcome: onafhankelijke 
predictoren! 
▪ Belang van metingen over de tijd heen! 

➔ Kinderen uit gezinnen met een lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren 
- Multifinaliteit: eenzelfde symptomatologie kan leiden tot verschillende stoornissen 

➢ Gedragsstoornis bij kind kan evolueren naar verschillende stoornissen of géén stoornis 
- Equifinaliteit: meerdere symptomatische beelden op jonge leeftijd kunnen tot eenzelfde stoornis 

leiden 

➢ Callous-unemotional traits en antisociaal gedrag 

• Gevaarlijkste groep, fundamentele gebreken in emotieregulatie 
➢ Geen callous-unemotional traits, wel antisocial gedrag 

• Cognitieve defecten en door ineffectieve opvoeding 
➢ Antisociaal gedrag vanaf de adolescentie 

• Willen gewoon rebelleren tijdens puberteit 
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- Homotypische continuïteit van 
internalisatie en externalisatie 

➢ Als er sprake van continue 
pathologie, dan speelt het zich af 
binnen hetzelfde spectrum 

• Internaliserende problematiek 
zal niet opeens 
externaliserend worden 

- Trait crystallisation: de validiteit 
van vroege pathologische trekken 
voor latere PD’s is groot, maar 
ook heel aspecifiek 

➢ Stijgende precisie naarmate 
kinderen ouder worden 

➢ Hoe reflecteert trait 
crystallisation zich empirisch? 

• Dark traits werken 
voorspellend voor dark 
traits in de volwassenheid 

• Vanaf de adolescentie is 
het opeens veel preciezer  

➔ = threshold model vanaf 
midadolescentie mbt 
discriminerend vermogen 

➢ Trait crystallisation is méér 
dan alleen een tijdseffect 

• Moest het enkel een 
tijdseffect zijn, dan zou 
deze grafiek een lineaire 
stijging moeten tonen 

• We zien dat het stabiel blijft doorheen de kindertijd en vanaf de adolescentie piekt mbt 
specificiteit van dark traits 

❖ 10.8: HOE KUNNEN WE VROEGE MANIFESTATIES VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN METEN? 

- COMPASS-model: 
➢ COre features of personality pathology: kijken naar kerneigenschappen, onderliggende 

kwetsbaarheden ipv diagnoses 

• Veel minder stigmatisering 

• Zodanig concreet dat het je beter zicht krijgt op behandeling 

• Makkelijk communiceerbaar 
➢ Mapping normative trends: normale ontwikkelingstrajecten afzetten tav het effectieve gedrag 

• Geeft je een veel juistere inschatting van de ernst van het gedrag 

• Wat kan je van dit soort eigenschap verwachten op deze leeftijd? 
➢ Pathways that differ from normality: hoe afwijkend is het van de realiteit? 

• In welke mate hangt dit afwijkend traject samen met falen in ontwikkelingstaken en in welke 
context toont zich dit? 

➢ ASSessment is age-specific: leeftijdsspecifieke meting 
➢ Ook adaptieve trekken meten!! 

• Elk kind heeft ook adaptieve trekken zoals veerkracht, die als compenserend mechanisme 
kunnen dienen 

- COMPASS model 

❖ LEERDOELEN 

1) Het levensloopperspectief op psychopathologie in DSM-IV kunnen illustreren en kunnen 
situeren in welke mate dit ook toegepast werd op persoonlijkheidsstoornissen (cfr voor de ATS 
PD) 

2) Redenen voor de afwezigheid van een levensloopperspectief op persoonlijkheidsstoornissen in 
de DSM-traditie kunnen benoemen 

-  
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3) De verschillende bronnen van evidentie voor het bestaan van voorlopers van 
persoonlijkheidsstoornissen op jongere leeftijd kunnen benoemen en toelichten 

4) Recente evidentie omtrent de structuur van psychopathologie kennen in het licht van het 
beter leren begrijpen van associaties tussen verschillende soorten psychopathologie 

5) De eerste onderzoeksstappen in de richting van een ontwikkelingsperspectief op 
persoonlijkheidsstoornissen kunnen situeren 

6) De toepasbaarheid van de volwassen categoriale criteria voor persoonlijkheidsstoornissen (AS-
II criteria) op jongeren kunnen toelichten 

7) De leeftijdsspecifieke problemen met de categoriale diagnostiek van 
persoonlijkheidsstoornissen kunnen toelichten, en kunnen illustreren voor wat betreft de 
borderline persoonlijkheidsstoornis 

8) De validiteit van het DSM-5 instrument ter beschrijving van persoonlijkheidspathologie (de 
PID-5) kunnen bespreken, alsook verschillen in de structurele kenmerken van de PID-5 bij 
jongeren ten aanzien van de structuur bij volwassenen kennen, en associaties met 
leeftijdsspecifieke instrumenten van persoonlijkheidspathologie begrijpen 

9) Het ontstaan van persoonlijkheidspathologie kunnen situeren vanuit een gen-
omgevingsperspectief 

10) De rol van opvoeding bij het ontstaan en verloop van persoonlijkheidspathologie vanuit 
verschillende perspectieven kunnen toelichten (hoofdeffecten vs interactie-effecten) en hierbij 
kunnen differentiëren tussen verschillende vormen van negatief controlerend opvoeden 

11) Het belang van meerdere informanten voor de assessment van persoonlijkheidspathologie op 
jonge leeftijd kunnen toelichten  

12) De verschillende ontwikkelingsprincipes van persoonlijkheidspathologie kennen en kunnen 
toelichten/illustreren 

13) Kunnen uitleggen wat het COMPASS model inhoudt 

❖  -  

❖  -  

❖  -  

❖ LEERDOELEN 

1)  

 


