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DEEL 1: THEORETISCHE KADERS EN PRINCIPES BINNEN DE PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE 

  

1. Historiek en basisconcepten 

 

1.1. Persoonlijkheidspsychologie als domein: situering 

Het begrijpen van  individuele verschillen tussen mensen vanuit 

 Impliciete persoonlijkheidstheorieën (~stereotypen)  zonder wetenschappelijke onderbouwing. 

o Intuïtief 

o Selectieve observatie 

o Vaak evaluatief 

o Selffulfilling prophecy  gevaarlijke manier! 
Videofragment waarbij leerlingen werden ingedeeld op basis van oogkleur met bijkomend 

waardeoordeel. Leerlingen gingen zich gaan gedragen op basis van de vooropgestelde 

verwachtingen.  

 Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën 

o Beschrijven van menselijke karakteristieken 

o Persoonlijkheid als psychologisch construct. Persoonlijkheid is dus niet direct 

observeerbaar en gaat concreet gedrag gaan sturen: persoonlijkheid is een determinant 

van gedrag. 

 

1.2. Definitie van persoonlijkheid 

Historische definitie van persoonlijkheid 

Allport (1961): persoonlijkheid is een dynamische organisatie van intra-persoonlijke psychofysische 

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

Belangrijke aspecten van persoonlijkheid: 

 Niet statisch, in dynamiek met de omgeving. 

 Niet enkel pathologisch, wederkerigheid met fysiologische aspecten, zoals hormonale en 

neurologische factoren. 

 Aaneenschakeling van gedragingen, gedachten en gevoelens die terugkeren over situaties heen. 

 Breed construct: niet enkel gedrag. 

Hedendaagse definitie (zie boek pg. 3-7) 

Een set van psychologische trekken en mechanismen (bvb. alle cognitieve processen die iemand 

uitvoert om sociaal contact te kunnen hebben) die zich binnenin het individu afspelen met een zekere 

organisatie. Deze trekken en mechanismen gaan in interactie, passen zich aan en beïnvloeden de 

omgeving. 

Trait-activation theory 

Trekken zijn latente tendensen die ons gedrag in een bepaalde richting sturen. Een bepaalde trek 

wordt geactiveerd onder invloed van bepaalde situationele cues. Er ontstaat intrinsieke satisfactie als 
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resultaat van expressie van een trek. Persoonlijkheid wordt getriggerd door de context, waardoor niet 

alle eigenschappen direct observeerbaar zijn.  

 

 

 

Vb. voor het halen van een deadline zal veel zelfdiscipline leiden tot een positieve uitkomst, bij het 

evalueren van deze situatie zal het beloningssysteem geactiveerd worden waardoor de kans dat 

hetzelfde gedrag zal gesteld worden wanneer deze situatie zich opnieuw voordoet, groot is  loop. 

 

1.3. Doel van persoonlijkheidspsychologie 
 

 Classificatie van persoonlijkheidseigenschappen 

o Aantal trekken 

o Organisatie en structuur van trekken 

 Meten van persoonlijkheid (aan de hand van verschillende bronnen). 

 Inzicht in de ontwikkeling van persoonlijkheid: causale processen  gen x omgeving. 

 Begrijpen van psychopathologie en allerlei outcomes vanuit persoonlijkheidsperspectief. 

 

1.4. Benaderingen van persoonlijkheid 

Idiografische benadering: focus op het niveau van het individu. 
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Gaat uit van unieke eigenschappen en kenmerken van het individu, gaat niet uit van algemene 

principes en is dus niet universeel.  Freudiaanse traditie. 

 

Nomothetische benadering: vertrekt vanuit een universele visie met wetmatigheden en terugkerende 

eigenschappen over groepen, culturen, leeftijden heen.  

 

1.5. Assumpties binnen persoonlijkheidsonderzoek 
 

 Relatief stabiele aspecten van het zelf en hoe we functioneren. 

 Consistent over verschillende sociale contexten (cross-situationele consistentie), ook bij sociale 

voorschriften (vb. begrafenis waar verwacht wordt stil en ingetogen te zijn). 

 De essentie van het individu (denken, voelen, doen) in vergelijking met anderen. 

 Latente aanwezigheid van de trek, ook als er geen observeerbare expressie is (= psychologisch 

construct). 

 

1.6. Historische invalshoeken op persoonlijkheid 

 

Klinische invalshoek: verklaren van afwijkend gedrag.  

Bij de oude Grieken was er een eerste link tussen karakterverschillen en moreel/immoreel gedrag.  

In de 17de – 18de eeuw groeide de interesse voor “madness” en werd de link gelegd naar individuele 

verschillen. Mesmer merkte op dat niet iedereen even ontvankelijk was voor zijn suggesties (waarbij 

bvb. het houden van de handen boven een waterbak voor verlossing zou zorgen).  

Dit zorgde voor een eerste bevinding dat niet iedereen even ontvankelijk was voor therapeutische 

concepten. 

De Freudiaanse traditie bouwde hierop verder.  

 

Beschrijvende invalshoek: beschrijving en statistische analyse van objectiveerbare verschillen tussen 

mensen. 

Ontstaan vanuit 2 populaire historische stromingen (die echter niet houdbaar bleken te zijn): 

 Fysiognomie (Lavater): verschillen in karakter koppelen aan fysieke kenmerken. 

 Frenologie (Gall): verschillen in karakter koppelen aan schedelkenmerken. 

Introductie van de statische parameters (Galton  grondlegger van wetschappelijk onderzoek naar 

individuele verschillen): 

 Percentielen en mediaan 

 Correlatie- en regressie- analyse 
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1.7. Basisvoorwaarden van persoonlijkheidstheorie (hedendaags) 

 

beschrijven – verklaren – empirische validiteit – toetsbaar – volledigheid – economisch – heuristische waarde – toegepaste waarde  
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2. De trekbenadering van persoonlijkheid 

 

Trekpsychologie valt onder persoonlijkheidspsychologie. 

“Aspecten van persoonlijkheid die stabiel blijven over de tijd, relatief consistent over situaties heen en 

die mensen verschillend maken van elkaar”. 

Een TREK is  een interne causale eigenschap als determinant van gedrag (relatief) 

 een beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag 

De TREK-theorie is een dimensionele benadering van persoonlijkheid en de meest statistische 

georiënteerde theorie van persoonlijkheid, waarbij alle persoonlijkheidstrekken een normaalverdeling 

volgen  hoe sterk verschilt iemand van de gemiddelde score op universeel vlak (IQ bij uitstek!). 

Persoonlijkheid is een unieke combinatie van universele bouwstenen. 

 

2.1. Historisch perspectief: van categoriaal naar dimensioneel denken 

Aristoteles beschreef als eerste persoonlijkheidstrekken in functie van ethisch gedrag: 

- Moed 

- Bescheidenheid 

- IJdelheid 

Theophrastus publiceerde 30 types/karakters. 

Hippocrates legde de link tussen 4 basissappen en ziekte, waarbij mensen werden ingedeeld in 1 van 

de 4 basistemperamenten.  

Dit inzicht wordt al basis beschouwd van de verandering van categoriaal naar dimensioneel denken. 

Galenus paste dit toe op persoonlijkheid  

 een evenwicht tussen de 4 stappen = gezond 

 onevenwicht = mentale stoornis. 

Immanuel Kant herwerkte de 4 basistemperamenten 

naar 4 persoonlijkheidstypes op basis van activiteit 

van de persoon en de sterkte van de gevoelens. 
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W.Wundt deed een revisie van de “humorale 

termen” naar 2 trekdimensies: 

- mood stability 

- strength of emotions 

Deze dimensies vormden de basis van de theorie 

van Eysenck.  

 

Om de veelheid aan termen te structureren en de belangrijkste trekken te definiëren kwam de nood 

aan statisctische technieken: correlatie en factor-analyse.  

 

2.2. Identificatie van de belangrijkste trekken 

Lexicale benadering = natuurlijke taal als basis voor de studie van persoonlijkheidstrekken. 

De belangrijkste individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal.  

Frequentie en synoniemen staan in functie van belangrijkheid. De benadering kent een cross-

culturele universaliteit. In woordenboekstudies worden persoonsbeschrijvende adjectieven gezien 

als passieve persoonsbeschrijvende woordenschat. De studie van vrije beschrijvingen wordt gezien 

als actieve persoonsbeschrijvende woordenschat. Men kijkt naar terugkerende eigenschappen. 

 

Statistische benadering: factoranalyse = meest gebruikte manier 

De statistische benadering vertrekt altijd van een pool van items waarbij er gekeken wordt naar 

correlaties tussen items (gemeenschappelijke elementen).   

De statistische benadering is per definitie a-theoretisch wegens de empirische basis. 

De empirische relaties tussen items worden samengevat wat leidt tot reductie van het aantal 

factoren. Items binnen dezelfde factor meten dezelfde trek.  

Relaties tussen variabelen worden samengevat op een accurate en economische wijze met het oog 

op een adequate conceptualisatie. 

Factoranalyse is de statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen gaat 

zoeken naar onderliggende variabelen. Deze onderliggende variabelen noemen we factoren. Het 

doel is datareductie en het krijgen van inzicht in de structuur van de data-set. 

Factoranalyse bestaat uit 4 stappen: 

 Correlatiematrix = vertrekpunt 

Datasheet in bvb SPSS, rijen = subjecten, kolommen = variabelen.  
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Er wordt gekeken naar de mate waarin variabelen met elkaar gecorreleerd zijn. 

Vb. intercorrelatie-tabel: 

 

 

 

 

 

 

 Extractie van factoren = datareductie 

 Rotatie van factoren = interpretatie van de factoren 

 Factorscores = nieuwe scores op latente factoren 

Toepassing op persoonlijkheidsdata: 

vb. Kijken naar de mate waarin een groot aantal persoonsbeschrijvende adjectieven voorgesteld 

worden aan de hand van een kleiner aantal kernfactoren van persoonlijkheid, waaronder elk van 

de adjectieven kan geclassificeerd worden. 

De output van een factoranalyse noemen we een factorenladingenmatrix, hierbij wordt de data 

wordt gereduceerd zonder informatie te verliezen. 

 

De meest elementaire soort factoranalyse is PCA, waarbij de factoren geëxtraheerd worden in 

volgorde van grootte (van grootst naar kleinst), dus in termen van de hoeveelheid variantie die door 

de factor wordt verklaard. 

Elk van de factoren verklaart de maximale hoeveelheid variantie die de factor zou kunnen verklaren.  

Factorladingen zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de gemeten variabelen en de verklarende 

factoren.  
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Theoretische benadering 

Theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten. Itemselectie gebeurt in functie van theoretische 

constructen.  

De lexicale en statistische bandering worden vaak gecombineerd. De 3 benaderingen leidde tot de 

ontwikkeling van taxonomieën. 

 

2.3. Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën = hiërarchische modellen 

Allport 

Allport ontwikkelde het eerste classificatiesysteem van persoonlijkheidstrekken op basis van 

woordenboekstudie (~lexicale benadering). Hij gaf de eerste universitaire cursus 

persoonlijkheidspsychologie en legde als eerste de link naar het zenuwstelsel. 

Allport was een aanhanger van de nomothetische en idiografische benadering (~integratieve 

benadering van persoonlijkheid): 

- Common personality traits: classificatie van trekken op 3 niveaus: 

o Cardinale trekken, zoals passie, obsessie,…  het uitzonderlijke in een persoonlijkheid 

o Centrale trekken  algemene universele trekken 

o Secundaire trekken, zoals voorkeuren, smaak,… 

- Personality disposition: unieke combinatie van gemeenschappelijke trekken. 

Hij leverde een significante bijdrage aan de trekbenadering waarbij hij de nadruk legde op beperkingen 

van trektheoriëen zoals ze toen gehanteerd werden. Allport ontwikkelde de theorie van het 

zelfconcept (heeft zelfbeeld als eerste uitgewerkt), wat over theorieën heen belangrijk werd. Allport 

ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat. 

 

Eysenck 

Eysenck legde de klemtoon op de erfelijke en psychofysiologische basis van trekken, wat lijnrecht 

tegenover de toen heersende visie stond dat persoonlijkheid niet aangeboren is.  

Hij creëerde een hiërarchische typologie van trekken: 

- Specifieke responsen: uitingen van 

persoonlijkheid in een specifieke context. 

- Habituele responsen (‘gewoontes’, over 

tijd, situaties en contexten heen) 

- Trait niveau 

- Gecorreleerde trekken = super-trait 

o Extraversie 

o Neuroticisme 

o Psychoticisme 
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Oorspronkelijk sprak met enkel van neuroticisme en extraversie. Echter kon hiermee niet alles 

verklaard worden, waardoor een specifieke uitwerking van de P-factor kwam. 

Kritiek: de P-factor insinueert een hoger risico op psychose: een hoge P-factor  hoger risico op 

psychotisch gerelateerde ervaringen. De P-factor is empirisch het minst onderschreven, bij de 

interpretatie legde men te snel de link naar psychopathologie. 

EPQ (= Eysenck Personality Questionnaire) meet verschillen in scores op supertrekken die overeen 

komen overeen met verschillen in gedrag: 

- Gevoeligheid aan omgevingsprikkels 

- Risico-gedrag 

- Gevoeligheid aan veranderingen 

In cross-cultureel onderzoek werden deze 3 factoren gerepliceerd in meer dan 24 landen, zowel bij 

mannen als vrouwen en genetische basis werd hierbij heel duidelijk aangetoond. De 3 factoren zijn 

stabiel over leeftijd heen, wat resulteerde in een EPQ-versie voor jongeren met cross-culturele 

replicatie. 

Eysenck leverde een bijdrage aan de beschrijving en verklaring van individuele verschillen (“waarom 

gaan mensen zich  nu zo gaan gedragen”), ontwikkelende een robuuste maat voor persoonlijkheid en 

had aandacht voor de biologische- genetische basis van persoonlijkheid.  

Kritiek luidt echter of de 3 factoren voldoende zijn en of het biologisch criterium te rigide is. 
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Catell 

Catell deed een empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende kenmerken 

door de factor-analyse toe te passen op de structuur van persoonlijkheid.  

Hij maakte een onderscheid tussen  

- genetisch -en omgevingsgestuurde trekken, 

- types van trekken: ability-traits (peilen naar vaardigheden), temperament traits (centrale 

trekken) en dynamnic traits (de motivationele factoren van gedrag), 

- common traits (vb sociabiliteit) en unique traits (vb specifieke interesses), 

- surface traits (clusters van trekken die samengaan) en source traits die richting geven aan de 

surface traits en dus onderliggend/latent zijn.  

Catell ontwikkelde de 16PF (= 16 persoonlijkheidsfactoren), wat een van de grootste taxonomieën is 

in termen van aantal factoren. De 16PF gaat er van uit dat de onderliggende structuur van 

persoonlijkheid uit 16 source trekken bestaat. Elke factor is geoperationaliseerd als continuüm. Catell 

leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan onderliggende structuren van persoonlijkheid, maar de 

16PF heeft een weinig toepasbare waarde, gezien de complexiteit, moeilijkheidsgraad, moeilijkheden 

met betrekken tot de replicatie van de 16 factoren en problemen met de interne consistentie voor een 

aantal schalen. 

 

2.4. Hiërarchische versus circumplexmodellen 

Hiërarchische model Circumplexmodel 

vb. FFM (NEO PI-R) 
 
- Schalen (facetten) toewijzen aan de factor 

waarop dit facet primair laadt 
- Secundaire en tertiaire ladingen niet in 

rekening gebracht 
 

  Gevolg:  
- Gecorreleerde 

domeinscores 
- Gemeenschappelijke versus 

unieke variantie van een 
facet 

vb. interpersoonlijk model van Wiggings 
- Visuele voorstelling van interpersoonlijk 

gedrag 
- Secundaire ladingen wel in rekening 

gebracht  
- Love-status: 2 assen van het 

circumplexmodel 
- Replicatie bij kinderen 

 
Kritiek: slechts 2 betrokken dimensies bij 
interpersoonlijk gedrag 

 

2.5. Circumplexmodellen 

Circumplex model van Wiggins 

Het circumplexmodel van Wiggins definieert en visualiseert het interpersoonlijk gedrag. Het geeft een 

specificatie van de relaties tussen elke trek en elke andere trek in het model en vestigt de aandacht op 

hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag (vb. naar trekken die tussen 2 pure trekken liggen).  
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Specificatie van de relatie tussen de trekken: 

 Nabijheid: + correlatie 

 Bipolariteit: - correlatie 

 Orthogonaliteit: geen correlatie 

 3 verschillende insteken om te begrijpen 

hoe interpersoonlijk verkeer zich ten opzichte 

van elkaar verhoudt.  

 

 

2.6. Hedendaags multi-trait kader: Five-Factor Model (FFM) 

Bronnen van evidentie 

Het FFM vertrekt van de lexicale en statistische benadering. Het is een her-analyse van de Allport-lijst 

die na een significante reeks studies met trekadjectieven tot 5 factoren kwam.  

Factor-analytische evidentie door Costa en McCrae (pioniers) aan de hand van data-driven, een 

hiërarchische model, met de grootste consensus binnen de trait-psychology.  

Elk individu neemt een positie in op elk van de vijf brede domeinen (= hogere orde factoren) en op elk 

van de meer specifieke facetten (= lagere orde factoren). Persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar 

versterken of compenseren. Extreme scores kunnen indicatief zijn voor een 

persoonlijkheidsproblematiek. 

5 basisfactoren van algemene persoonlijkheid: 

 

Het FFM is een replicatie vanuit de structuur van trek-adjectieven (Goldberg) en ‘zinnen’-items 

(McCrae & Costa). Het is cross-cultureel valide over leeftijdsgroepen heen, kent een genetische basis 

en heeft een sterke predictieve validiteit (zie les 5). 

Het FFM word vaak gebruikt om op een meer typologische manier naar persoonlijkheid te gaan kijken. 

 

Variable centred assessment 

Vertrekt van adjectievenlijsten met keuze tussen gedifferentieerd maar uitgebreid versus minder 

gedifferentieerd maar economisch: 
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- NEO PI-R: 240 zinnen-items, 30 facetten, hiërarchisch gestructureerd onder 5 dimensies.  

- NEO-FFI: 60 zinnen-items, verkorte NEO PI-R versie, enkel scores op 5 dimensies.  

- BFI: 44 korte zinnetjes, enkel scores op 5 dimensies.  

 

Person centred assessment 

De person centred assessment staat tegenover de variable centred assessment.  

Het kent een terugkerende specifieke combinatie van hoge en lage scores op de Bid Five: 

- Overcontrolled: scores hoog op neuroticisme en laag op extraversie 

- Undercontrolled: scores laag op agreeableness en laag op conscientiousness 

- Resilient: scoren laag op neuroticisme, hoog op agreeableness en hoog op 

conscientiousness 

 veerkrachtig 

 

Op basis van data-analytische methoden komt met tot cluster-analyse en latente klasse-analyse. 

 

Persoonlijkheidstypes 

Voordeel: brede toepassingsmogelijkheden 

 Klinisch: zicht krijgen op at-risk voor psychopathologie 

o Overcontrollers: internaliserende pathologie 

o Undercontrollers: externaliserende pathologie 

 Selectie-doeleinden: vb. normprofiel voor verschillende beroepsgroepen 

Nadeel: verlies van informatie en categoriale toewijzing aan 1 bepaald type.  

 

Kritiek 

- A-theoretisch, te beschrijvend 

- Biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen 

- Additionele factoren van persoonlijkheid zijn niet inbegrepen (vb. fysieke 

aantrekkelijkheid, religiositeit). 
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3. Meten van persoonlijkheid 

 

3.1. Bronnen 

Zelfrapportering: persoon is zelf informatiebron, meest gebruikt.  

- Ongestructureerd: ongestructureerd interview, open vragen, momentopname 

Versus 

- Gestructureerd: forced choise, likert schaal, momentopname 

- Special format: projectieve technieken 

o Rorschach: indrukken bij foto’s, prenten geven een indicatie van persoonlijkheid 

o TAT 

- Experience sampling: gedragspatronen over tijdstippen heen: vaak via applicatie waarop dagelijks 

een aantal vragen moeten worden beantwoord. 

 

Zelfrapportage is de meest courante bron voor het meten van persoonlijkheid, het geeft toegang 

tot de innerlijke wereld.  

 

 

Neutrale trekken 
Mensgericht, aangenaam in 

omgang: sociaal wenselijke 

trekken 

Agressie: sociaal onwenselijke 

trekken 
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Observer-ratings: iemand anders dan persoon zelf als informatiebron 

- Geeft informatie over sociale reputatie, kwaliteit van interpersoonlijke 

interacties, status binnen een groep.  

- Bekenden (~gekleurd) of onbekenden als beoordelaar.  

- In natuurlijke of artificiële setting: 

Vb.  testen, gesprekken en simulatieoefeningen (met assessor en onbekende observator) in 

een assessmentcenter  

- Meerdere beoordelaars mogelijk: aggregatie over informanten in functie van 

interbeoordelaatsbetrouwbaarheid  kenmerken worden niet samengevoegd. 

Vb. 360° feedback wordt georganiseerd om leidinggevende skills te evalueren.  

 

3.2. Methoden 

Test-data 

Gestandaardiseerde testsituatie (labo) waar gedrag wordt uitgelokt dat indicatief is voor 

persoonlijkheid. Link tussen S-data en T-data in functie van validiteit. 

Voordelen: controle over de context, testen van specifieke hypothesen. 

Beperkingen: persoon kan raden wat er gemeten wordt en hierop inspelen, interpersoonlijke 

situatie (assessor heeft ook invloed op deelnemer). 

 

Voorbeeld: Megargee-experiment: effect van dominantie op leiderschap 

Creatie van 4 condities op basis van dominantie niveau (CPI-test) 

Opdracht voor elk koppel: “wie wordt leider, wie wordt volger?” bij het uitvoeren van complexe 

taak 

o Hoog dominante man + laag dominante man -> 75% 

o Hoog dominante vrouw + laag dominante vrouw -> 70% 

o Hoog dominante man + laag dominante vrouw -> 90% 

o Hoog dominante vrouw + laag dominante man -> 20% 

 

 Percentage geeft aan in welke mate de hoog dominante persoon de leiding op zich nam 

 In 80% van de gevallen nam een laag dominante man de leiding op zich 

 91% leiderschapsrol van de man toegekend door dominante vrouw ( mannen en 

vrouwen uiten hun dominantie anders).  

 

Nieuwe tools: actometer om extraversie te meten: bewegingsregistratie ~energie-level/activity: 

sterke associatie met bvb leerkachtbeoordelingen (vb van convergente validiteit), narratieve clips/ 

Voordelen: geen bias zoals bij informanten, informatie kan verzameld worden in natuurlijke 

setting. 

Beperkingen: slechts beperkt aantal persoonlijkheidstrekken leent zich hiertoe. 
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Fysiologische data:  

Geeft informatie over arousal, reactiviteit, snelheid van informatieverwerking, … als indicatoren voor 

persoonlijkheid.  

Vb. oogknipper-reflex (addaptieve respons: knipperen bij confrontatie met bedreigende prikkel  

studie bij psychopathen: zullen minder knipperen minder angst). 

Recente techniek: FMRI: oplichten van hersendelen die gebruikt worden bij uitvoeren van taak.  

Er gaat zuurstofrijk bloed naar die delen in de hersenen die gebruikt worden. De zuurstofdeeltjes 

dragen ijzerdeeltjes mee, de concentratie ijzerdeeltjes worden gedetecteerd door de FMRI. Zo 

worden structuren, maar ook functies blootgelegd.  

Voordeel: controle voor faking.  

Nadelen: bij uitspraken over activatie wordt er vergeleken met de rusttoestand, hierbij moet men 

kunnen definiëren wat de rusttoestand is, probleem hierbij zijn de individuele verschillen waarin 

rusttoestand kan vastgesteld worden, vb. verschillen tussen mannen (sport)  en vrouwen (sociale 

activiteiten). FMRI wordt uitgevoerd in een artificiële setting.  

Projectieve technieken:  

Vb. aanbieden van foto’s. Onderzoek toont aan dat we ons vragen kunnen stellen bij betrouwbaarheid 

en validiteit bij dergelijke instrumenten. 

Life-outcome data: 

Gaan kijken naar activiteiten van het dagelijkse leven en events waar iemand aan deelneemt om 

uitspraken te doen over persoonlijkheid. 

Vb. iemand die hoog scoort op socialbiltieit (extraversie) haalt energie uit contact met anderen en zal 

een hogere telefoonrekening hebben. We moeten echter rekening houden met omgevingsfactoren, 

deze persoon kan bvb net verhuist zijn naar de andere kant van de wereld en telefonisch contact 

houden (wat eerder binnen de trek neuroticisme zou vallen).  

Huidige trends: verzekeringsmaatschappijen doen beroep op aantal arbeidsongevallen, schuldsaldo-

verzekeringen op medische testen, om premies te bepalen. Facebook houdt bij welke pagina’s we 

aanklikken om zo reclame te pushen.  

Onderzoek Schwartz et al (2013): Verschilt taalgebruik in facebook-post bij neurotische versus 

emotioneel stabiele personen, extraverten versus introverten, mannen versus vrouwen? Grootschalig 

onderzoek, n=75000, vulden allemaal een persoonlijkheidsvragenlijst in en stelden hun profiel 

beschikbaar voor analyse. 
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Hoe groter het woord hoe sterker het samenhangt met geslacht of persoonlijkheidstrek. Kleuren geven 

de relatieve frequentie weer. Het onderzoek toont aan dat taalgebruik op facebook sterk samenhangt 

met verschillen in persoonlijkheid. 

 

Overeenkomst tussen methodes/bronnen 

Aan de hand van verschillende tools gaan we persoonlijkheid meten.  

Agreement: indien we een samenhang zien tussen de uitkomsten van de tools kunnen we zeggen dat 

ze dezelfde trek meten  alternatieve indicatoren van dezelfde trek/hetzelfde construct. 

Disagreement:  wat als er geen overeenkomst is?  

- Assessment van verschillende fenomenen: de tools meten een andere trek. 

- Feilbaarheid van de maat: vb. 1 van de 2 maten faalt.  

De oplossing hiervoor is triangulatie, waarbij de bevindingen/resultaten worden repliceert over 

verschillende methodes/bronnen/tools heen. Ook aggregatie over beoordelaars draagt bij tot 

agreement, hierdoor wordt de bias gereduceerd (~zie testtheorie). 

 

3.3. Evaluatie 

Bij het ontwikkelen van een persoonlijkheidstool wil je dat deze betrouwbaar en valide is. 

Betrouwbaarheid: is het instrument accuraat? Geeft het de werkelijke score weer? 

- Interne consistentie: wanneer de samenhang tussen verschillende items die eenzelfde trek pogen 

te meten, hoog is, is dit indicatief voor hogere betrouwbaarheid.  

- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: een hoge correlatie tussen de scores van de verschillende 

beoordelaars over eenzelfde subject, is een indicatie voor een hoge betrouwbaarheid.  

- Test-hertest betrouwbaarheid: samenhang tussen de resultaten van eenzelfde test op 

verschillende momenten. Hoe hoger hoe 

Validiteit: meten wat je beoogt te meten 

- Face validiteit: op het eerste zicht beoordelen. Vb. “ik voel me vaak angstig” lijkt een goed item 

om neuroticisme te meten. 

- Predictieve validiteit: kan een bepaalde persoonlijkheidsscore een ander criterium gaan 

voorspellen?  

Vb. hoge score op sensation seeking  meer druggebruik, meer racen. 

Vb. hoge score op consensieusheid  beter presteren op school, beter perfomeren 

(kwalitatief en kwantitatief) op de arbeidsmarkt. 

- Convergente validiteit: sterke correlatie tussen maten die hetzelfde beogen te meten, versus 

discriminante validiteit: geen correlatie tussen maten die iets anders meten. 

Als aan al deze vormen van validiteit wordt voldaan, spreekt men oer construct validiteit, dit is de 

meest ruime vorm van validiteit.  

Veralgemeenbaarheid (over culturen, geslachten, groepen,… constructen heen) wanneer de 

verschillende vormen van validiteit houdbaar zijn over deze constructen heen.  
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3.4. Methodologische dwalingen 

De grote schrik van onderzoekers is dat er bepaalde  factoren zijn die een negatief effect hebben op 

de betrouwbaarheid en validiteit.  

Dwalingen bij zelfrapportage 

Response sets  de vragenlijst wordt zo beantwoordt dat het niets te maken heeft met de inhoud van 

het item.  

- Neiging om instemmend te gaan antwoorden: vb. systematisch extreem gaan 

antwoorden, dit blijkt geassocieerd te zijn met leeftijd (jongere mensen hebben 

een sterkere tendens om instemmend te gaan antwoorden) 

- Random antwoorden: lukraak of met bepaalde regelmaat gaan antwoorden. 

Oplossingen hiervoor: vragen laten terugkeren die anders worden geformuleerd, infrequentcy 

schaal: vragen toevoegen die door bijna nooit instemmend worden geantwoord omdat ze 

bijna niet voorkomen in de populatie vb. “ik loop op mijn handen de trap af”. 

 

- Sociale wenselijkheid: zelfpresentatie-bias (vb. door een roze bril naar zichzelf 

kijken = self deceptive optimisme, of omdat je wilt dat anderen je leuk vinden), 

impression management (vb. solliciatie).  

Twee visies op sociale wenselijkheid binnen onderzoek: enerzijds de groep die sociaal 

wenselijkheid als error ziet en dit er uit wilt kunnen elimineren, anderzijds de groep die sociaal 

wenselijkheid ziet als deel van persoonlijkheid als verschil in mate van confirmatie. 

 

Determinanten: items met een sociale gevoeligheid (vb. ik sla mijn kind) gaan sneller sociaal 

wenselijk beantwoordt worden. Ook bepaalde contexten (selectieprocedures, juridische 

procedures vb. hoederecht) gaan sociaal wenselijkheid uitlokken. 

 

Correlaten: vrouwen antwoorden meer sociaal wenselijk dan mannen, laaggeschoolden 

antwoorden meer sociaal wenselijk dan hoog geschoolden, autochtonen antwoorden minder 

sociaal wenselijk dan allochtonen, oudere mensen zijn meer geneigd om op een sociaal 

wenselijke manier te gaan antwoorden dan jongere mensen (context opvoeding: sterke sociale 

norm, nu lossere norm).  

 

De groep onderzoekers die sociaal wenselijkheid zien als error, hebben instrumenten 

ontwikkelend om sociaal wenselijkheid te gaan meten, bovenop een 

persoonlijkheidsvragenlijst. Zo gaat men de persoonlijkheidsscores uitzuiveren voor sociale 

wenselijkheid.  

 

 
 

Nadelen: de vragenlijst wordt langer waardoor risico op random antwoorden verhoogt, 

psychometrische kwaliteiten zijn niet altijd oké, sociale wenselijkheid meet ook een 
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persoonlijkheidseigenschap zoals neiging tot conformisme of sociale naïviteit en wordt 

hiermee dus buiten beschouwen gelaten. 

Andere manier om te controleren op sociale wenselijkheid: op voorhand waarschuwen (geen 

juiste/foute antwoorden), antwoordformat met gedwongen keuze (ipv likert-schaal), sociaal 

wenselijk “vrije” lijsten construeren.  

Onderzoek toont aan dat het geen verschil maakt of men al dan niet controleert op sociale 

wenselijkheid (bvb met betrekking tot therapie outcome). De predictieve validiteit verandert 

niet. Er is ook geen significante stijging in validiteit van het instrument wanneer met sociale 

wenselijkheid verwijdert.  

Faking 

Faking mag niet verward worden met sociale wenselijkheid. Faking is ‘doen alsof’, liegen, het bewust 

verstoord antwoorden op tests.  

We kunnen faking detecteren aan de hand van analog designs: een fake-good-conditie (er zo goed 

mogelijk uitkomen) en een fake-bad-conditie (er zo slecht mogelijk uitkomen). Antwoorden vergelijken 

met beide prototypische profielen. Dit blijft moeilijk, we kunnen fouten maken bij inschatting.  

 

 

 

Dwalingen bij observer-ratings (externe informaten) 

Halo-effect: op grond van een positieve trek worden ook andere zaken als positiever ingeschat 

(contaminatie). 

Horn-effect: op grond van een negatieve trek worden ook andere zaken als negatiever ingeschat 

(omgekeerde contaminatie). 

Self-based heuristic bias: persoonlijkheid van anderen evalueren staat niet los van eigen 

persoonlijkheid (vb. zaken hoog scoren waar je zelf ook hoog op scoort). 

Barnum statements in tests: zeer algemene statements, die op iedereen van toepassing zijn, maar 

die geïnterpreteerd worden als specifiek (vb. horoscoop), zo een item wil je niet in je vragenlijst. 
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3.5. Evaluatie van maten, kritische noot bij interpretatie van resultaten 

Invloed van schaal-format: 

- Range -5 tot +5 geeft ander beeld dan 0 tot 10, maximum scores gaan meer 

voorkomen in het eerste geval. 

- Oneven antwoordmogelijkheden (likert-schaal) zorgt ervoor dat er meer 

tussencategorieën zijn. Wanneer er geen tussencategorieën zijn ga je een minder 

zeggende score krijgen,. 

Invloed van volgorde van vragen: vb. correlatie tussen ratings “hoe gelukkig ben je met je leven” en 

“hoe gelukkig ben je in je huwelijk” zijn veel lager dan wanneer je eerst de huwelijksvraag stelt. 

Invloed van referentiekader: kan oorzaak zijn van lage correlaties over beoordelaars heen. Vb. partner-

collega ratings 
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4. Biologische theorieën van persoonlijkheid 

Men kan naar gedrag kijken vanuit verschillende analyseniveaus. Vanuit de psychologie wordt gedrag 

vooral geanalyseerd vanuit het niveau van het fenotype (uiterlijk observeerbare zaken). Het tweede 

type is het biologisch niveau, waarbinnen we bekijken welke biologisch onderliggende zaken van 

gedragingen men uiterlijk kan observeren. Het laatste analyseniveau is het niveau van het genotype 

(zie hoofdstuk 5). 

 

 

 

 

 

4.1. Psycho-biologische benadering van persoonlijkheid 

Centrale assumptie van de bio-psychologische benadering van persoonlijkheid is dat psychologische 

verschillen tussen mensen resulteren uit verschillen in biologische/fysiologische systemen.  

Er zijn 2 terreinen die we hierin kunnen onderscheiden: de psychofysiologie (hart- en vaatstelsel, spier- 

e beenderstelsel, hormoon-level) en de neuropsychologie (hersenen en zenuwen) . 

Dit domein heeft een sterke vooruitgang geboekt omdat er gebruik wordt gemaakt van 

wetenschappelijke objectieve methodieken om fysiologische zaken te gaan linken aan gedrag.  

De interesse voor de biologische basis van persoonlijkheid stamt terug uit de Grieken (zie 2.1).  

We kijken naar die biologische basis vanuit verschillende invalshoeken: de fysiologische werking, 

vanuit het perspectief van hersenschade, vanuit de invalshoek van hormonen en we gaan stilstaan bij 

meer recente theorieën.  
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Intermezzo: Dick Swaab 

    

 https://www.youtube.com/watch?v=gFqv4o94ZA4 

Swaab stelt dat individuele verschillen zoals seksuele oriëntatie, geslachtsverschillen en 

psychopathologie reeds in de baarmoeder (in-utero) worden bepaald. Zo haalt hij het belang aan van 

roken, alcohol, antidepressiva tijdens de zwangerschap. Dit zijn substantia die een impact hebben op 

de hersenen van de persoon die dit neemt, deze gaan door de placenta en komen terecht in de hersenen 

van het ongeboren kind. Deze hersenen zijn nog ontwikkeling wat voor een pervasieve impact zorgt.  

 

4.2. Conceptueel kader voor onderzoek naar persoonlijkheid en fysiologische 

parameters 

Conceptueel denkkader voor onderzoek naar 

persoonlijkheid en fysiologische parameters. 

Een typische onderzoeksvraag luidt “reageren 

bepaalde mensen anders op bepaalde 

situaties, vertonen zij, in functie van hun 

persoonlijkheid, een verhoogde of verlaagde 

respons”.  

Vb. introverten in een rumoerig feestje  over-

stimulatie (huisgeleiding, hartslag)  wordt als 

onaangenaam ervaren, zoeken liever een 

rustige omgeving op (gedrag dag hieruit 

resulteert). 

 

4.3. Fysiologische metingen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFqv4o94ZA4
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Fysiologische indicatoren kunnen gekoppeld worden aan het centraal zenuwstelsel (hersenen en 

ruggenmerk)of het autonoom zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel valt buiten onze controle en 

kan opgedeeld worden: 

- (Ortho)sympathische: wordt getriggerd door stress  ademhaling versnelt, bloeddruk stijgt, 

spijsvertering wordt op pauze gezet, de bloedvaten vernauwen. Alle energie gaat naar de spieren 

(fight/flight respons). 

- Parasympatische: doet het tegenovergestelde en zorgt ervoor dat er energie kan gehaald worden 

uit voedsel vertraging hartslag, vertraging ademhaling, bloedvaten verruimen.  

 

Autonoom zenuwstelsel 

- Electro-dermale metingen (huidgeleiding) 

Indicatief voor activiteit van het sympathisch zenuwstelsel. Men gaat 2 electroden op de 

handpalm plaatsen waarbij de ene electode een lage spanning aan elektriciteit uitzendt en de 

andere elektrode meet de spanning op die over de huid heen geleidt wordt. Wanneer je hand 

nat is gaat de geleiding sneller gaan en is dus indicatief voor activatie van het sympathisch 

zenuwstelsel.  

Psychologisch relevante stimuli gaan huidgeleiding sneller gaan triggeren, stimuli zoals plots 

lawaai, visuele stimuli zoals emotioneel geladen foto’s. Deze methodiek wordt ook gebruik 

voor de polygraaf (leugendetector).  

Link persoonlijkheid: neurotici vertonen een sterkere huidgeleidingsrespons, er is zelfs een 

chronische activiteit van sympathisch zenuwstelsel.  

 

- Cardio-vasculaire metingen (hartslag en bloeddruk) 

 bovendruk en onderdruk     

Wanneer je stress ervaart, angstig bent of bij bepaalde cognitieve inspanningen stijgt de 

bloeddruk. Er is een duidelijke link met persoonlijkheid: introverten en emotioneel instabiele 

mensen vertonen een verhoogde cardiovasculaire reactiviteit als reactie op stress, angst of 

een bepaalde cognitieve taak.  

Fragment: verhoogde bloeddruk bij neurticisme staat los van performantie/prestatie. 

 

Hersenactiviteit 

Hersenen produceren elektrische golven die gemeten kunnen worden door een EEG 

(ElektroEncefaloGrafie). ERP (Event Related Potentials) meet ook die golven als respons op een 

bepaalde stimuli. Dit wordt gebruikt in onderzoek naar emoties. Men is geïnteresseerd welke 

hersendelen meer actief zijn bij bepaalde taken. Brain asymmetry research toont aan dat activatie van 

de linker frontale hersenhelft geassocieerd wordt met het ervaren van aangename, leuke, positieve 

emoties, en de rechter frontale hersenenhelft met onaangename emoties.  

Vanuit persoonlijkheidsonderzoek stelt men de vraag of er individuele verschillen zijn in de reactiviteit 

van linker en rechter frontale hersenen? Uit onderzoekt (a.d.h.v. hartslag en ERP) blijkt dat de 

hersenactiviteit in rustconditie in de linker hemisfeer hoger is bij individuelen die hoog scoren op 
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positief affect (extraversie), en de baseline hoger in de rechter hersenhelft bij individuelen die hoog 

scoren op negatief affect (neuroticisme). Er is sprake van een affectieve stijl die gelinkt is met 

persoonlijkheid en wordt deels bepaald door een patroon van asymmetrie in de frontale 

hersenactivatie. 

 

Centraal zenuwstelsel 

Brain imaging technieken (fMRI: functional magnetic resonance imaging), werd primair ontwikkeld 

voor medische doeleinden maar wordt meer en meer gebruikt binnen de psychologie. 

Toepassing op persoonlijkheid: Canli et al. (2001): fMRI tijdens blootstellig aan positieve en negatieve 

beelden. Dit resulteerde in specifieke hersenverandering. De mate van hersenactiviteit hangt af van 

persoonlijkheid: neuroticisme  stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden, extraversie 

 stijgende frontale activiteit bij positieve beelden. 

Toepassing op persoonlijkheid: Grimm et al. (2012): grote groep laten vasten, nadien naar het labo. 

Groep moest op een schaal aanduiden hoe hongerig ze waren. Vervolgens werden foto’s getoond van 

zeer smakelijke voeding tijdens fMRI. Het tonen van de foto’s ging gepaard met activatie van de 

limbische structuren van de hersenen die gelinkt zijn met emotie. De trek ‘self-directedness’ 

(~consciëntieusheid) ging de relatie tussen het zien van foto’s en activiteit in hersenen gaan 

modereren. Het hoog scoren op deze trek resulteerde in een minder sterke activatie van de amygdala 

(limbische structuur).  

 

4.4. Persoonlijkheid en hormonen 

 

Testosteron 

De blootstelling aan testosteron in de baarmoeder verklaart individuele verschillen: 

- Hoge concentratie: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig (gevangenispopulatie) 

- Lage concentratie: meer verantwoordelijk, welgemanierd, vriendelijk 

Het is natuurlijk niet zo eenduidig. Het kind wordt in de baarmoeder ook aan andere hormonen 

blootgesteld. Het grote verschil in aanwezigheid van testosteron bij mannen en vrouwen resulteert 

niet in een even groot verschil in persoonlijkheid. Er is ook een omgevingseffect: het 

testosterongehalte in het bloed gaat hoger liggen wanneer je bv. naar een wedstrijd kijkt van jouw 

favoriete club.  

 

Cortisol 

Cortisol is een typisch stresshormoon. Het komt vrij wanneer je stress ervaart, angst hebt. Het triggert 

de fight/fligth-respons. De aanmaak staat in verhouding met de mate van stress die wordt ervaren. 

Onderzoek heeft aangetoond dat lage cortisol levels in het bloed geassocieerd is met hogere score op 

callous-unemotional traits (~gebrek aan empathie, koelbloedigheid), enkel voor jongens. Dit is dus een 

soort indicator voor emotionele reactiviteit.   
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Oxytocine 

Er werd heel lang gedacht dat dit een exclusief vrouwelijk hormoon was. Het komt vrij bij de bevalling 

en het geven van borstvoeding. Uit onderzoek blijkt ook dat mannen dit aanmaken bij bv. 

bevredigende seksuele relaties. Het stimuleert de affectieve band tussen moeder kind, maar ook 

tussen partners.  De link met persoonlijkheid: hoge waarden van oxytocine gaat gepaard met een 

hogere score op “trust”-gedrag. 

 

4.5. Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel 

 

Meest bekende casus Phineas Gage. 

Uit onderzoek is gebleken dat schade aan specifieke hersendelen gelinkt is aan bepaalde 

persoonlijkheidskenmerken, gedragingen: 

- Letsel aan het dorsolaterale deel van de prefrontale kwab is geassocieerd met een pseudo-

depressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief) en interesseverlies 

- Letsel aan het orbitale deel van de prefrontale kwab is geassocieerd met pseudo-psychopathie: 

ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, regel vertredend gedrag, agressie. 

~pseudo: oorzaak is hersenschade + minder uitgesproken kenmerken. Klein therapie-effect door 

biologische oorzaak. 

Overzicht biologische/ fysiologische indicatoren van persoonlijkheid

 

 

4.6. Biologische modellen van persoonlijkheid 

 

Het biologisch model van persoonlijkheid en arousal (Eysenck) 

Volgens Eysenck bestaan er 2 soorten neurale mechanismen in de hersenen: 

- Excitatorisch: zorgt er voor dat we actief en alert zijn. 

- Inhibitorisch: zorgt er voor dat we passief worden en in rustmodus gaan. 
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Individuen streven naar een evenwicht tussen beide systemen dat bepaald wordt door het ARAS 

(ascending reticular activating system) in de hersenstam. Het ARAS werd toen geconceptualiseerd als 

een poort die bepaalt hoe prikkels doorgaan naar de hersenen en bepaald dus de arousal in de 

hersenen. Er zijn 2 soorten aras-systemen: 

- Reticulo-corticaal systeem: de poort die bepaald in welke mate prikkels doorgaan naar de cortex 

 corticale arousal ~extraversie. Wanneer de corticale arousal laag is voor extraverten gaan zij 

op zoek naar activiteiten. 

- Reticulo-limbisch systeem: de poort die bepaald in welke mate prikkels doorgaan naar limbische 

structuren  arousal van emotie ~neuroticisme. Neuroten zijn hierdoor sneller aroused door 

emotie-prikkels. 

 

Eysenck stelde dat extraverten hun aras/poort chronisch meer dicht stond dan bij introverten, 

waardoor er bij extraverten weinig prikkels doorgaan naar de cortex. Aangezien we op zoek zijn naar 

een aangenaam evenwicht, en de extravert dus niet onder-prikkelt wilt zijn, gaat hij op zoek naar 

spannende activiteiten, naar meer activatie.  

Op dezelfde manier verklaart Eysenck het verschil tussen emotioneel stabiele mensen en neurotici, 

vertrekkende vanuit het reticulo-limbisch systeem. Hij stelt dat de aras/poort van neurotici 

systematisch meer open staat dan bij emotioneel stabiele mensen. 

Deze assumptie werd experimenteel getoetst door Gale: na het invullen van een 

persoonlijkheidsvragenlijst was er een groep die hoog scoorde op extraversie en een groep die hier 

laag op scoorde. Kamer met bepaalde taak, in de kamer een knop aanwezig waarmee achtergrond 

geluid kan geregeld worden. Extraverten verkozen een significant hogere decibel dan door introverten. 

Ook de hartslag en huidgeleiding werden gemeten. In deze keuzeconditie vertoonden introverten en 

extraverten evenveel arousal en perfomeerden even goed. Wanneer de conditie werd geswitcht 

werden extraverten onderprikkeld en introverten overprikkeld.  

Dit geeft maar deels ondersteuning voor de theorie van Eysenck. Revisie: geen verschillen in basis-

arousal maar wel in reactiviteit ~ arousability.  
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BIS/BAS theorie van Gray: reinforcement sensitivity theory 

Gebaseerd op individuele verschillen in conditioneerbaarheid (oorspronkelijk op studies bij dieren). 

In de hersenen kan men onderscheid maken tussen 2 systemen: 

- BIS – behavioral inhibition system: sensiviteit voor straf. Sterke activatie van het 

BIS systeem is geassocieerd met internaliserende problematieken zoals angst en 

depressie. 

- BAS – behavioral approach system: sensiviteit voor beloning. Sterke activatie van 

het BAS systeem is geassocieerd met externaliserende problematieken zoals 

criminaliteit en opstandigheid. 

 

Dit model kan je koppelen aan impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie. Dit is verschillende keren 

gerepliceerd geweest in empirische studies (Newman et al.). 

Integratief model BIS/BAS & arousal 

l  

Hoge angst komt voor bij mensen die eerder laag scoren op extraversie en hoog op neuroticisme, hoge 

impulsiviteit komt voor bij individuen die hoog scoren op extraversie en laag op neuroticisme. 

Uit empirisch onderzoek blijkt dat de dimensies uit beide modellen overeen komen waardoor de 

hoeken in het integratief model op 30° zijn gebracht in plaats van 45°. 

Toepassing van hoe een andere managementstijl het BIS/BAS systeem kan gaan aanspreken: 
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Biologische basis van “sensation seeking” 

Eysenck zijn theorie is gebaseerd op de theorie van Hebb (~principe van optimale level van arousal). 

Hebb zei dat je een bepaald level van arousal nodig hebt om te functioneren, dit was revolutionair 

aangezien men toen dacht dat individuen naar een reductie van arousal zochten. Dit is ondersteunt 

door empirisch onderzoek aan de hand van sensorische deprivatie experimenten. 

Isoleercel (prikkeldeprivatie): bij aanvang ontspanden mensen zich, nadien begonnen ze zich te 

vervelen om finaal te beginnen hallucineren. Dit toont aan dat het niet oké is om geen 

stimulatie te hebben.  

Er zijn individuele verschillen in het omgaan met gebrek aan prikkels. De mensen die het minst goed 

om kunnen met prikkeldeprivatie zijn “sensation seekers”. Sensation seeking is de neiging om 

spannende, risicovolle activiteiten te gaan opzoeken en om verveling te gaan tegengaan.  

Dit is een construct waar Zuckerman mee aan de slag is gegaan. Zuckerman heeft een schaal ontwikkelt 

om sensation seeking in kaart te brengen. Mensen die hoog scoren op deze schaal kunnen minder 

tegen sensorische deprivatie dan mensen die hier laag op scoren. Link dagdagelijks functioneren: 

mensen die hoog scoren lopen een groter risico op verslaving.  

Volgens Zuckerman ligt er een bepaalde fysiologische basis aan de trek sensation seeking: 

Prikkeloverdracht hersenen: prikkelgeleiding verloopt 

elektrisch. Er is steeds een ruimte tussen de cellen = 

synaps. Er wordt een neurotransmitter vrijgegeven in 

de hersenen om de prikkeloverdracht van de ene naar 

de andere cel te kunnen laten gebeuren. De cel zet deze 

chemische prikkel (neurotransmitter) om naar een 

elektrische prikkel. Eenmaal de neurotransmitter is 

opgepikt door de volgende cel moet hij verdwijnen uit 

de synaps (zo niet zou er een blijvende activatie zijn). 

Dit gebeurt door het enzym monoamineoxidase, een 

soort rem van ons neuraal systeem.  

Volgens Zuckerman is er een verlaagde productie van monoamineoxidase, een minder goed werkende 

rem bij mensen die hoog scoren op sensation seeking. Waardoor deze mensen meer impulsiviteit gaan 

vertonen in gedachten, emoties en gedrag.  

Andere onderzoekers geven aan dat niet alleen het enzym hiervoor verantwoordelijk is, maar ook de 

neurotransmitters zelf: 

- Dopamine: functioneert als een beloningssysteem (“gelukshormoon”, ~werking 

cocaïne, neemt werking dopamine over, waardoor bij stop een acuut tekort) 



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

- Serotonine: speelt een rol bij angst en depressie. Dit is ook geassocieerd met 

sociale agressiviteit als reactie op frustratie. Prozac verhindert de heropname van 

serotonine waardoor de concentratie serotonine hoger blijft en men minder 

angstig en depressief is.  

- Norepinephrine/noradrenaline: geassocieerd met de activatie van het 

sympathisch zenuwstelsel (fight/flight respons).  

Op deze drie neurotransmitters is het model van Cloninger gebaseerd.  

 

Biologisch model van Cloninger 

Het model van Cloninger wordt nog vaak gebruikt binnen klinische settings. Het model omvat drie 

karakterdimensies en vier temperamentsdimensies. Drie van de vier temperamentsdimensies zijn 

gelinkt aan een tekort van een neurotransmitter. De drie karakterdimensies ontwikkelen zich uit die 

temperamentsdimensies door interactie met omgeving. Eenzelfde temperament kan dus tot ander 

gedrag leiden onder invloed van de karakter ontwikkeling.  

 

De 7factoren structuur is echter niet evident te repliceren in onderzoek en studies hieromtrent zijn 

niet eenduidig.  

Link met andere biologische modellen:  

- Novelty seeking  extraversie/BAS 

- Harm avoidance  BIS/neuroticisme 

- Reward dependence  BAS 

Verbanden met het FFM: 

- Het zijn beide comprehensieve modellen van individuele verschillen.  

- Het FFM kent een hiërarchische opbouw, het model van Cloninger kent hogere- en lagere-

orde dimensies.  

- Het model van Cloninger gaat over pathologie, het FFM over normaliteit.  

- Beide hangen wel betekenisvol samen, er zijn belangrijke correlaties tussen beide 

taxonomieën: 
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Psycho-biologisch FFM model 

Recent geïntroduceerd door Dejong. De 5 persoonlijkheidstrekken clusteren samen en er zijn 2 

metatrekken: de α-trek zorgt er voor dat mensen stabiel zin over de tijd heen (emotionele stabiliteit, 

altruïsme en consciëntieusheid), de β-trek zorgt ervoor dat mensen zich kunnen aanpassen 

(extraversie en openheid). Deze metatrekken worden gestuurd door meer defuuse systemen 

(serotonine en dopamine).  

 

 

Andere stabiele disposities met biologische basis: ochtend/avond types 

Hoewel men spreekt van types is het een dimensioneel construct. Uit onderzoekt (*) blijkt er een groot 

verschil te zijn in circadiaanse ritmes. Een korte cyclus komt overeen met ochtendtypes, een langere 

cyclus met avondtypes.  

*Temporal isolation design: deelnemers voor langere tijd in appartement waarbij alle prikkels die 

tijd-indicerend zijn, worden weggenomen. Onderzoek rond circadiaanse ritmes.  
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5. Een gen- en omgevingsperspectief op persoonlijkheid 

 

 

 

 

 

 

5.1. Gedragsgenetica 

Gedragsgenetica bestudeert in welke mate individuele verschillen kunnen worden toegeschreven aan 

het effect van genen, de omgeving of hun interactie. De gedragsgenetica is dus het studieterrein van 

de relatie tussen genen, omgeving en gedrag.  

Als we dit vertalen naar de statistiek, bekijken we de proportie van de geobserveerde variantie binnen 

een groep die verklaard wordt door genetische (of genotypische) variantie. 

Genotypische variantie = individuele verschillen in de verzameling van genen in een groep. 

Fenotypische variantie = observeerbare fenotypische verschillen (lengte, gewicht, 

persoonlijkheid,…), bepaald door genen (erfelijkheid) en omgeving. 

De gedragsgenetica is een recent onderzoeksterrein, omdat het controversieel en complex is: 

- Controversieel: 

o Invloed van omgeving (socialisatie, therapie) 

o Ethische kwestie: “het ligt toch in de genen” leidt tot pessimisme (vb. 

seksueel delinquentie) versus verantwoordelijkheid. 

~ Designer babies, geboortes in China,… 

o Eugenetica: design the future of human species  gedragsgenetica is op 

de rem gaan staan van de eugenetica.  
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- Complex: 

o Complexiteit van fenotypes: hoe erfelijke zaken zich uiten is geen 

constante doorheen de ontwikkeling.  

o Menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene: de invloed van de 

genen versus de omgeving varieert. Vb. er wordt geschat dat de 

geloofsovertuiging bij 14% vanaf de adolescenten tot uiting komt, op 

latere leeftijd ligt dit percentage veel hoger  op latere leeftijd komen 

meer erfelijke eigenschappen tot uiten, bij adolescenten is er meer 

invloed van de omgeving. 

o Plasticiteit van de hersenen (denk aan pseudo-depressie). 

 

 

5.2. Basisbegrippen en misconcepties 

Genotype = in de genen, versus, fenotype = uiterlijk observeerbare kenmerken. 

Het menselijke genoom 

Een complexe set aan genen (20000 – 25000 genen, 1 gen 

bestaat uit 2 allelen) op 23 paar chromosomen. 22 paar 

chromosomen zijn gelijk voor mannen en vrouwen, het 

geslachtshormoon verschilt. Chromosomen zijn opgebouwd 

uit lange sequensen DNA ( 3 biljoen base paren). In vrijwel 

elke menselijke cel is een complete set van het menselijk 

genoom aanwezig (met uitzondering van rode bloedcellen, 

zaad- en eicellen). We vertrekken van de centrale 

werkhypothese dat een genoom constant is. 

DNA is de drager van erfelijk informatie en bestaat uit sequensen van 4 

basen (adenine, thymine, guanine en cytosine). Een veelvoud van deze 

sequensen is 1 gen.  

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

syndroom (vb. schizofrenie).  

Genen komen voor in paren (die om chromosomen liggen). Allelen zijn 

varianten van hetzelfde gen. 2 allelen van 1 paar bevat de informatie 

voor een bepaalde eigenschap.  

Homozygote genen versus heterozygote genen. 
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Human genome project is een internationaal onderzoek (1990-2003) met als doel het menselijk 

genoom in kaart te brengen. De centrale bevindingen waren dat slechts 2% van het DNA genetische 

instructies omvat (98% is ‘junk’ DNA). Voor 50% van onze genen is de functie onbekend. 50% van onze 

genen is gelijk aan dat van andere organismen. De verschillen tussen mens en dier zit hem in de wijze 

waarop proteïnen gedecodeerd worden.  

 

Misconcepties omtrent erfelijkheid uitgeklaard 

Erfelijkheid is een gemiddelde schatting die wordt gemaakt op groepsniveau en niet op het niveau van 

het individu. Het is een populatieparameter.  

Het nature/nurture debat bestaat dus enkel op groepsniveau en niet op het niveau van het individu. 

Vb. de erfelijkheid van lichaamslengte binnen een steekproef wordt geschat op 90%. Dit wilt zeggen 

dat 90% van de variantie die we zien in lichaamslengte kan worden toegeschreven aan genen. Dit 

is een uitspraak op groepsniveau.  

Erfelijkheid is niet constant, het is afhankelijk van omgeving, tijd en variabel in functie van de 

samenstelling van de steekproef/populatie. 

Vb. een groep minder bedeelde kinderen (minder gezonde voeding, niet altijd de nodige zorg) zullen 

hun genetisch potentieel in mindere mate bereiken. Bij hen zal de erfelijkheidsschatting (de bijdrage 

van genen) minder zijn dan 90%.  

Vb. een groep kinderen uit welgestelde gezinnen (gezonde, gevarieerde voeding en de nodige 

medische zorgen) zullen wel hun genetisch potentieel kunnen gerealiseerd hebben en zal de 

genetische variatie misschien nog groter (>90%) zijn.  

Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door multipele genen (QTL = 

Quantitative trait loci), en dus niet door 1 gen. 

 

Single-gen erfelijkheid versus polygene trekken 

Single-gen erfelijkheid = mendeliaans patroon van overerving 

Als men denkt over erfelijkheid, denkt men snel in termen van 

single-gen erfelijkheid, waarbij 1 gen bepalend is voor de aan- of 

afwezigheid van een eigenschap. Dit is echter eerder een 

uitzondering dan regel.  

Vb. ziekte van Huntington wordt bepaald door 1 gen. 

 

 

 

Stel: de erfelijkheid van lichaamslengte volgt een Mendeliaans 

patroon van overerving en wordt dus veroorzaakt door 1 gen? 

Hoeveel fenotypes krijg je dan? Dit zou resulteren in 3 fenotypes  
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Polygene trekken 

De grote range in fenotypes (eigenschappen die je uiterlijk kan observeren) worden bepaald door 

een grote range in genen als we het hebben over normale trekken.  

De meerderheid van menselijke trekken zijn polygenisch en multifactorieel bepaald (denk aan de 

genen die betrokken zijn bij de groeihormonen, bij de lengte van de beenderen, enz…).  

Bovenop al deze genen die coderen voor zaken die bv. te maken hebben met lichaamslengte zijn er 

ook specifieke omgevingsinvloeden (vb. voeding, medische zorgen, maar ook roken en gebruik van 

alcohol tijdens de zwangerschap).  

Genetische variabiliteit vergroot bovendien door mutatie. Vb. monozygote tweelingen zien er niet 

altijd identiek uit.  

De grote variabiliteit in termen van onze genen draagt bij tot de 

overleving van onze soort  en adaptatie aan omgevingsinvloeden 

(evolutionair perspectief). 

Door al deze invloeden zien we in de realiteit ook zo een grote 

variatie. 

Net als lichaamslengte zijn ook persoonlijkheidstrekken normaal-

verdeeld in de populatie omdat ze multifactorieel bepaald zijn.  

 

Onderzoeksterreinen binnen de gedragsgenetica 

Moleculaire genetica 

De moleculaire genetica stelt zich de vraag wat de functie is van genen, wat de 

structuur is van de genen en hoe is dit gerelateerd aan een bepaalde eigenschap die 

we al dan niet kunnen observeren,  

dit gebeurt aan de hand van 2 technieken:  

- Associatie analyse houdt zich bezig met de functie van genen.  

 Candidate gene association studies focussen op de functie van 1 bepaald gen. 

Vb. de meest onderzochte persoonlijkheidstrek is “novelty seeking”, de neiging om nieuwe 

spannenede activiteiten te gaan opzoeken. In een meta-analyse van studies naar welk gen nu 

bepaald of men hoog of laag scoort op “novelty seeking” is de meest consistente associatie 

het DRD4-gen, dit gen codeert voor een dopanime receptor. Mensen met een lange variant 

van het DRD4-gen scoren significant hoger op novelty seeking doordat hun dopamine 

receptoren minder goed werken waardoor zij meer nood hebben aan prikkels om 

gedetecteerd te kunnen worden.  

Kritiek: er is maar 4% van de verklaarde variantie van novelty seekign die kan worden 

toegeschreven aan het DRD4-gen.  

 Genome wide association studies vergelijken een groep hoog-scoorders met een groep 

laag-scoorders en bekijken welke genen over chromosomen heen verschillen in die groepen. 

 

- Linkage analyse is geïnteresseerd in de mate waarin de structuur van genen 

bepalend is voor een bepaalde eigenschap. Linkage verwijst naar het feit dat 

genen een bepaalde positie hebben. Genen op hetzelfde chromosoom zijn gelinkt 
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aan elkaar. Indien genen dicht bij elkaar liggen, is er een grotere kans dat ze samen 

worden doorgegeven bij de celdeling. Indien de genen niet sterk gelinkt zijn is er 

meer kan sop crossing over (proces crossing over zie afbeelding).  

 
Gen A en B zijn sterk gelinkt, A en C minder sterk gelinkt.  

Crossing over = DNA-streng vader komt los en verbindt met 

DNA moeder en omgekeerd. 

 

De moleculaire genetica staat nog in zijn 

kinderschoenen, het is zeer complex en er zijn 

tegenstrijdige bevindingen. Daarom focussen 

we op de kwantitatieve genetica. 

 

Kwantitatieve genetica  

De kwantitatieve genetica stelt zich de vraag hoeveel van de variantie die we zien 

in het fenotype kan worden toegeschreven aan genen. Deze vraagstelling is ook 

interessant voor persoonlijkheid. Dit gebeurt voornamelijk op basis van 

tweelingen – of adoptiestudies (zie later).  

Kwantitatieve genetica bouwt voort op 4 assumpties: 

- Genetische verschillen leiden tot fenotypische verschillen. 

- Niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische verschillen 

(invloed omgeving). 

- Als genetische factoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang de 

genetische similariteit. Dus indien individuen genetisch sterk gelijkend zijn, zien 

we ook dat ze fenotypisch sterk gelijkend zijn.  

- Als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype 

naargelang het samenleven van individuen.  

We zien dus een paradigma shift. Men is gestart met het klassiek additief model, gebaseerd op 

verschillende assumpties (bovenop bovenstaande assumpties).  

Het klassiek additief model zegt dat de fenotypische variantie voor een trek kan worden 

opgedeeld in 2 componenten: genetische variantie + omgevingsvariantie = 100%, en vertrekt 

vanuit 5 uitgangspunten: 

- Gen-omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein. 

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

- Er bestaat geen correlatie tussen beide ouders voor de trek (~geen assortative 

mating). 

- Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor monozygote tweelingen als voor dyzygote 

tweelingen. 

- Gegevens over tweelingen kan men generaliseren naar niet-tweelingen 

populaties. 

Deze assumpties zijn echter niet altijd even houdbaar. Deze methode stelt dat omgeving 

beschouwd wordt als restcategorie, echter bevat deze restvariantie ook error.  
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Dit heeft ertoe geleid dat men is overgeschakeld naar een meer complex integratief model dat 

tegemoet komt aan de tekortkomingen van het klassiek additief model (zie 5.4). 

 

5.3. Methodes voor het beschrijven van genetische overerfbaarheid van 

persoonlijkheid 

Om erfelijkheid te schatten op basis van gedragsgenetica, baseren we ons op fenotypische variatie. Op 

basis van een combinatie van onderstaande studies doet men assessment van genetische 

overerfbaarheid. Dit zijn dus geen biologisch maten, maar op basis van persoonlijkheidsmaten 

(observatie, vragenlijsten, interviews). 

 

Selective breeding 

Dit is een methodiek die hondenfokkers hanteren. Honden worden gefokt op bepaalde uiterlijke als 

gedragskenmerken. Dit werkt, maar is ethisch om door te trekken naar mensen (~eugenetica). 

 

Familiestudies 

Familiestudies baseren zich op de genetische verwantschap.  

 

Zo gaat men achterhalen wat de mate van gelijkheid is van een bepaalde persoonlijkheidstrek. Het 

voordeel van familiestudies is dat het heel gemakkelijk data oplevert (veel families  grote 

beschikbaarheid). Het nadeel is dat het niet zo discriminerend is: elke ouder deelt 50% van zijn genen 

met elk kind, alle kinderen binnen een gezin delen 50% van hun genen, echter delen zij niet alleen 

genen maar ook omgevingsinvloeden. Daardoor kan een grotere similariteit niet zomaar worden 

toegeschreven aan genen.  
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Tweelingenstudies 

Tweelingenstudies is de meest gebruikte methodiek.  

Tweelingen vormen geen homogene groep. Monozygote tweelingen zijn genetisch identiek (100%), 

dizygote tweelingen zijn 50% verwant zoals elke broer en zus. Zygositeitsbepaling gebeurt aan de hand 

van zygositeitsvragenlijsten die ouders invullen (~error) en onderzoek van de moederkoek (dit klopt 

echter niet altijd  2 placenta’s wilt niet altijd zeggen dat het om een dizygote tweeling gaat).  

Er zijn verschillende designs: samen opgevoed versus apart opgevoed, prospectief versus 

retrospectief.  

Kritiek op tweelingenstudies is de over-representatie van de genetisch rol. Om aan te tonen  dat de 

equal environment hypothesis niet opging zou de grotere similariteit tussen tweelingen niet aan het 

genetische kunnen toeschreven worden maar aan een meer gelijke omgeving, waardoor de genetische 

rol zou overschat kunnen worden.  

Vertaling van de klassiek additieve methode naar tweelingenonderzoek stelt dat de fenotypische 

variantie van monozygote tweelingen op te splitsen is in variantie van erfelijkheid en variantie van 

(gedeelde) omgeving. Het verschil in overeenkomst tussen monozygote en dizygote tweelingen 

reflecteert dus de helft van het genetisch effect (10% vs 50% genetisch identiek).  

 

 

 

 

Hieruit blijkt: 

 

 

 

 

 

 

Dit wijst op de onhoudbaarheid van de assumptie het klassiek additief model dat de omgeving per 

definitie de gedeelde omgeving is. 

 

Studie correlaties FFM-dimensies tussen monozygote en dizygote SAMEN OPGEVOEDE tweelingen. 

Erfelijkheid volgens de klassieke methode: 

Erfelijkheidsvariantie 

Gemeenschappelijke omgevingsvariantie 

Correlatie tussen paren MZ tweelingen 

Correlatie tussen paren DZ tweelingen 
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wanneer we de omgevingsvariantie berekenen voor neuroticisme (correlatie monozygote 

tweelingen (.53) verminderen met de erfelijkheidsschatting (.80)) zien we dat dit niet kan (-.27, 

variantie is altijd positief). Dit bevestigt dat de assumptie van het klassiek additief model van 

de gedeelde omgeving niet opgaat.  

Verschillende studies over verschillende taxonomieën 

heen, tonen aan dat erfelijkheid van persoonlijkheid 

wordt geschat tussen de 30% en 60%: 

 

 

 

 

Scatterplot van lichaamslengte voor monozygote samen opgevoede tweelingen: 

We weten dat de correlatie indicatief is voor de 

erfelijkheidscomponent van lichaamslengte. Bij samen 

opgevoede tweelingen kan deze correlatie overschat worden.  

 

 

Scatterplot van novelty seeking voor monozygote samen opgevoede tweelingen: 

Lagere correlatie dan lichaamslengte  novelty seeking wordt 

meer bepaald door omgevingsinvloeden dan lichaamslengte. 

 

 

 

 

Adoptiestudies 

De onderliggende idee is dat adoptiekinderen de omgeving delen met hun adoptieouders maar delen 

geen erfelijke variantie. Terwijl deze kinderen wel 50% van hun genen delen met hun biologische 

ouders, maar geen omgeving. De grote troef van adoptiestudies is dat de assumptie van gedeelde 

omgeving overbodig is waardoor het mogelijk is om omgevingsinvloeden los te zien van genetische 

invloeden. Hierdoor kan er dus geen verwarring zijn.  



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

Adoptiestudies: correlatie tussen geadopteerd kind en zijn/haar biologische en adoptieouders.  

 

de correlatie is sterker tussen adoptiekinderen en hun biologische ouders, 

dan tussen adoptiekinderen en hun adoptieouders. Dit wijst opnieuw op 

erfelijkheid van de trekken. 

Er zijn ook studies van apart opgevoede monozygote en dizygote tweelingen. Dit is een sterk 

methodologisch design: sterkte van tweelingenonderzoek (schatting doen van erfelijkheid) + sterkte 

van adoptiestudies (geen gedeelde omgevingsinvloeden). Echter komt dit niet vaak voor. 

Bij de vergelijking van apart- en samen opgevoede tweelingen zie je dat monozygote tweelingen die 

apart werden opgevoed veel sterker met elkaar correleren, met betrekking tot extraversie en 

neuroticisme, in vergelijking met 

dizygote tweelingen die samen 

werden opgevoed. Dit pleit voor een 

sterke erfelijkheidsfactor van deze 

trekken. De correlatie van monozygote 

tweelingen is de erfelijkheidsschatting 

(= directe erfelijkheidsschattingen).  

 

 

 

5.4. Integratieve gedragsgenetische benadering 
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Assumptie van de additieve en niet-additieve genetische variantie 

- Additieve genetische variantie: wanneer de expressie van genen onafhankelijk is van de  aan – of 

afwezigheid van andere genen = narrow heritability.  

Vb. lichaamslengte: genetisch info moeder + genetische info vader, waardoor de lichaamslengte 

van het kind relatief gemakkelijk te schatten is. 

- Niet – additieve genetische variantie: wanneer de expressie van 1 allel dominant is ongeacht de 

informatie in het recessief gen. Vb. oogkleur. 

Dit kan ook tussen genen bestaan, zo kunnen genen de expressie van andere genen gaan 

onderdrukken of stimuleren = epistatisch. Vb. de kleur van vergeet-me-nietjes. 

= broad heritability 

 

Assumptie van assortive mating 

Het klassiek additief model zegt dat partnerkeuze random is. Dit is echter niet zo, we kiezen onze 

partner in functie van gelijkaardige kenmerken: fysieke karakteristieken, cognitieve capaciteiten, 

persoonlijkheid, psychopathologie.  

Het kiezen voor partners die gelijkaardig zijn aan ons noemt men positieve assortive mating, dit gaat 

ook op voor persoonlijkheidstrekken. Dit wilt zeggen dat partners sterk gelijkend zijn met betrekking 

tot eigenschappen die een erfelijke basis hebben. Dat zorgt er voor dat de 50% gedeelde variantie die 

we voorop stellen voor dizygote tweelingen, meer genen gaan delen omdat ze resulteren uit ouders 

die enige overlap hebben. Dit gaat niet op voor monozygote tweelingen, aangezien er al 100% overlap 

is.  Negatieve assortive mating (kiezen voor tegengestelde trekken) komt veel minder voor.  

 

Assumptie van gedeelde versus unieke omgeving 

Het klassiek additief model stelt dat er uitsluitend gedeelde omgevingsvariantie is. Uit onderzoek 

(~adoptiestudies) blijkt dat het effect van de gemeenschappelijke variantie, in het verklaren van 

persoonlijkheidstrekken, consistent laag is (5 à 10%). Er is wel een belangrijk gedeeld omgevingseffect 

voor attitudes, religie, politieke oriëntatie en gezondheidsgedrag (roken/drinken), gebaseerd op basis 

van adoptiestudies.  

Voorbeelden gedeelde omgevingsinvloeden: opgroeien in hetzelfde gezin: zelfde eten, 

beschikbaarheid tablet, boeken,… 

De unieke omgevingsfactoren blijken dus vooral van belang te zijn bij het verklaren van individuele 

verschillen in termen van persoonlijkheid. De effecten zijn redelijk klein, men gaat uit van het principe 

“vele kleine beetjes maken een groot”.  

Voorbeelden unieke omgevingsinvloeden: 1 deel van een tweeling breekt een been en moet worden 

opgenomen in het ziekenhuis (dus wat de ene meemaakt en de ander niet), vriendengroepen,… 

Dit heeft tot een nieuw onderzoeksdomein geleid, die zich afvraagt welke unieke omgevingsfactoren  

nu belangrijk zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘within’ en ‘outside’ family factors: 
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- Within family factors (Reiss): 

 

o Passief model: stelt dat het gedrag van het kind verklaart wordt door de genen dat het 

heeft meegekregen van de ouders. De klemtoom ligt op algemene genetische overlap 

tussen ouder-kind. Er is geen aandacht voor andere of interagerende factoren, enkel voor 

genetische factoren. 

 

o Child-effect model: laat meer dynamiek toe tussen omgeving en genen. Het stelt dat het 

kind de unieke omgevingsinvloeden gaat triggeren, het kind is de oorzaak van unieke 

omgevingsinvloeden waaraan het wordt blootgesteld.  Gen veroorzaakt gedrag bij kind 

(vb. roepen), gedrag bij kind veroorzaakt hetzelfde/gelijkaardige gedrag als de ouder, het 

gedrag van de ouder wordt niet als oorzaak van het gedrag van het kind gezien.  

uitbreiding naar child-driven effect (Judith Harris, 1995): ouders stemmen reactie af op 

de persoonlijkheid van het kind. 

Positieve feedback lus: stimuleren natuurlijke aanleg van het kind. 

Negatieve feedback lus: tegenwerken van de natuurlijke aanleg van het kind. 

 

o Parents-effect model: gedrag van de ouder is respons op het gedrag van het kind door 

eigen genetische aanleg. De ouder lokt dus gedrag uit bij het kind. 

 

Within family effect (vooral child – en parents 

effectmodel) leidt tot bias bij schatting van 

erfelijkheid. Een overschatting bij negatieve 

feedbackloop, een onderschatting bij positieve 

feedbackloop. 

 

 

- Outside family factors: unieke omgevingsinvloeden die zich afspelen buiten de gezinscontext. 

Harris verwijst naar de groeps-socialisatie theorie: we maken sociale categorieën (leeftijd, 

geslacht, religie, etniciteit, muziekvoorkeur). Tot bepaalde groepen rekenen we onszelf toe (in-

groups), bij andere groepen willen we niet bij horen (out-groups). Op basis daarvan ontwikkelen 

we een bepaalde sociale identiteit met invloed op persoonlijkheid.  

Dit kan verschillen afhankelijk van de beïnvloeding: 

o Context-specifieke socialisatie, vb. school-thuis 

o Socialisatie buitenshuis: identificatie met bepaalde sociale groepen (attitudes, normen). 

o Transmissie van cultuur via groepsprocessen: persoonlijkheid van het kind als resultante 

van interactie met sociale identiteit van onze ouders. 

o Groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen versterken of verschillen tussen 

individuelen binnen groepen versterken. 

 

Gen-omgevingsmodulatie – correlatie en interactie 

- Omgevingsmodulatie: wanneer de expressie van een gen beïnvloed wordt door omgeving. (vb 

boek) 
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- Gen-omgevingscorrelaties: individuen met verschillende genotypes worden blootgesteld aan 

verschillende omgevingen. Deze correlatie kan positief (wanneer je opgroeit in een omgeving die 

consistent is met persoonlijkheid, die de expressie van persoonlijkheid gaat bekrachtigen)  of 

negatief (wanneer je opgroeit in een omgeving die de expressie van persoonlijkheid gaat 

tegenwerken, afremmen) zijn. 

Types gen-omgevingscorrelaties: 

o Passief: ouders geven bv. hoog neurotische genen door en creëren tevens een neurotische 

omgeving (vb. verbaal sterk + boeken in huis  positief). 

o Reactief/evocatief: genetische dispositie van het kind lokt specifiek gedrag uit bij de 

omgeving (vbn positieve en negatieve feedback lus). 

o Actief: kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij de genetische dispositie (vb 

sensation seeking). 

- Gen-omgevingsinteracties: individuen met verschillend genotype reageren verschillend op 

dezelfde omgeving.  

Vb. experiment Gale (4.6) 

 

 

 

 

 

 

5.5. Gedragsgenetica en het FFM: samenvatting 

 
- Twee verschillende invalshoeken: 

o Meta-analyse  

o Rechtstreekse meting met een VFM instrument 

- De bevindingen zijn consistent: genetisch effect FFM: 35 tot 50/60 procent (vooral extraversie en 

neuroticisme zijn bestudeerd) 

- Activity level gemeten met een actometer: (GOSAT study  German Observation Study of Adult 

Twins, bias gereduceerd door meerdere methoden te gebruiken: zelfrapportage, peerevaluatie, 

testing): erfelijkheid= .40. 

- Psychopathie trekken (Blonigen et al., 2003 –Minnesota Twin Register) 

o Vb Gevoelloosheid: MZ: .34 –DZ: -.16 

o Vb Onbevreesd: MZ: .54 –DZ: .03 

- Morningness-eveningness: erfelijkheid= 54% 

- Impulsiviteit: erfelijkheid= 50% 

 

5.6. Illustraties van recente en relevante genetische studies 

 

Mijlpaal: onderzoek naar erfelijkheid van facetten van het FFM (Jang et al., 1998) 

Het meeste onderzoek gaat over de basis dimensies. Deze studie bevat 2 steekproeven (Duitsland + 

Canada) van MZ en DZ tweelingen die de NEO PI-R hebben ingevuld. Deze persoonlijkheidsvragenlijst 

laat toe facetscores te berekenen. Men heeft gezocht naar welke gedragsgenetische modellen het best 
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fitten met de data. Het model met fenotypische variantie (scores op facetten) worden het best 

verklaart door erfelijkheidsvariantie en unieke omgevingsvariantie. Dit bevestigt dat de 

gemeenschappelijke omgevingsvariantie weinig of geen impact heeft. Deze schattingen zijn zelfs 

identiek in beide steekproeven (met uitzondering van values en dutifulness  niet identiek). Bij 

modesty en self-discipline kon de omgevingsvariantie niet gelijk gesteld worden aan 0, dit heeft men 

vrij moeten schatten.  

Dit geeft evidentie voor het feit dat het model hiërarchisch is opgebouwd, voor het feit dat de facetten 

meer zijn dan het domein waarop ze laden. Het zijn zinvolle constructen voor erfelijke en dus 

biologische basis. 

 

Additionele bevindingen vanuit gedragsgenetisch onderzoek: 

- Attitudes: vb. hoe we denken over de doodstraf, homorechten,…  

o Traditionalisme 

o Conservatisme (sterk genetisch, observeerbaar vanaf 12 jaar) 

 

- Beroepsvoorkeuren: aantrekkelijkheid van aspecten in jobs (drijfveren – energievreters) worden 

gelijker beoordeeld door genetische verwanten dan door genetisch niet gerelateerden. 

 

- Religiositeit: genetische invloed stijgt met leeftijd 

 

- Roken: 50% genetische invloeden, zowel beginnen met roken al het niet kunnen stoppen. 

 

- Drinken: zowel alcoholgebruik en alcoholisme heeft een erfelijkheidscomponent van .50 of groter. 

Moleculair genetisch onderzoek: Defecte variant van gen resulteert in voorkeur voor 

alcoholische dranken. Geassocieerd met excessief alcoholassumptie. 

 
 

- Kans op geslaagd huwelijk: genetische basis voor 

o Voldoening in het huwelijk die je ervaart (tolereren van emotionele 

onenigheid binnen het huwelijk) 

o Geneigd om te trouwen versus single te blijven (68%) 

o Kans op scheiden 

 

 



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

Recente bevindingen vanuit de Minnesota twin family study 

- Partnerkeuze: geen genetische basis, uit studie bleek dat 2/3 de partner van zijn/haar 

monozygote tweeling niet aantrekkelijk vindt.  

Kanttekening: dit kan niet doorgetrokken worden naar assortative mating (partner kiezen die 

gelijkaardig is aan jezelf).  

- Naarmate tweelingen ouder worden gaan ze meer en meer van elkaar verschillen op vlak van 

fysieke kenmerken door andere omgevingsinvloeden zoals bv. blootstelling aan zon, 

gezondheidsgedrag. 

- Monozygote tweelingen gaan meer en meer op elkaar gelijken op vlak van vaardigheden.  

- Monozygote tweelingen sterven meer op gelijke leeftijd dan dizygote tweelingen. 
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6. Persoonlijkheidsontwikkeling 

 

6.1. Algemene evidentie voor het belang van vroege individuele verschillen 

De Dunedin studie 

De Dunedin studie heeft evidentie aangeleverd waaruit geconcludeerd kan worden dat er iets stabiel 

is en dat individuele verschillen op zeer jonge leeftijd een pervasieve invloed hebben op het 

functioneren van mensen op latere leeftijd.  

Dunedin is een eiland in Nieuw-Zeeland waar een epidemiologische studie van geboortecohorte heeft 

plaatsgevonden van iedereen geboren tussen 1/04/1972 en 31/03/1973. 91% participatie 

(48%vrouwen, 52% mannen).  

Interesse in de mate van stabiliteit en veranderlijkheid, zeer ruim opgevat.  

Eerste data verzameld rond geboorte. Om de 2 tot 3 jaar doorheen levensloop (deze data loopt tot 

jongvolwassenheid) werd een volledige dag assessment afgenomen: fysiek en pyscho-sociale modules, 

psychiatrisch onderzoek, zowel van individuen als hun interpersoonlijk netwerk. 

Unieke kenmerken: 

- Prospectieve longitudinale studie (in die tijd zeer vernieuwend).  

- Zeer beperkte uitval (97-98% participeert, meeste prospectieve studies hebben een uitval van 40-

50%). 

- Multidisciplinair team: verschillende predictoren + veel criteria. 

- Grote steekproef: controle voor confounders (intelligentie, SES,…) en representatief onderzoek 

van sekseverschillen.  

 

Centrale bevindingen 

Observatie van 3 jarige kinderen:  

- 90 minuten durende observaties waaronder de strange situation test 

- Beoordeling op 22 gedragsschalen (cognitief, motorisch,…) 

Cluster analyse: 3 cluster: 

- Goed aangepaste cluster: veerkrachtig: zelfcontrole ,zelfvertrouwen, niet overstuur bij 

confrontatie met nieuwe elementen. 

- Geremde cluster: sociaal teruggetrokken, angstig, niet op gemak bij vreemde mensen. 

- Ongecontroleerde cluster: impulsief, rusteloos, onvoorspelbaar in reactie en emotie, negatief. 

De types (clusters) geanalyseerd op 3 jarige leeftijd was een voorspeller van verschillende aspecten 

van functioneren in de jong volwassenheid (18-21 jarige leeftijd): 

- Persoonlijkheidsstructuur 

o Goed aangepaste cluster  gemiddelde volwassenen, vlotte aanpassing aan nieuwe 

situaties. 

o Geremde cluster  overgecontroleerd persoonlijkheidsprofiel (hoge constraint, maar laag 

positief affect), minder zelfzeker. 

o Ongecontroleerde cluster  impulsief, onbetrouwbaar, antisociaal. 
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- Sociaal functioneren: kwaliteit van sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer), sociale 

ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de jongvolwassenheid. 

- Werk-werkloosheid. 

- Psychiatrische stoornissen tijdens de jongvolwassenheid (geremde kinderen  groter risico op 

depressie, ongecontroleerde kinderen  groter risico op het ontwikkelen van een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis) 

- Crimineel gedrag:  

o Zelfrapportering  

 
o Strafblad 

 
 

 Pioniersstudie met betrekking tot betekenis van vroege individuele verschillen (gedragsschalen) 

voor later functioneren.  

 Eerste grootschalige evidentie: sterke associatie tussen temperament op 3 jarige leeftijd en 

multiple, onafhankelijke indexen van functioneren op latere leeftijd in verschillende contexten.  

 

Psychometrische tekortkomingen 

Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen: men baseerde zich uitsluitend 

op gedragsschalen (enkel nuttig op 3 jarige leeftijd) en beoordeelde later op basis van observatie.    

 gebruik van verschillende instrumenten die niet dezelfde constructen meten.  

Het meet-aspect was dus niet geënt op een conceptueel of theoretisch kader.  

Het heeft het onderzoek naar stabiliteit en verandering bemoeilijkt.  

Hoe kunnen we nu deze vroege verschillen tussen kinderen meer systematisch gaan onderzoeken? 

specifieke maten die kaderen binnen een conceptueel model (6.2). 
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6.2. Representatie van vroege individuele verschillen a.d.h.v. temperamentsmodellen 

Paradigmashift: 

Behavioristische en psychodynamische 
opvattingen: 

Kind wordt geboren als tabula rasa en 
wordt beïnvloed door externe invloeden 
= externe focus. 

 
 
 

Temperamentsmodellen: 
Kind wordt geboren met primaire 
reactiepatronen die een duidelijke 
genetische basis hebben en stabiel zijn over 
de tijd = interne focus. 

 

Klassieke visie temperament – persoonlijkheid 

Temperament werd beschouwd als individuele verschillen die aangeboren zijn en dus zeer vroeg in de 

ontwikkeling observeerbaar waren met een duidelijke erfelijke basis. Persoonlijkheid ontwikkelt vanuit 

dit temperament in interactie met de omgeving. Temperament om individuele verschillen bij kinderen 

te benoemen, persoonlijkheid om individuele verschillen bij volwassenen te benoemen.  

Deze sequentiële relatie (eerst temperament dan persoonlijkheid) gaat niet op  persoonlijkheid 

heeft net zoals temperament een genetische basis.  

Het FFM is reeds een nuttig, relevant framework om individuele verschillen op jonge leeftijd in kaart 

te brengen (vanaf 2 jaar!).  

 

Overzicht modellen 

Thomas & Chess: 9 dimensioneel systeem 

Gebaseerd op de New York Longitudinal Study (NYLS). 

Het model legt de nadruk op het ‘hoe-aspect’ van gedrag = de stilistisch component van 

temperament, en niet op de inhoud of motivatie. 

vb. hoe intens een kind weent en niet op wat het precies doet of waarom het weent. 

De reciprociteit tussen kind en omgeving is heel belangrijk om de ontwikkeling en adaptatie van 

kinderen te gaan begrijpen. Daarom hebben ze het construct ‘goodness of fit’ geïntroduceerd, dat 

stelt dat het gedrag van de opvoeder moet afgestemd zijn op het gedrag van het kind om bij te dragen 

tot een goede ontwikkeling, en de termen ‘easy’ en ‘difficult temperament’. De difficult 

temperament kinderen vragen meer uitdaging van de opvoeder en lopen een groter risico op het 

ontwikkelen van probleemgedrag later.  

Het 9 dimensioneel systeem stelt dat de 9 dimensies relevant zijn voor de psychologische 

ontwikkeling van het kind. 

- Activity: de bewegelijkheid. 

- Adaptability: reflecteert de mate van hoe kinderen omgaan met veranderingen in omgeving. 

- Approach-withdrawal: weerspiegelt wat een kind doet wanneer het geconfronteerd wordt met 

nieuwe, ongekende zaken (toenadering zoeken – terugtrekken). 

- Regularity/rhytmicity: weerspiegelt de regelmaat van biologisch functies zoals slaap/waakritme, 

hongergevoel (voorspelbaar – onvoorspelbaar).  

- Treshold of responsiveness: de mate waarin er stimulatie nodig is om reactie uit te lokken 

(geluid, smaken,..). 
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- Intensity of reaction: de mate van intensiteit van de reactie op prikkels. 

- Quality of mood: basisgemoedstoestand. 

- Distractibility: de mate waarin je het kind kan afleiden en brengen naar een ander gedrag, vb. 

met speeltje rammelen wanneer het weent. 

- Task persistance: de duur waarmee kinderen spontaan kunnen blijven focussen. 

 

Deze 9 dimensies worden gemeten aan de hand van leeftijdsspecifieke, multi-informant 

vragenlijsten.  

Wanneer we de scores op de 9 dimensies in een clusteranalyse gieten, bekomen we 3 clusters/types: 

 

(De types in de Dunedin studies waren gebaseerd op de types van Thomas&Chess). 

 

Kritiek op het model: 

- De 9 dimensionele structuur kan niet gerepliceerd worden, zelfs niet bij her-analyse van de 

originele dataset.  

- Door nadruk te leggen op het stilistisch component, gaan ze voorbij aan emotionele en 

motivationele aspecten van temperament. 

 

Buss & Plomin: EAS(I) model 

Aanpassing van het Thomas&Chess model  temperament als ontwikkelingsvoorloper van de 

volwassen persoonlijkheid.  

5 criteria om van een temperaments-trek te kunnen spreken: 

- Erfelijk 

- Relatief stabiel tijdens kindertijd 

- Continuïteit in de volwassenheid 

- Evolutionair adaptieve functie 

- Terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen). 
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Hierdoor gekomen tot 4 dimensies: 

- Emotionaliteit: intensiteit van emoties 

- Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit 

- Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn 

- Impulsiviteit 

Deze factorstructuur werd bevestigd door ander onderzoek. Omdat de evidentie voor de erfelijke 

basis minder naar voor kwam voor impulsiviteit, hielden ze het bij 3 dimensies. Later bleek uit 

onderzoek met MZ en DZ tweelingen dat de intra-claus-correlaties groter waren bij MZ tweelingen 

dan bij DZ tweelingen wat voor evidentie zorgt voor de gedragsgentische basis voor de 4 dimensies 

(dus ook impulsiviteit).  

 

Rothbart & Derryberry 

Conceptualisatie van temperament als aangeboren individuele verschillen in reactiviteit en 

zelfregulatie.  

- Reactiviteit: fysiologisch excitatorisch mechanisme in het neuraal systeem 

o Emotionaliteit: positieve versus negatieve emoties 

o Activiteit: motorische activiteit 

- Zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit 

o Aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht voor semantische 

informatie. 

o Inhibitie. 

Leeftijdsspecifieke vragenlijsten om temperament van verschillende leeftijdsgroepen te gaan meten. 

Nadeel: meten niet dezelfde constructen (~Dunadin studie: moeilijk om heterogeniteit van 

constructen over leeftijdsgroepen heen longitudinaal te gaan meten). 

Bij factoranalyse op leeftijdsspecifieke instrumenten kwamen wel telkens 3 dezelfde factoren naar 

voren die onderliggend waren:   

- Surgency: sociale oriëntatie (intensiteit van plezier, positieve anticipatie, weinig verlegenheid), 

positieve emoties (lachen), motorische activiteit. 

- Negatief affect: angst, stress voor het nieuwe, driftbuien, verdriet, moeilijk te troosten. 

- Effortful control: inhibitie, aandacht, zintuigelijke sensitiviteit, plezier vinden in rustige, 

routinematige activiteiten. 

 

Onderlinge verschillen tussen de temperamentsmodellen 

- Aard van de aantal dimensies 

- Verschillende klemtoon op emotionele- en aandachtsprocessen,  

alsook stilistische componenten van temperament 

- Verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten, observaties.  
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Gemeenschappelijke elementen over de modellen heen 

 

~FFM: emotionality  emotionaliteit 

  Extraversion + activity  extraversie 

  Persistence  consciëntieusheid  

 

6.3. Representatie van individuele verschillen a.d.h.v. het FFM 

Een andere invalshoek om naar temperamentsverschillen op jonge leeftijd te gaan kijken is aan de 

hand van persoonlijkheidsmodellen.  

 

Top-down benadering 

Top-down studies bekijken in welke mate persoonlijkheidsvragenlijsten voor volwassenen nuttig zijn 

om individuele verschillen bij kinderen en adolescenten te meten en in kaart te brengen.  

Omvat peer-nominatiestudies, deze maken gebruik van nominatieschalen die ontwikkeld werden voor 

gedrag van kinderen in kaart te brengen, maar niet specifiek voor bv het FFM bij kinderen in kaart te 

brengen.  Binnen de onderzoekslijn is men de nominatieschalen gaan bekijken en de items gaan 

screenen, her-clusteren en mappen op elk  van de 5 factoren om markerschalen te gaan ontwikkelen.  

Nadelen: items die niet van toepassing zijn voor kinderen (vb beroepsmatig functioneren) beïnvloeden 

de totaalscore en het laat niet toe om de onderzoeken of er andere factoren naast big 5 invloed 

hebben.  

 

Volwassenen als informanten 

 

 indien volwassenen de persoonlijkheid van kinderen beschrijven, wordt eenzelfde 

gedifferentieerde structuur van 5 basisfactoren gevonden. 
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Adolescenten als informaten 

Parker en collega’s namen de NEO-FFI af bij hoogbegaafde adolescenten en kwamen tot een 

replicatie van de 5 factoren.  

De Fruyt et al (2000) deden dit bij een meer representatieve groep aan de hand van de NEO-PI-R: 

- Dezelfde 5 factoren komen naar voor 

- Replicatie van de factorstructuur 

- Betrouwbaarheid 

- Validiteit  

 

Facetten van NEO-PI-R en 

ladingen van de facetten om elk 

van de 5 dimensies. Het patroon 

van ladingen is gelijk over 

volwassenen en adolescenten 

heen. Inhoudelijk kunnen de 

dimensies ook op dezelfde 

manier geïnterpreteerd worden.  

 

 

` 

Diezelfde adolescenten werd ook gevraagd de HIPIC in 

te vullen (ontwikkeld om persoonlijkheid bij kinderen 

te meten). De scoresop de HIPIC correleren zeer sterk 

met dimensies uit de NEO (= convergente validiteit).  

 

De Fruyt et al (2009) heeft evidentie aangeleverd voor de cross-culturele replicatie van de 5 

factorenstructuur.  

 

NEO-PI-3: de items die niet relevant waren voor adolescenten zijn vervangen door een alternatief. 
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Kinderen als informant 

Studie van Mervielde & De Fruyt (2000) onderzocht de onderliggende structuur van 

gedragsverschillen geobserveerd door lage schoolkinderen aan de hand van peer-nominatieschalen).  

Gebruik van 25 positieve en 25 negatieve nominatieschalen als markers voor de Big 5.  

Voorbeeld:  

 

 

Op basis van de data werden scores berekend voor elk van de Big5 f, op grond van deze scores deed 

men een factoranalyse om te onderzoeken hoeveel dimensies nu effectief onderliggend zijn.  3. 

3-factoren oplossing: duidelijk interpreteerbaar volgens FFM: 

- Extraversie en emotionele stabiliteit trekken samen tot 1 factor 

- Intellect en consciëntieusheid trekken samen tot 1 factor 

- Agreeableness  

 minder gedifferentieerde structuur.  

Mogelijke verklaringen: 

- Minder uitgebreid gedragsrepertoire bij kinderen (lager niveau van differentiatie 

in gepercipieerde persoonlijkheidsstructuur). 

- Beperkte cognitieve maturiteit om naar eigen gedrag en dat van anderen te kijken 

en dit te evalueren (plausibel!). 

- Evaluatieve aard van beoordelingen. 

- Geselecteerde nominatieschalen/procedure op zich. 

 

Bottom-up studies 

Bottom-up studies gaan eerst observeren welke individuele verschillen er bestaan om dan pas te 

onderzoeken welke dimensies onderliggend zijn aan de individuele verschillen. 

Voorbeeld: constructie van de HIPIC (~differentiële psychologie). Gevraagd aan ouders om hun 

kinderen te gaan beschrijven (cross-cultureel). Over culturen heen blijkt dat 75-85% van die 

indicatoren die ouders spontaan naar voren brengen, geclassificeerd te kunnen worden in 1 van de 

Big5 factoren.  
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Overkoepelend besluit 

Het FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van persoonlijkheid 

op jonge leeftijd, vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen en vanuit een niet-

geprestructureerde bron (bv. vrije beschrijving ouders).  

Temperament-psychologen hebben een verschil gemaakt met persoonlijkheid dat niet opgaat. 

Temperament en persoonlijkheid zijn niet verschillend (“temperament and personality are much more 

alike than different”).  

Doordat nu meer vanuit het FFM-perspectief wordt gekeken naar continuïteit van vroege individuele 

verschillen (vroeger vanuit temperamentsmodellen), kijkt met vanuit eenzelfde conceptueel 

framework naar individuele verschillen van kinderen, adolescenten en volwassen. Men kan dus 

dezelfde constructen gaan meten over de volledige levensloop. Dit zet de deur open voor onderzoek 

naar stabiliteit en verandering van persoonlijkheid.  

 

6.4. Stabiliteit vs veranderlijkheid van vroege individuele verschillen 

Niveaus van persoonlijkheidsontwikkeling:  

- Menselijke soort: zijn er universele veranderingen, algemene trends 

o Vb. met leeftijd: stijging seksuele interesse, daling risico gedrag 

- Groep (nomothetisch) 

o Ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur: vb. persoonlijkheid is minder stabiel 

bij volkeren uit de South-Pacific dan bij westerse volkeren)  

- Individu (idiografisch) 

o Veranderingen voorspellen op basis van verschillen in persoonlijkheid (verklaring individuele 

ontwikkelingstrajecten, vb. burn-out) 

Zowel stabiliteit als verandering kunnen verklaard worden vanuit een complex samenspel van genen 

en omgeving.  

Persoonlijkheid is substantieel stabiel, en kent relatief duurzame patronen van denken, voelen en 

handelen. Onveranderlijkheid is niet gelijk aan onveranderbaarheid (door bv. therapie). Men kan pas 

van persoonlijkheidsverandering spreken als het intrinsiek vanuit het individu komt en duurzaam is. 

 

Types van persoonlijkheidsverandering of stabiliteit: 

Analyse op groepsniveau: 

- Structurele 

- Absolute 

- Rang-orde   

- Coherence 

Analyse op individueel niveau: 

- Ipsatieve     
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Structurele continuïteit 

Men kijkt naar de mate waarin een construct op zich stabiel is over de tijd heen. Structurele stabiliteit 

is een noodzakelijke voorwaarde om te gaan kijken naar absolute of differentiële stabiliteit.  

Er wordt gekeken naar een correlatiepatroon tussen een set van variabelen. Men kijkt of de 

correlatiematrix stabiel is over de tijd heen, indien dit het geval is spreekt men van structurele 

continuïteit/stabiliteit. Indien dit niet het geval is spreekt met van structurele variatie en wijst dit op 

ontwikkelingstransformatie van het construct (het construct toont zich niet op dezelfde manier over 

de tijd heen). 

Dit wordt onderzocht aan de hand van SEM (Structural Equation Modeling)  correlatiematrix op 

tijdstip 1 en op tijdstip 2.  

VB. structurele continuïteit bij jongvolwassenen (18 jaar onder de diagonaal, 21 jaar boven de 

diagonaal) (Robins et al., 2001, n=270) 

 

 

Absolute continuïteit/ mean-level 

Absolute continuïteit vergelijkt de gemiddelde score van een groep over de tijd heen in functie van de 

leeftijd.  

Onderzoek van normatieve veranderingen (stijging/daling). 

- Voorwaarde 1: structurele continuïteit 

- Voorwaarde 2: meerdere keren meten van dezelfde trek.  

Informatieve designs: 

- Cross-sectioneel design: 2 verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdstip 

Vb. stabiliteit/veranderbaarheid van extraversie  1e leerjaar en 6e leerjaar. 

Kritiek: leeftijdgebonden verandering versus cohort effect? 

- Interessant perspectief: cross-cultureel design: dezelfde groep/cohort vergelijken op 2 

tijdstippen. Hierdoor kan men het cohort gedeelte gaan uitzuiveren.  

- Longitudinaal design: dezelfde groep/cohort vergelijken op 2 tijdstippen. Hierdoor kan men 

leeftijdsgebonden veranderingen wel onderscheiden van cohort-gebonden veranderingen. 
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Empirische evidentie: 

- Meta-analyse (Roberts et al., 2006) van 80 longitudinale studies:  

o Neuroticisme daalt in de jongvolwassenheid. 

o Extraversie daalt over de tijd en valt uit elkaar in 2 componenten: dominantie (lineair) en 

sociabiliteit (curvilineair). 

o Openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden (curvilineair)  

o Agreeableness en consciëntieusheid stijgen in vroege en midden volwassenheid.  

 centrale bevinding = maturiteitsprincipe: mensen evolueren naar een meer en meer mature 

persoonlijkheid. Deze normatieve verandering gaat op voor zowel vrouwen als mannen. 

 

- Studie van Specht et al, 2006) 

o Exraversie daalt gestaag naarmate men 

ouder wordt 

o Openness daalt niet lineair 

o Agreeableness blijft ongeveer stabiel 

tot 60jaar en neemt nadien toe 

o Consciëntieusheid blijkt sterkt te stijgen 

tot een leeftijd van 30, nadien weinig 

verandering 

 

 

Hoewel persoonlijkheid relatief stabiel is overeen de tijd kunnen we wel voorspelbare 

leeftijdsgebonden effecten terugvinden. 

De meeste mean-level verandering komt voor in de jongvolwassenheid (18-30 jaar). We vinden geen 

empirische evidentie voor het gegeven dat er typisch naar de adolescentie wordt gekeken als periode 

van strong en stress.  
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Conclusies:  

- Evidentie voor het maturiteitsprincipe. 

- Stabiliteit bereikt een hoogtepunt na 50, maar dit is niet absoluut. 

- Trekken bereiken dus geen ‘plateau’ ergens in de vroeg volwassenheid (waar Costa&McCrae wel 

vanuit gingen). 

- Er zijn geen geslachtsverschillen in patronen van continuïteit (nuance: mean-level verschillen 

tussen geslachten blijven behouden, enkel de mate van ontwikkeling blijft gelijk). 

- We zien de grootste persoonlijkheidsveranderingen in de jongvolwassenheid. 

 

Rangorde/differentiële continuïteit 

Men gaat kijken of de rangorde in eenzelfde groep gelijk blijft over de tijd heen (stabiliteit in scores 

ten opzichte van de referentiegroep) aan de hand van de correlatiecoëfficiënt, onafhankelijk van 

absolute continuïteit. 

 Toelichting: differentiële versus mean level verandering 

 

  

 

   

 

 

 Perfecte differentiële stabiliteit: volgorde blijft dezelfde over de tijd heen. 

  

 

 

 

 

 

 

 Absolute verandering (afname) ongeacht de differentiële stabiliteit: 

wanneer we op elk van de tijdstippen de gemiddelde score berekenen 

voor de groep op extraversie zien we dat deze afneemt over de tijd heen. 

Empirische evidentie: 

- Meta-analyse (Robert&Delvechhio, 2000) 

o Differentiële stabiliteit neemt af naarmate het tijdsinterval toeneemt. Hoe groter de periode 

tussen de meetmomenten, hoe lager de stabiliteitscoëfficiënt.  
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o Rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder 

wordt (lineair, ook in de periode van storm en 

stress).   

Er is geen verschil in grootte van de 

stabiliteitscoëfficiënt met betrekking tot de 

soort trek, de informant en het geslacht.  

 

o Er is wel een verschil per trek in het moment 

waarop de 

rangorde stabiliteit piekt. 

(Specht et al., 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdieping: rangorde stabiliteit van individuele verschillen tijdens de kindertijd 

- Babytijd: studie van Rothbart 

 
 stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar. 

 verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het eerste 

levensjaar (vb. activity level versus fear). 

 mate van stabiliteit stijgt naar einde van het eerste levensjaar (maturiteit). 

 moeilijk om meanlevel stabiliteit vanuit de babytijd tot in de kindertijd te meten (vereiste van 

gelijke maat).  

 

- Peutertijd: studie van Saudino (2012) – activity level gemeten op verschillende manieren. 

Steekproef MZ en DZ tweelingen op 2 en 3 jarige leeftijd. 
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correlaties tussen 2 en 3 jarige leeftijd zegt ons iets over test-hertest betrouwbaarheid en 

convergente validiteit.  

 

- Kindertijd en adolescentie vanuit het FFM kader (studie van De Fruyt et al., 2006) 

Onderzoek in representatieve algemene populatie op 2 momenten. 

structurele stabiliteit 

differentiële stabiliteit: hoog, maar iets lagere coëfficiënten in begin van de pubertijd: 
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absolute stabiliteit: over facetten heen moeten we al ver zoeken om een significant verschil te 

hebben (dus hoge stabiliteit). 

 
 

Deze studie van De Fruyt et al. heeft geleid tot een herinterpretatie van de adolescente fase als 

turbulente fase: de turbulentie reflecteert zich niet in grote mean-level verschillen maar in een 

minder sterke differentiële stabiliteit (drop) in de fase van adolescentie versus de kindertijd en 

volwassenheid. 

Deze bevindingen werden gerepliceerd in een studie van McCrae et al., 2002.  

 

Coherence 

De mate waarin een onderliggende trek over de tijd stabiel blijft, ongeacht veranderingen in de 

fenotypische manifestatie = heterotypische continuïteit.  

Vb. extraversie:  

- Kindertijd: veel buiten spelen, sporten, bewegen 

- Adolescenten: veel fuiven, naar feesten gaan, vrienden opzoeken 

- Volwassenheid: veel en op open manier met collega’s praten 

 ongeacht een stabiliteit in termen van de onderliggende trek is er wel sprake van evolutie in 

fenotypische observaties.  

 

Ipsatieve continuïteit 

Ipsatieve continuïteit verwijst naar de stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen 

het individu.  

Vb individu scoort hoog op extraversie consciëntieusheid maar laag op agreeableness  deze 

constellatie blijft behouden doorheen de levensloop.  
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Hoe kunnen we stabiliteit verklaren? 

Theorieën: 

Genen            Omgeving 

 

Five Factor Theory    Social investment principles 

(McCrae et al., 2000)                (Roberts et al., 2005) 

Evidentie : 

McGue et al., 1993 : 
Genen verklaren 80% van de 
stabiliteit in persoonlijkheid 
over een periode van 10 jaar. 

 Congruentie persoonlijkheid 
tussen partners (Caspi en 
Herbener, 1990). 
Covariantie tussen omgeving 
en persoonlijkheidstrekken en 
gedrag (Twenge, 2000-2001). 

 

 

- Persoonlijkheidsstabiliteit en partner-similariteit (Caspi en Herbener, 1990)  partnerkeuze 

beïnvloedt de mate van stabiliteit in persoonlijkheid. 

 

 Stabiliteit is het grootst (zowel voor mannen als vrouwen) bij 

koppels die heel sterk tegen elkaar aanleunen in termen van 

persoonlijkheid in vergelijking met koppels die heel weinig bij 

elkaar aanleunen. 

 

 

 

 

 

 

De positie op bepaalde persoonlijkheidstrekken kan bijdragen tot een grotere stabiliteit in termen van 

persoonlijkheid:  

- Resilience prediceert stabiliteit van persoonlijkheid. 

- Planmatigheid, agreeableness en laag neuroticisme prediceren stabiliteit van persoonlijkheid in 

de volwassenheid. 

Een goede fit tussen temperament van het individu en de omgeving leidt tot stabiliteit (~goodness of 

fit).  

Individuele ontwikkeling wordt typisch bekeken vanuit 

een interactie tussen omgeving en gedrag, er zijn nog 

andere niveaus onderliggend: 
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Principes uit bovenstaande studies samengevat: 
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DEEL 2: PERSOONLIJKHEID, PSYCHOPATHOLOGIE EN FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN 

 

7. Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen 

 

7.1. Persoonlijkheid en psychopathologie 

Etiologische modellen 

Er is een duidelijke link tussen persoonlijkheid en psychopathologie, zowel bij kinderen als volwassen. 

Dit wordt gerepliceerd vanuit een variable-centred approach benadering (correlatie tussen specifieke 

psychopathologie en persoonlijkheidsvariabele)  en vanuit een person-centred approach benadering 

(welke constellatie van persoonlijkheidstrekken binnen het individu maakt het individu meer 

kwetsbaar voor pathologie ~persoonlijkheidstypes). 

Conceptuele modellen om de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie te gaan begrijpen: 

- Kwetsbaarheidsmodel 

 

 Personality                                                                                    Psychopathology 

 

Bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een groter risico voor het ontwikkelen van 

psychopathologie.  

Vb. een hoog neurotisch persoon heeft een groter risico op het ontwikkelen van een depressie 

omdat deze persoon daar meer kwetsbaar/vatbaar voor is. 

 

- Complicatiemodel 

Personality            Psychopathology 

 

Omgekeerde causaliteit: door langdurige klinische problematieken veranderd iemands 

persoonlijkheid en dit geeft aanleiding tot persoonlijkheidsproblemen. 

Vb. terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op neurotisicme 

(~littekenmodel) 

 

- Pathoplastie-model 

 
Psychopathologie en persoonlijkheid ontstaan onafhankelijk van elkaar, maar bepaalde 

persoonlijkheidstrekken beïnvloeden het verloop, de ernst en de prognose van de 

psychopathologie. 

Vb. gedragsproblemen met of zonder onderliggende CU (callus unemotional) trekken hebben 

een ander verloop.  
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- Spectrummodel 

 
Persoonlijkheid en psychopathologie zijn verschillende manifestaties van eenzelfde 

onderliggende etiologische factor. Daarom plaats men dit op een continuüm. 

Vb. gedragsgenetisch onderzoek: erfelijkheidscomponent stoornis (ADHD) = 

erfelijkheidscomponent van algemene trek (consciëntieusheid).  

 

Er is geen consensus omtrent het meest optimale model, men stelt dat ze elkaar aanvullen. Bepaalde 

modellen zullen meer relevant zijn voor het beschrijven van bepaalde categorieën dan andere. Het ene 

model sluit het ander niet uit. 

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

psychopathologie. 

Vb. neuroticisme en depressie:  

- erfelijkheidscomponenten overlappen sterk  spectrummodel 

- persoonlijkheidstrek komt eerst tot uiting en wordt kwetsbaarder om een depressieve episode 

door te maken  kwetsbaarheidsmodel 

- hoge score op neuroticisme gaan een ernstigere episode van depressie doormaken  

pathoplastiemodel 

- doordat men meer depressieve episodes doormaakt wordt men meer neurotisch  

complicatiemodel 

Het is niet eenvoudig om de verschillende modellen empirisch te gaan toetsen door methodologische 

beperkingen en de moeilijkheid te differentiëren tussen de modellen. 

 

Persoonlijkheid en psychopathologie bij volwassenen 

De interesse in de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie is niet nieuw: historische link (oude 

Grieken, zie eerste les).  

Hedendaags zijn de meest prevalente stoornissen angst, depressie en verslavingsproblemen. Er zijn 

tegenstrijdige resultaten van individuele studies.  

Er was nood aan systematisch onderzoek  meta-analyse van Kotov et al., 2010:  

- 175 studies tussen 1980-2007, meest prevalente stoornissen, geoperationaliseerd aan de hand 

van DSM of ICD criteria.  

- Gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat vanuit de meest comprehensieve, repliceerbare 

taxonomieën: Big 5 en Big 3 (constellatie van 3 basis persoonlijkheidsdimensies, gebaseerd op 

Eysenck: negatief affect, positief affect en disinhibition vs constraint).  
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- Resultaten: 

 
 

 
 

 

Neuroticisme als overkoepelende factor? 

Na controle voor het effect van neuroticisme op andere trekken bleek: 

- De grootste verandering in effect-size voor consciëntieusheid en disinhibitie (een daling van 

30%), ook een daling voor extraversie. 

- Geen verandering voor openess. 

- Stijgen voor het effect van altruïsme 

Het verband tussen een aantal persoonlijkheidsfactoren en psychopathologie wordt relatief gezien 

kleiner als we uitzuiveren voor het effect van neuroticisme (~gedeelde variantie). Neuroticisme is dus 
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een general pathology factor, echter zijn er ook andere trekken die onafhankelijk van neuroticisme 

een associatie vertonen met psychopathologie. 

Besluit:  

Er zijn weinig specifieke relaties tussen persoonlijkheid en psychopathologie. Dit wijst op een 

problematiek van het diagnostisch systeem: er zijn verschillende diagnoses tegelijkertijd nodig om 1 

basisconditie te verklaren.  

Een verhoging van de specifiteit van de trekprofielen vereist een reorganisatie van de diagnostische 

taxonomie (DSM, ICD). Het voorstel is een herstructurering op basis van de comorbiditeitspatronen 

die men nu empirisch reeds vaststelt tussen mentale stoornissen.  

Vb. comorbiditeit van binnen de cluster van internaliserende 

problematieken en binnen de cluster van externaliserende 

problematieken.  

Evidentie vinden we terug in de studie van Kotov et al., 2010  

Uit deze studie komen 3 specifieke profielen: verslavingsproblematieken (SUD), specifieke fobie (blijkt 

niet samen te hangen met extreme persoonlijkheidsscores, groter belang van conditioneringsprincipe) 

en dysthyme stoornis (geassocieerd met de meest extreme persoonlijkheidsscores). 

Deze studie heeft ook het belang van consciëntieusheid aangetoond als common pathology factor, 

zelfs voor internaliserende problemen.  

 

Verdieping: persoonlijkheid en pathologisch gokken 

Uit onderzoek blijkt dat 70-90% van de mensen al eens ‘een gokje heeft gewaagd’, slechts 1-3% 

ontwikkeld pathologisch gokgedrag (~significante impact op het functioneren). Het ontwikkelt zich 

meestal de adolescentie en komt (niet consistent) meer voor bij mannen dan bij vrouwen.  

Pathologisch gokgedrag is geassocieerd met demografische variabelen zoals werkloosheid, lage SES. 

Men kan 2 subtypes onderscheiden, vanuit het ‘waarom’: self determined gokken (plezier van gokken, 

gokken meer en kunnen moeilijker stoppen) en non-self determined gokken (rijk worden).  

 

Persoonlijkheid en pathologisch gokken (Bagby et al., 2007) 

Vanuit overkoepelend model: FFM ~NEO PI-R. Voorgaande studie toonde aan dat 2/3 van de 

variantie in pathologisch gokken, gemeten door 9 verschillende instrumenten, werd verklaard uit 4 

facetten uit de NEO PI-R: avonturisme, impulsiviteit, zelfdiscipline en bedachtzaamheid. Opnieuw 

was neuroticisme een algemene risicofactor. 

Studie Bagby omvatte 292 gokkers, waarvan 106 pathologische gokkers, 177 niet-pathologische 

gokkers. Vergelijking van deze groepen op basis van het FFM (zowel dimensioneel als op de facetten). 

In deze studie waren mannen niet meer vertegenwoordigd dan vrouwen als pathologische gokkers. 

De gemiddelde leeftijd van de pathologische gokkers lag hoger dan de leeftijd van de niet-

pathologische gokkers.  
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Pathologisch gokken en FFM 

Het profiel van een pathologische gokker wordt getypeerd door: 

- Hoge mate van impulsiviteit 

- Emotionele kwetsbaarheid 

- Bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-pathologische gokkers) 

Verklarende hypothese van het verschil tussen pathologisch en niet-pathologisch gokken: 

- het maladaptief omgaan met het ervaren van negatief affect (gokken als dysfunctionele coping) 

leidt tot conditionering van het gokgedrag. 

- hoge score op impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/controleren van gokken. 
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7.2. Persoonlijkheid en partner-selectie/ partnerrelatie 

(~ bouwt verder op gedragsgenetica, assortative mating) 

Partnerselectie kunnen we bekijken als een actieve gen-omgevingscorrelatie. Waar we naar op zoek 

zijn in een partner wordt deels gestuurd vanuit eigen persoonlijkheid.  

 

Gewenste partner karakteristieken  

Universeel gewenste persoonlijkheidskarakteristieken (Buss et al., 1990) 

Over landen en continenten heen blijkt aantrekkelijkheid de belangrijkste factor te zijn, persoonlijkheid 

wordt als bijna even belangrijk beschouwd: 

- Dependability (kunnen rekenen op) ~ consciëntieusheid 

- Emotionele stabiliteit 

- Pleasing disposition (behagen) ~ altruïsme  

Deze bevindingen werden recent gerepliceerd (Lippa, 2007; Tabel15.1). 

Furnham (2009): geslachtsverschillen in verwachtingen van een partner: 

Vrouwen gaan meer op zoek naar slimme, hoog 

opgeleide, grote partner met dezelfde politieke 

overtuiging, die hoog scoren op emotionele 

stabiliteit en consciëntieusheid (in vergelijking 

met mannen). 

Mannen hechten meer belang aan 

aantrekkelijkheid (in vergelijking met vrouwen). 

 

Selectie vanuit eigen persoonlijkheid 

Complementariteitshypothese versus similariteitshypothese 

Uit onderzoek blijkt dat de similariteitshypothese standhoudt (MA Montoya et al.,2008). ~ 

gedragsgenetica: onderzoekt toont aan dat er vooral sprake is van positive assortative mating. 

Similariteit is het direct gevolg van sociale voorkeur (actieve selectie), hiervoor is empirische evidentie 

vanuit studies naar partnervoorkeur bij zowel  individuen in een lange relatie als individuen die nog 

maar net iemand kennen (voorkeur is dus geen geïnstitutionaliseerd gegeven). De 

similariteitshypothese gaat op voor alle FFM dimensies.  

Betekend dit similariteitsprincipe dat er ook meer relatietevredenheid? 

 Decuyper et al. (2011): 191 heteroseksuele koppels gaven persoonlijkheidsbeoordelingen over 

zichzelf en  hun partner + relatietevredenheid. De similariteit werd op 3 verschillende manieren 

berekend:  
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Principes van partner-similariteit: 

- Actuele similariteit: overeenkomst tussen zelfbeoordelingen van de vrouw en de man 

- Perceptuele similariteit: overeenkomst tussen zelfbeoordelingen en partnerbeoordelingen 

- Perceptuele accuraatheid: overeenkomst tussen partnerbeoordelingen en zelfbeoordeling van 

partner. 

 

Bevindingen: 

- Actuele en perceptuele similariteit correleren significant met relatietevredenheid bij vrouwen, 

maar niet bij mannen. 

- Perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij mannen, maar niet 

bij vrouwen. Hoe accurater de man zijn vrouw kan inschatten, hoe meer tevredenheid.  

Er is sprake van succesvolle assortative mating: algemeen gezien krijgen mensen de partner die ze in 

termen van persoonlijkheid verkiezen.  

Individuen die hoog scoren op agreeableness, conscientiousness, emotional stability en openness zijn 

algemeen gezien gelukkiger in hun relatie. Na controle van de hoofdeffecten blijkt ‘fit’ (gewenste 

versus werkelijke persoonlijkheid van een partner) geen significante  voorspeler van 

relatietevredenheid. 

 

Persoonlijkheid en relatie-voldoening 

Persoonlijkheidstrekken kunnen voorspellen of mensen gaan scheiden of ontevreden zijn, over een 

verloop van 50 jaar bij net verloofde koppels a.d.h.v. peerassessment (Kelly & Conley, 1987).  

 50% van de variantie kan verklaard worden door 3 trekken: 

- Hoge score op neuroticisme bij de man  

- Hoge score op neuroticisme bij de vrouw 

 meer klagen, zagen, kritiek geven, jaloezie 

- Gebrekkige impulscontrole van de man 

 ontrouw, buitenechtelijke relaties 

Ook bij het verwerken van het verlies van een partner speelt persoonlijkheid een rol: emotioneel 

stabiele mensen hebben minder kans op depressie en kennen een sneller psychologisch herstel. 

 

7.3. Persoonlijkheid en academische prestatie 

Consciëntieusheid is een belangrijke predictor voor academisch succes. Deze variabele is significant 

positief gecorreleerd aan prestatie doorheen de volledige schoolloopbaan.  

- Attention regulation 

- Inhibitory control  effortfull control 

- Activation control 
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Bijkomende factoren zijn emotionele stabiliteit, agreeableness, openness en extraversie, en variëren 

naargelang de schoolloopbaan. 

Illustratie studenten geneeskunde: algemeen belang van consciëntieusheid, grotere relevantie van 

extraversie (aanvankelijk negatieve predictor door het accent op reproductie van kennis) en openness 

in de laatste jaren.  

 

Impulsiviteit is geen wenselijke trek en is geassocieerd met valsspelen. 

 

7.4. Persoonlijkheid en muziekvoorkeur 

Studie Rentfrow & Gosling, 2003 onderzoekt de samenhang tussen muziekvoorkeur en persoonlijkheid 

(N=3500). 

Geen significant verschil tussen 

mannen/vrouwen en stemming, 

wel een significant verschil met 

persoonlijkheid. 

Factoranalyse clustert 4 

muziekvoorkeuren  

 

 

Resultaten: 
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7.5. Persoonlijkheid en ziekte 

 

Conceptuele modellen 

Vroeger was de voornaamste doodsoorzaak toe te schrijven aan bacteriën. Door de evolutie in de 

medische wetenschap is er een verschuiving naar psychosociale factoren en levensstijl. Door deze 

verschuiving is de rol van persoonlijkheid gaan toenemen.  

Er zijn verschillende etiologische modellen ter verklaring van de impact van persoonlijkheid op 

gezondheid. Het overkoepeld construct doorheen al deze modellen is stress/arousal. Stress is 

subjectief en ligt in de individuele reactie op een situatie.  

 

Interactioneel model 

 

Persoonlijkheid wordt gezien als moderator variabele, en gaat dus via de impact op onze coping-

vaardigheden de relatie tussen de objectieve situatie en het ontwikkelen van een ziekte gaan 

moderenen. Indien dit model voldoende zou zijn om het observeerbare te gaan samenvatten, zouden 

we stabiele-adaptieve coping responsen en stabiele-maladaptieve coping responsen hebben. Echter 

zijn coping responsen niet altijd stabiel, wat ons brengt bij het transactioneel model. 

 

Transactioneel model 

 

Binnen het transactioneel model spreekt men over 3 effecten van persoonlijkheid: 
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- De invloed op coping 

- De invloed op de interpretatie van de gebeurtenis 

- De invloed op de gebeurtenis (~ actieve-gen omgeving correlatie), vb. opzoeken van bepaalde 

situaties. 

Niet enkel de omgeving heeft een invloed op het individu maar ook het individu heeft een invloed op 

de omgeving. Het transactionele verwijst naar een reciproque invloed tussen de omgeving die je 

creëert en hoe je hier als individu mee omgaat. 

 

Gezondheidsgedrag model 

 

Binnen gezondheidsgedrag model spreekt met niet van een directe invloed op gedrag (zoals de vorige 

modellen wel deden), maar over de indirecte invloed via gezondheidsgedrag op de stress-illness 

relatie. Uit onderzoek blijkt dat het stellen van gezondheidsgedrag gerelateerd is aan persoonlijkheid.  

Vb. laag consciëntieuze mensen roken/drinken meer en eten gemiddeld ongezonder dan hoog 

consciëntieuze mensen, waardoor zij een grotere kans hebben om ziek te worden. 

 

Pre-dispositie model 

 

Ziekte en persoonlijkheid worden gezien als verschillende manifestaties van eenzelfde onderliggend 

construct of etiologie = spectrummodel.  
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Ziektegedrag model 

 

Men maakt onderscheid tussen ziekte (objectief fysiologische conditie) en ziektegedrag (het gedrag 

dat men stelt als men denkt ziek te zijn). 

Vb. de ene loopt dagen te klagen zonder dat er objectieve ziekteverschijnselen zijn, de ander 

gaat werken met 39° koorts. 

Vanuit dit model is er empirische evidentie voor de rol van neuroticisme: mensen die hoog scoren op 

neuroticisme staan dichter bij lichamelijke gewaarwordingen en gaan deze sneller identificeren als 

ziekte.  

 

Persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid 

Type A persoonlijkheid (~dimensioneel ) 

Type A persoonlijkheid is geassocieerd met een vergroot risico op hartfalen. 

Constellatie van 3 normaal verdeelde centrale trekken: 

- Prestatiemotivatie, competitief 

- Tijdsbewustzijn 

- Vijandigheid/hostiliteit als belangrijkste predictor voor hartfalen door een chronisch verhoogde 

concentratie van leukocyten in het bloed (inflammatie). 

 correlatie tussen hostiliteit en inflammatie blijft significant na controle voor fysieke 

risicofactoren voor inflammatie (zoals roken). 

Verklaring:  

Hoog scoren op hostiliteit is gecorreleerd met een verhoogd voorkomen van de fight/flight respons 

(zie les 2)  fysiologische indicator: stijging bloeddruk, stijging hartfrequentie, vernauwing van de 

bloedvaten  meer bloedvolume door adres met een kleinere diameter  kleine beschadigingen 

aan de binnenkant van de aders  vet/cholesterol blijft hangen aan de beschadigde delen  het 

vrijgekomen stresshormoon in het bloed versterkt het beschadigde effect  opstapeling 

vetmoleculen leidt tot vernauwing van de aders (~arteriosclerose). 

 

Type D persoonlijkheid (~dimensioneel) 

Type D (distressed) persoonlijkheid is geassocieerd met een negatieve outcome na hartfalen. 

Ontwikkeld op basis van onderzoek bij hartpatiënten (Denollet). Type D persoonlijkheid zijn mensen 

met een negatief affect en sociale inhibitie, dit is geassocieerd met een slechtere prognose in 
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vergelijking met niet type D patiënten: hogere mortaliteit, meer posttraumatische stress na  infarct, 

lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen.  

Type D en mortaliteit: kans op overleiden 4x groter. 

 

Type D en prognose na een hartaanval: de kans op slechte gezondheid 3x groter, ervaart 6x 

meer depressieve symptomen: 

 

Verklarende mechanismen: 

- Verstoord stress-respons systeem in de hersenen: overreactie op stress, chronisch hogere 

cortisol, groter risico op arteriële problemen (sociale inhibitie: zelfde mechanisme als bij 

type A). 

- Factoren binnen de levensstijl: gezondheidsgedrag (voeding, beweging, medisch 

onderzoek) en sociale steun. 

 

7.6. Persoonlijkheid en levensduur – mortaliteit 

Persoonlijkheid voorspelt hoe lang je waarschijnlijk zal leven. Mensen met een hoge score op 

consciëntieusheid en extraversie en lage vijandigheid hebben meer kans om langer te leven.  

Hoog C  gezondere levensstijl: voeding, sport, niet roken, geen druggebruik (evidentie vanuit 

longitudinale studies), volgen nauw doktersadvies op en behandelplan. 

Hoog E  meer vrienden, groter sociaal netwerk, meer zaken delen ~ link met gezondheid. 

Laag vijandig zijn  impliceert minder belasting voor het cardiovasculair-systeem. 
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Conscientiousness als biopsychosociaal attribuut 

Traditionele focus op type A OF type D persoonlijkheid is verschoven naar een meer comprehensief 

begrip van persoonlijkheid waaruit men kijkt naar het biopsychosociaal functioneren. 

Martin et al., 2007 deed onderzoek naar de rol van persoonlijkheid in mortaliteit. 

  

Resultaten: 

- Gemiddeld overlijden mannen op 72,6 jaar, vrouwen op 74,5 jaar.  

- Persoonlijkheid in de kindertijd als predictor van de kans op sterven: 

o Consciëntieusheid  leven langer 

o Cheerfulness  sterven vlugger 

o Emotioneel stabiele jongens  leven langer 

o Geen verband met extraversie of sociabiliteit  

- Persoonlijkheid in de volwassenheid als predictor van de kans op sterven: 

o Consciëntieusheid  leven langer 

- Survival analyse: de bijdrage van consciëntieusheid in de kindertijd van de kans op sterven is 

onafhankelijk van de bijdrage van consciëntieusheid in de volwassenheid van de kans op sterven. 

 

 curves geven de kans op streven weer in functie van geslacht en in functie van 

consciëntieusheid.  



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

- Toevoegen van moderator-variabelen (BMI, roken, alcohol,…): 

o Predictie van consciëntieusheid en mood-stability (jongens) in de kindertijd blijft even 

sterk. 

o Het effect van consciëntieusheid in de volwassenheid wordt niet significant (eerder 

trajactvangezondheidsgedrag). 

- Geen verschillen in soort overlijden voor laag consciëntieuze personen, wel een trend om vaker 

te sterven ten gevolge van ongevallen in vergelijking met hoog consciëntieuze personen. 

 

7.7. Impact van live-events op persoonlijkheid 

Wanner we het hebben over levensgebeurtenissen wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘major 

life events’ (significante levensgebeurtenissen) en ‘daily hassles’. 

Major life events: omstandigheden die dwingen tot aanpassing (positief of negatief). 

Holmes en Rahe toonden aan dat het meemaken van een major life event kan leiden tot grotere 

kwetsbaarheid voor een fysische ziekte, door het ervaren van meer stress waardoor de weerstand voor 

virussen en bacteriën ondermijnd worden (hierdoor zijn artsen anders gaan denken).  

Er zijn parallelle bevindingen voor chronisch voorkomende daily hassles. 

Er zijn individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook de wijze 

van interpretatie: personen met een hogere score positief affect rapporteren meer groei na een event, 

posttraumatische groei na hartinfarct bij N(-)E(+)C(+) door positieve herframing. 

Studie Sutin et al., 2010 onderzocht in welke mate persoonlijkheid de ervaringen die mensen als major 

stress event beschouwen, voorspelt.  

De major life events werden geoperationaliseerd op een objectieve manier (het meemaken van) en 

een subjectieve manier (interpretatie): 

- Turning point: leven na gebeurtenis is nooit meer hetzelfde, het zijn zaken die iemand overkomen. 

- Lesson learned: op zoek gaan naar betekenisgeving/les/inzichten, hoe erg de gebeurtenis ook is, 

positieve herkadering zorgt vroor groei/zelfontwikkeling. 

Belang van het kunnen nemen van afstand (moeilijker voor impulsieve mensen, gemakkelijker 

voor emotioneel stabiele, open, extraverte mensen).  

In welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met persoonlijkheidsveranderingen in de mid-

volwassenheid?  

Onderzoeksdesign: 
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Overzicht van gerapporteerde life events: 

 

 

 

 

  

 sommeert niet tot 

honderd omdat zaken als 

turning point EN lesson 

learned kunnen 

beschouwen. 

 

Baseline persoonlijkheid voorspelt: 

- De aard van het event die men als meest stressvol ervaart:  

 mensen met een hoge score op extraversie + lage score op agreeableness rapporteren 

meer stress events met betrekking tot werk of financiële situaties. 

 mensen met een lage score op openheid rapporteren geen life-events.  

- Hoe we de life event interpreteren: 

 hoog neurotisch mensen interpreteren een life-event meer in termen van een turning 

point. 

 hoog extraverte mensen interpreteren dit meer als een lesson learned.  

 wanneer de life-event wordt geïnterpreteerd als een turning point, leidt dit tot een 

toename in neuroticisme in vergelijking met de baseline persoonlijkheidsscores. 

 wanneer de life-events event wordt geïnterpreteerd als een lesson learned, leidt dit 

tot een hogere score op extraversie en consciëntieusheid in vergelijking met de baseline 

persoonlijkheidsscores.  

 

Men vond geen verband tussen objectieve levensgebeurtenissen en persoonlijkheidsverandering, 

uitzondering: mensen die meer problemen rapporteren met kinderen (agressie, druggebruik) 

vertoonden wel een daling in agreeableness.  

De psychologische interpretatie van het event is wel geassocieerd met verandering in de 

persoonlijkheid: 

- Turning point  stijging in neuroticisme 

- Lesson learned  stijging in extraversie en consciëntieusheid. 

 



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

8. Persoonlijkheid en beroepsmatig functioneren 

 

 

8.1. De rol van persoonlijkheid voor beroepsmatig functioneren 

De analyse van beroepsmatig functioneren voor klinisch psychologen: 

- Werk heeft een centrale plaats in ons leven, het is een bron van (sociale) identiteit. Hoe men zich 

voelt op het werk, bepaalt hoe men zich buiten het werk voelt (merendeel van de tijd spendeert 

men op het werk), jobsatisfactie heeft dus een grote invloed op de levenssatisfactie. Psychische 

gezondheid hangt dus nauw samen met professioneel welzijn.  

- Empirische evidentie (Berrick&Mount, 2005) voor het feit dat persoonlijkheid gerelateerd is aan 

hoe goed iemand het doet in een job (~motivatie, engagement, prestatiemotivatie, 

nauwkeurigheid, stressbestendigheid, leiderschap,…). Ook bij de selectie- en 

rekruteringsprocedure is persoonlijkheid een belangrijke variabele.  

Jobadvertenties en verschillende profielvereisten: 

 

 

Persoonlijkheid als predictor voor werkprestaties  

Secundaire meta-analyse BArrick et al.,2001 

Link gelegd vanuit een comprehensief model (FFM operationalisatie), onderzoek naar associaties van 

FMM met prestatiescriteria (algemene werkprestatie, evaluaties, objectieve indicatoren zoals 

verkoopcijfers, prestatie tijdens opleiding/training, prestatie tijdens teamwerk,…). Resultaten werden 

uitgesplitst naar diverse werkgroepen (verkoopfuncties, management functies, bedienden, 

politiewerk, arbeider). 

Resultaten: 

Enkel positief significante verbanden weergegeven.  

 Consciëntieusheid hangt samen met  

alle prestatiecriteria en hoe goed 

iemand de job doet.  

 Extraversie geassocieerd met 

overtuigingskracht. 

 ES, E, A en C belangrijk bij het werken 

in teams. 
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Le et al., 2011 

Deze studie heeft gekeken naar de link tussen het FFM en taakprestatie. Men kan wel degelijk een ‘te 

veel’ hebben van een bepaalde trek, er is dus een lineair verband tot op bepaald niveau. Dit is 

afhankelijk van de complexiteit van de job, we zien een groter lineair verband bij complexe jobs en een 

curvilineair verband bij minder complexe jobs. 

 

 

 

 

 

Persoonlijkheid als predictor van loopbaansucces 

Loopbaansucces is de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijking die mensen bereiken als resultaat 

van hun werkervaringen.  

- Objectief/extrinsiek: salaris, hiërarchisch niveau, beroepsstatus, promoties. 

- Subjectief/intrinsiek: tevredenheid met job/loopbaan. 

Judge et al (1999) 

Onderzoek naar de mate waarin persoonlijkheid intrinsiek of extrinsiek loopbaansucces voorspelt 

(~longitudinale studie). 
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- Extrinsiek loopbaansucces: 

Intelligentie verklaart 28% van de variantie in 

extrinsiek loopbaansucces. Wanneer men 

intelligentie toevoegt bovenop de Big5 dan zien 

we dat intelligentie 12% van de variantie in 

extrinsiek loopbaansucces gaat verklaren 

bovenop datgene wat verklaart wordt door de 

Big 5. 

Wanneer we enkel de Big 5 invoeren , zien we 

dat 29% van de variantie in extrinsiek 

loopbaansucces verklaart wordt door de Big 5. 

Wanneer we de Big 5 toevoegen bovenop 

intelligentie, zien we dat de Big5 13% 

additionele variantie gaat verklaren. 

Door intelligentie en Big 5 met elkaar te vergelijken zien we dat ze eenzelfde proportie verklaarde variantie 

heeft en dat het een evenveel gaat verklaren bovenop het ander.  

o Neurotische kinderen komen terecht in jobs met lager hiërarchisch niveau. 

o Extraverte en consciëntieuze kinderen komen terecht in jobs waar ze meer verdienen. 

 

- Intrinsiek loopbaansucces: 

18% van de variantie wordt door de Big 5 verklaart, de Big 5 

brengt nog iets significant bij aan de verklaring van intrinsiek 

loopbaansucces bovenop intelligentie. Het omgekeerde geldt 

niet.  

Enkel consciëntieusheid is een significante predictor voor 

intrinsiek loopbaansucces. 

Consciëntieuze kinderen rapporteren later meer 

beroepssatisfactie.  

 

 

8.2. Persoonlijkheidsassessment in organisationele settings 

Er is nood aan betrouwbare en valide instrumenten om persoonlijkheid te meten en deze informatie 

aan te wenden in het kader van selectie, coaching en ontwikkeling, outplacement, 

loopbaanbegeleiding,… 

MBTI: Meyers-Briggs Type Indicator 

MBTI is veruit de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld (Amerika > 3miljoen/jaar 

verkocht). Het is gebaseerd op Jung’s werk over de persoonlijkheidstypes. De MBTI gaat de 

persoonlijkheid weergeven in functie van 8 dimensionele voorkeuren: 

- Extraversie – introversie 

- Sensing – intuition 

- Thinking – feeling 

- Judging – perceiving 
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Problemen: 

Categoriale benadering: scores worden vergeleken met een cutoff score (mediaan) zoals 

gevisualiseerd in de linkse tabel. Dit stemt niet overeen met de realiteit.  

 

Hierdoor is er een lage test-hertest betrouwbaarheid: na 5 weken wordt 50% anders geclassificeerd. 

Verschillen binnen een type zijn vaak groter dan tussen types. Er is weinig evidentie met betrekking 

tot predictieve validiteit (managerial performance) en incrementele validiteit.  

Waarom wordt dit de dag van vandaag wereldwijd nog steeds zo veel gebruikt? 

- Door goede marketing, aantrekkelijk product verkocht. 

- MBTI-business (certificaten, trainers,…) hoe meer men investeert, hoe moeilijker er van af te 

stappen. 

- Aha-moment bij rapport (idem horoscoop) 

Er is nog steeds geen studie die enige empirische evidentie heeft aangetoond die aangeeft dat het oké 

is om de MBTI te gebruiken. 
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NEO PI-R 

Volgens de handleiding van de NEO PI-R kunnen we uitspraken doen over individuele 

persoonlijkheidsverschillen en deze informatie gebruiken bij beslissingen aangaande selectie, 

loopbaanbegeleiding, re-integratie en klinische diagnostiek. 

Voordelen: 

- Zeer brede en fijnmazige meting van persoonlijkheid. 

- Betrouwbaar en valide. 

- Wetenschappelijk gevalideerd FF. 

- Predictieve validiteit (ook voor werkprestaties en werk gerelateerd gedrag) 

Nadelen: 

- 240 items. 

- Items staan soms ver van de werkcontext (“ik eet mezelf wel eens misselijk”). 

- Meet algemene persoonlijkheid, over situaties heen en dus niet gecontextualiseerd 

(competitiviteit/ prestatiegerichtheid op het werk versus privé). 

Manifestatie van persoonlijkheid kan variëren over sociale rollen en omgevingen.  

 

Hoe persoonlijkheidsvragenlijsten gaan contextualiseren? 

- Vragenlijst voorzien van juiste referentiekader (frame of reference). 

o Instructies (“beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen 

in een werksituatie”). 

o Items (ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk).  

Hierdoor neemt predictieve en face validiteit toe.  

Hogan personality inventory 

Gecontextualiseerde (werkgerelateerde) persoonlijkheidsvragenlijst, gebaseerd op de Big 5. Uitvoerig 

empirisch gevalideerd: hoge test-hertest betrouwbaarheid, valide. Vooral in Amerika.  

Alternatieven in België: BAQ, PFPI,… 

 

8.3. Dark traits op de werkvloer 

Wanneer we spreken over gedrag op het werk, is dit ruimer dan het goed doen of doen wat verwacht 

wordt. 

Taxonomie van gedrag op het werk 
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De taxonomie maakt een onderscheid tussen leidinggevenden en ondergeschikten.  

Tot nu toe hebben we enkel gehad over constructief gedrag (taxonomie onder de stippellijn). Boven 

de stippellijn gaat het over schadelijk gedrag (intentioneel of niet intentioneel).  

Intentioneel schadelijke gedrag kan men bekijken vanuit de ‘dark traits’ = hoe men zich gedraagt 

wanner men stress heeft, onder druk staat, vermoeid is ↔ bright traits = hoe men zich gewoonlijk 

gedraagt (Big 5).. 

 

De dark traits zijn donkere, maladaptieve, dysfunctionele, afwijkende of aberrante trekken.  

Dark traits zijn subklinische persoonlijkheidstrekken en worden bekeken vanuit een dimensioneel 

perspectief ≠ persoonlijkheidsstoornis.  

 

 

Integratie (vb extraversie): 
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Conceptualisatie 

Hogan Development Survey (HDS) trekken 

10 subklinische vormen van DSM persoonlijkheidsstoornissen.   

Toelichting DSM persoonlijkheidsstoornissen: 

 

Sterktes en zwaktes bij subklinische vormen: 

 

 

Dark Triad 

 

Narcisme : vinden zichzelf geweldig, kennen zichzelf privileges toe, gaan 

anderen domineren. 

Machiavellisme: “het doel heiligt de middel” & “trust nobody”. 

Psychopathie: uitgesproken antisociale neigingen. 
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FFM compound scores 

Conceptualisatie vanuit adaptieve trekken. Uit onderzoek (Lynam & Widiger, 2001) blijkt dat mensen 

met een persoonlijkheidsstoornis ook significant hoge/lage scores vertonen op normale trekken.  

Experts hebben prototypische NEO profielen gemaakt voor de 10 persoonlijkheidsstoornissen en 

hebben deze vergeleken met het NEO profiel (similariteit berekenen: empirisch oké maar te complex). 

Later is dit sterk vereenvoudigd  PD count techniek: scores op de facetten optellen. 

 

8.4. Intentioneel schadelijk gedrag 

CWB – Counterproductive Work Behavior – is gedrag waarmee regels/normen/procedures binnen een 

organisatie worden overtreedt. Het schaadt de belangen van de organisatie en hindert het behalen 

van organisatiedoelstellingen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

- CWB-O: gericht t.o.v. de organisatie in haar geheel (vb. diefstal, sabotage productieprocessen, 

vandalisme,…). 

- CWO-I: gericht t.o.v. individuen (vb. geweld, intimidatie, pestgedrag,…)  effect op 

persoonlijkheid. 

Werknemers: pestgedrag - mobbing 

Prevalentie: 6-40% (Nielsen et al., 2010), grote variatie door verschillende definities van pesten 

(verbaal/fysiek) en focus op leider/collega’s. 

Outcome:  

- Voor de gepeste medewerker: gezondheidsproblemen (medisch en psychologisch) 

- Voor de organisatie: aangetast werkklimaat, reputatie, kosten. 

KB ter preventie van pestgedrag in functie van het psychosociaal welzijn (~verantwoordelijkheid 

werkgever). 

Meta-analyse: zijn mensen die gepest (emotioneel en psychologisch) worden anders (in termen van 

persoonlijkheid) dan mensen die niet gepest worden? 

 

 Hoge score neuroticisme  vaker gepest. 

 Lage score op extraversie, consciëntieusheid en welwillendheid  vaker gepest. 

 Geen verband met openheid 

Geen causale verbanden aangezien het over een cross-sectionele studie gaat. 
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Verklaring (hypotheses die de relatie tussen persoonlijkheid en gepest worden, kunnen verklaren maar 

verder onderzocht moeten worden): 

- Target-behavior mechanisme: werknemers met bepaalde persoonlijkheidstrekken lokken 

pestgedrag uit bij anderen. 

- Negative perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat gerag sneller als “negatief” 

wordt gepercipieerd. 

- Reserve causality mechanism: pestgedrag is een traumatische stressor die voor verandering in 

persoonlijkheidstrekken zorgt. 

Neuroticisme: 

 

Extraversie: 

 

Welwillendheid: 

 

Consciëntieusheid: 
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Studie (Linton et al., 2013): is er een verschil tussen mensen die pesten en de gepeste personen in 

termen van persoonlijkheid (dark traits, agressie en impulsiviteit)? ~psychologisch en emotioneel 

pesten. Er werd gevraagd om een pestvragenlijst in te vullen met een ‘victim’ en ‘bully’ schaal. 

 

37% is SO van pesten op het 

werk (wekelijks, afgelopen 6m). 

17% pest anderen op het werk 

(wekelijks, afgelopen 6m)  

 

 

 

 significant positieve correlatie: SO zijn vaak pesters. 

 

Werkgevers: destructief leiderschap 

 

 

 

Destructief leiderschap is gedefinieerd als moedwillig gedrag gesteld door een leider dat de organisatie 

en/of haar leden schade berokkent of kan berokkenen door: 

- Ondergeschikten er toe aan te zetten om doelen na te streven die ingaan tegen de belangen van 

de organisatie en/of 

- Het hanteren van een leiderschapsstijl waarbij gebruik gemaakt wordt van nefaste manieren van 

beïnvloeding van ondergeschikten. 

Destructief leiderschap valt niet te beperken tot eigenschappen van de leider zelf, maar moet bekeken 

worden in zijn context (toxic triangle): 
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Meta-analyse : O’Boyle et al. (2011), onderzocht de mate waarin ‘dark triad’ samenhangt met 

werkgedrag (zowel contraproductief als werkprestaties). 

 

 

 

- Werkprestatie: zwak negatieve correlatie met machiavellisme en psychopathie, niet met 

narcisme. 

- CWB: matig positieve correlatie met machiavellisme en narcisme, minder met psychopathie.  

 de drie trekken zijn positief gerelateerd maar voldoende verschillend om van elkaar gescheiden te 

houden.  
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Succesvolle psychopathie 

 

HDS – werksucces 

 

 

 

HDS – nieuwe interpretatie ‘dark traits’ 
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Dark traid – loopbaansucces 
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9. Persoonlijkheidsstoornissen: categoriaal versus dimensionaal perspectief 

 

9.1 Persoonlijkheidsstoornissen: algemene intro op het categoriaal perspectief 

Persoonlijkheidsstoornissen (~niet specifiek) zijn aanhoudende, ernstige patronen van gedrag, denken 

en voelen die ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht.  

Deze patronen resulteren in blijvende emotionele stress en beperkingen in het professioneel leven en 

interpersoonlijke relaties.  

De eigenschappen van persoonlijkheidsstoornissen worden door de persoon als egosyntoon ervaren: 

de persoon zelf ziet vaak niet dat er een probleem is, wat externe attributie met zich meebrengt. De 

eigenschappen worden ervaren als een deel van zichzelf en niet iets als wat hem/haar overkomt.  

Persoonlijkheidsstoornissen worden gedifferentieerd van andere klinische stoornissen.  

Algemeen klinische stoornissen kenmerken zich met beperkingen die meer episodisch van aard zijn en 

dus beter observeerbaar dan persoonlijkheidsstoornissen. Klinische stoornissen gaan vaak de 

persoonlijkheidspathologie overschaduwen. Daarom werden  vroeger persoonlijkheidsstoornissen en 

andere klinische stoornissen op verschillende assen geplaatst binnen de DSM benadering zodat ze bij 

diagnostiek beter uit elkaar konden gehouden worden.  

Klinische stoornissen kunnen vroeger in de ontwikkeling voorkomen in vergelijking met 

persoonlijkheidsstoornissen (~18j), en worden als egodystoon ervaren: mensen ervaren de stoornis als 

iets wat hen overkomt maar waar zij niets aan kunnen doen.  

Maar er zijn belangrijke relaties tussen beide, ze zijn niet onafhankelijk van elkaar ( zie 7.1 

etiologische modellen persoonlijkheid – psychopathologie + 9.7 comorbiditeit).  

 

Historisch overzicht op de DSM-diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen 

DSM I 

Oorspronkelijk ontwikkeld na WOII toen veel soldaten met (PTSS) symptomen van het front kwamen. 

Men wou deze symptomen standaardiseren om te kunnen classificeren in functie van verzekering en 

arbeidsheroriëntatie. Dit resulteerde in een eerste constructie van een handleiding voor beschrijving 

van psychiatrische diagnoses, gebaseerd op theorieën van ‘experts’.  

 

DSM II 
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Men stapte af van deze expertconsensus en legde de klemtoon op 

observeerbare, meetbare en stabiele eigenschappen voor conceptualisering van 

psychiatrische diagnostiek. Parallel uitgegeven met de 8ste editie van ICD 

(ontwikkeld vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie – DSM vanuit APA).  

 

DSM III 

Introductie multi-axiaal systeem (as1/as2) en specifieke psychodiagnostische 

criteria.  

Klemtoom op betrouwbaarheid van de diagnoses.  

 

DSM III R 

Revisie op basis van onderzoeksbevindingen, integratie van empirie met 

theoretische beschouwingen Klemtoon op klinische bruikbaarheid van de diagnoses.  

 

DSM IV 

Introductie van algemene 

diagnostische criteria van 

persoonlijkheidsstoornissen, 

los van de specifieke klinische 

beelden.  

 

 

 

 

DSM 5 

Assensysteem wordt vervangen door volgorde in chronologie waarin de pathologie aan bod komt. 

Dimensioneel perspectief (sectie 3) toegevoegd aan het categoriaal perspectief (sectie 2). 

Verandering in beschrijving van de restcategorie.  

 

Algemene diagnostische criteria van DSM-IV As II / DSM-5 

Een eerste fase voor identificatie van persoonlijkheidsstoornissen is het herkennen van een patroon 

van gedragingen en ervaringen van het individu (=algemene criteria). Pas nadien kan men  verder gaan 

in de pathologie-specifieke diagnostiek. Volgens de DSM beantwoordt iedereen die aan deze criteria 

voldoet aan de criteria voor een persoonlijkheidsstoornis. Men wil klinisch betekenisvolle 

persoonlijkheidspathologie hiermee onderscheiden van opmerkelijke persoonlijkheidseigenschappen 

of voorbijgaand gedrag. Er is echter weinig systematische toepassing in de praktijk. Clinici stellen vooral 

diagnose op basis van gedrag tijdens de sessie en de beschrijving van het interpersoonlijk verkeer. 

   

Eigenschappen en uitgangspunten van de DSM-5 (categoriale) benadering 

10 persoonlijkheidsstoornissen worden als aparte entiteiten beschreven als polythetische categorieën 

met 7 à 9 items. Wanneer iemand aan 5 items voldoet (= cut-off score) spreekt men van een 

persoonlijkheidsstoornis.  

Deze 10 persoonlijkheidsstoornissen worden hiërarchisch georganiseerd binnen 3 clusters.  

Algemene 

trend bij 

evolutie:  

herwerking 

in functie 

van 

empirische 

studies  
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De uitgangpunten van deze categoriale classificatie: 

- Discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte: kwalitatief verschil 

tussen gezonde en ongezonde persoonlijkheid.  

- Exclusiviteit van categorieën: je kan niet meer dan 1 

diagnose hebben. 

- Homogeniteit binnen categorieën: iedereen met dezelfde 

diagnose vertoont dezelfde symptomen en ervaart dezelfde 

problemen.  

 

 

9.2 De 3 clusters van de DSM-persoonlijkheidsstoornissen 

 

 

Kenmerken van cluster A en differentiatie 

Schizoïd (~detachment, onhechting van de maatschappij) 

- Geen nood aan sociale/intieme relaties, onverschilligheid. 

- Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness). 

- Leggen moeilijk contact, leven vaak alleen (‘loners’). 

- Monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden. 

- Seksualiteit vaak enkel in fantasie. 

- Weinig psychomotorische expressie en ritmiek. 

Schizotypisch (historisch: ‘latente schizofrenie’) 

- Angstig en ongemakkelijk in sociale situaties (vreemden). 

- Eigenaardig (cognitief en waarnemingen) en excentriek gedrag: magisch denken, 

betrekkingsideeën (“ideas of reference”), terugkerende illusies (perceptueel), vreemde spraak 

(vaag, meatforisch, stereotiep). 

- Geen duidelijk psychotisch beeld. 

Vb. illusies ≠ hallucinaties, gebrek aan coherentie in spraak ≠ associatiezwakte. 

Niet houdbaar ! 

  9.7 nadelen 

categoriale 

diagnostiek 
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Paranoïd 

- Extreem wantrouwig, achterdochtig overgevoelig voor beweegredenen van anderen. 

- Voelt zich snel bedreigd, zet dreiging om in woede, agressie. 

- Foutieve inschatting en wantrouwige interpretatie van sociaal verkeer, sociale interactie wordt 

gekenmerkt door veel conflicten. 

- De ander wordt steeds getest op betrouwbaarheid. 

- Rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld. 

Klinische differentiatie 

SZD  achterdocht ≠ PAR 

SZT  cognitief-perceptuele distorsies ≠ SZD 

SZD  geen verlangen naar sociale relaties ≠ AVD 

SZT  geen wanen, hallucinaties ≠ psychose 

PAR ≠ BDL  mate van achterdocht 

PAR  realiteitstoetsing, oorsprong dreiging ≠ psychose 

 

Kenmerken van cluster B en differentiatie 

Antisociaal 

- Koud, impulsief, roekeloos, agressief. 

- Makkelijk geïrriteerd, vervelen zich snel. 

- Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetenloos. 

- Liegt, oppervlakkig charmant, houdt zich niet aan normen/wetten, rechten van anderen. 

Borderline (historisch: grens psychose – neurose) 

- Gebrekkige emotie-beheersing, overweldigende woede en vijandigheid. 

- Overgevoelig voor kritiek, voelt zich snel ten onrechte behandeld. 

- Stemmingswisselingen en wisselende zelfbeelden, voortdurend angst om afgewezen te worden, 

grote onzekerheid over zichzelf. 

- Grote emotionele pijn, chronisch gevoel van leegte. 

- Zelfdestructief en impulsief gedrag. 

- Instabiele en chaotische relaties met anderen, sterk appel op de ander, overmatige nood aan 

bevestiging, splitting, wisselende aanhankelijkheid en afstotend gedrag, voeren vaak 

monologen, houden geen rekening met de ander. 

- Vluchtige psychotische belevingen, vaak onder invloed van stress of spanning. 

Histrionisch of theatraal 

- Overdreven emotioneel en aandacht zoekend gedrag via charmante houding, dramatische 

scene of seksueel getint gedrag. 

- Spreekstijl gericht op het effect die het teweegbrengt. 

- Veel aandacht voor zorg en uiterlijk. 

- Over-interpretatie van vriendschappelijke relaties. 

- Blijven emotioneel onrijp. 

- Overenthousiast bij nieuwe dingen (vb. job), maar kunnen moeilijk volhouden. 

- Vervelen zich snel bij routines. 
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Narcistisch 

- Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling, 

prioriteitsgevoel. 

- Pre-occupatie met fantasieën omtrent eigen successen. 

- Devalueren vaak het belang van anderen. 

- Overgevoelig een kritiek, nijdig en jaloers van anderen. 

- Kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten. 

- 2 types: ‘kwetsbaar’ versus ‘grandioze’ narcisten. 

Klinische differentiatie 

ATS  impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van CD ≠ NAR. 

~ delen wel vaak arrogante, non-empathische houding. 

BDL  zelfdestructie, gevoel van leegte ≠ HIS. 

 ~ delen wel emotionele labiliteit. 

 ~ frequent comorbiditeit. 

BDL  impulscontrole ≠ NAR. 

 ~ delen wel boosheid, vb. na provocatie. 

BDL  meegaandheid en onderdanigheid bij dreigend verlies van steun versus eisend gedrag ≠ DEP. 

 

Kenmerken van cluster C en differentiatie 

Afhankelijk 

- Extreme nood aan zorg en aandacht, voelen zich vaak minderwaardig en hulpeloos. 

- Kan niet functioneren zonder sterke ‘ander’. 

- Veel bevestiging nodig, durven niet ingaan tegen anderen. 

- Aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag. 

- Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving. 

 

Ontwijkend 

- Extreme angst voor kritiek, afwijzing of vernedering, gaat daarom contact uit de weg. 

- Grote geremdheid/verlegenheid in sociale situaties.  

- Laag en vertekend zelfbeeld. 

- Eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot. 

 

Obsessief – compulsief 

- Preoccupatie met orde, perfectie, controle, grote gedrevenheid. 

- Inflexibel. 

- Geneigd tot sterke zelfkritiek. 

- Regels en wetten moeten strikt nageleefd worden, grote rigiditeit. 

- Wekt de indruk van grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid, maar piekert voortdurend over 

oordeel van andere. 

- In intieme relaties vaak angst voor verlies van controle. 

 

Klinische differentiatie 
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DEP ≠ AVD 

OCPD ≠ OCD 

 

Restcategorie – andere persoonlijkheidsstoornissen (DSM-5) 

“Van alles een beetje, maar van niets genoeg”. 

- Persoonlijkheidsveranderingen door een somatische aandoening (vb. frontaal hersenletsel). 

- Andere gespecifieerde persoonlijkheidsstoornis ( 9.8 dimensioneel model) 

- Andere ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis: voldoen aan diagnostische criteria maar aan 

geen enkel klinisch beeld.  

 

9.3 Socio-demografische gegevens van persoonlijkheidsstoornissen 

Prevalentie 

Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de algemene populatie. 

 volgens recente Europese gegevens uit The British National Survey of Psychiatric Morbidity heft 

10% van de bevolking een algemene persoonlijkheidsstoornis (inclusief restcategorie). Dit is 

vergelijkbaar met Amerikaanse studie (Torgersen, 2012).  

Klinische steekproeven: residentieel, ook in settings zonder specifiek aanbod. 

 50% van de patiënten heeft een (geassocieerde) persoonlijkheidsstoornissen, zeer veel borderline 

persoonlijkheidsstoornis. 

Verschil populatiesteekproeven – klinische steekproeven 

Cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger. 

Cluster B prevalentie in klinische steekproever vaak VEEL hoger.  

 

Socio-demografische correlaten 

Geslacht 

Uit populatiestudies blijkt er geen groot verschil te zijn in prevalentie bij mannen en bij vrouwen, met 

als uitzondering dat de antisociale persoonlijkheidsstoornis meer voorkomt bij mannen. 

Hypothese: neurobiologisch gegeven  hogere testosteronwaarden bij mannen waardoor het 

fenotypisch gedrag (impulsiviteit, roekeloosheid, niet naleven van wetten en normen) een stuk 

kan begrepen worden. 

Klinische studies: 

- Bias door de setting: borderline pathologie in een eetstoorniskliniek is gerelateerd aan het 

vrouwelijke geslacht, in een afkickcentrum aan het mannelijke geslacht. Dit toont aan dat de 

onderliggende trek zich geslachts-specifiek anders kan uiten, ondanks het feit dat deze genetisch 

dezelfde is. Bij mannen uit zich dit meer in destructie naar anderen en verslaving, bij vrouwen uit 

zich dit meer in de vorm van zelfdestructie en eetpathologie. 

- Bias door het assessment instrument: meer geslachtsverschillen bij zelfrapportering dan bij 

gestructureerd interview. Dit kan verklaart worden door het feit dat er bij zelfrapportering items 

zijn opgenomen die beantwoorden aan stereotypische uitingen van pathologie. 

 



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

Leeftijd  

Cluster A wordt later gediagnosticeerd en zijn dus meestal ouder. Antisociale en borderline 

persoonlijkheidsstoornissen worden op vroegere leeftijd gediagnosticeerd. 

 

Burgerlijke staat   

Cluster A individuen zijn meestal alleenstaand of gescheiden (~pathologie). 

 

Urbanisatiegraad (graad van verstedelijking) 

De urbanisatiegraad blijkt in sterke mate geassocieerd te zijn met de prevalentie van 

persoonlijkheidsstoornissen. Het komt meer voor in steden dan op het platte land. 

Hypothesen:  

- Meer stress in de stad dan op het platte land?  stress als trigger. 

- Minder sociale controle in de stad?  kiezen mensen met een persoonlijkheidsstoornis er voor 

in de stad te gaan leven? 

- Vlucht naar de stad omwille van anonimiteit? 

 

Opleiding  

Algemeen hebben individuen met een persoonlijkheidsstoornis een lagere graad van opleiding, met 

uitzondering van de obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis (hoog geschoold). 

Verklaringen SES – pathologie (evidence based): 

- Minder adequate opvoeding, minder warme opvoeding  minder adaptieve ontwikkeling vanuit 

het opvoedingsperspectief. 

- Minder sneller identificatie  ouders vinden moeilijker de weg naar hulpverlening. Door deze 

late identificatie is het ook moeilijker om tot verandering te komen waardoor de kans op een 

blijvende pathologie groter wordt. 

- Downward spiraal van pathologie  armoede. 

- Genetisch effect. 

 

9.4 Verdieping: lange termijn outcome  

Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

- Moeilijk om follow-up studies te organiseren waardoor er weinig effectieve data is (~typisch voor 

ATS profiel). 

- Vroegtijdig overlijden door risicogedrag, groot aantal in de gevangenis. 

- Groot aantal echtscheidingen. 

- Velen krijgen kinderen (~charme-eigenschap), bijna geen van hen voedt ze op. 

- Algemene daling in impulsiviteit (*), toch sterke continuering van interpersoonlijke problemen.  

 

Borderline persoonlijkheidsstoornis 

- Stoornis met de grootste chroniciteit  in en uit therapie over de tijd heen  stabiele instabiliteit. 

- Hoog suïcidecijfer (1/10), vooral bij middelenmisbruik. 

- Slechts de helft huwt, weinigen krijgen kinderen. 
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- Betere outcome bij hogere intelligentie en korte hospitalisatie. 

- Kerncomponent =  affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) ↔ impulsiviteit (lineaire daling *) 

- Functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren compenseren 

voor de problemen die ze ervaren. 

Impulsiviteit als gemeenschappelijk element op trekniveau (*) 

 
 functioneren ‘verbetert’ gradueel over de tijd, behalve bij verslaving. 

 verbetering moet genuanceerd worden tegen achtergrond van voorgaande info. 

 

 

9.5 Assessment van persoonlijkheidsstoornissen 

Vragenlijsten en zelfrapportering. 

2 problemen: 

- Vaak bias door psychiatrische toestand  gebrekkige zelfreflectie en realiteitstoetsing. 

- Items van zelfrapportering zijn gevoelig aan verwarring tussen symptomen van 

persoonlijkheidspathologie en klinische stoornissen. 

 Belang van meerdere informanten! 

 

Interviews 

Komen tegemoet aan de gevoeligheid van de items bij zelfrapportering  meer controle voor de 

effecten van mood states.  

Men kan nagaan of het probleem meer situationeel versus meer trek-achtig bepaald is. 

Er is een hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op klinisch oordeel. 

Het is echter tijdsintensief!  

 

9.6 Een categoriaal perspectief op persoonlijkheidsdiagnostiek 

Voordelen van categoriale diagnostiek 

Categoriale diagnostiek bevat een taal die iedereen kent. Het is een uniforme manier van diagnoses 

stellen, over culturen heen, over landen heen, tussen onderzoekers en clinici, maar ook in de juridische 

wereld.  

Voor elke stoornis is er een behandelingsprotocol die hierop geënt is, dit maakt het gemakkelijker voor 

clinici een passend kader te gaan kiezen. 
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Nadelen van categoriale diagnostiek 

Comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen 

De categorieën zijn niet exclusief. De structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet 

ondersteund: er zijn geen distinctie latente dimensies.  

- De helft van de patiënten voldoet aan de criteria van meer dan 1 stoornis. 

- Niet enkel binnen dezelfde cluster 

- Gemiddeld aantal diagnoses varieert van 2,8 tot 4,6, vooral in combinatie met borderline. 

- Veel voorkomende combinaties: AVD en DEP, HIS en BDL. 

Dit toont aan dat de categorieën conceptuele constructen zijn die niet gebaseerd zijn op fundamentele 

verschillen in de biologische organisatie van persoonlijkheid. 

 

Illustratie case study: Ted Bundy 

Seriemoordenaar die systematisch jonge vrouwen mishandelde, misbruikte en vermoordde 

gedurende een lange periode.  

Studie waarin 73 klinisch psychologen, bekend met het DSM-systeem, gevraagd werd welke 

persoonlijkheidsstoornis deze man had: 

- 96% pleit voor antisociale persoonlijkheidsstoornis. 

- 95% pleit tevens voor narcistische persoonlijkheidsstoornis. 

- Meer dan 50% geeft tevens schizoïde en borderline persoonlijkheidsstoornis aan. 

 

Comorbiditeit met klinische stoornissen 

De frequentie van comorbiditeit met klinische stoornissen zien we vooral in cluster B.  

De comorbiditeit met klinische stoornissen is vaak de basis voor hulpvraag en stap naar hulpverlening, 

aangezien deze vaak manifester aanwezig zijn en beter observeerbaar.  

Vaak voorkomende samenhang:  

 

- Cluster A  psychotische stoornissen 

- Cluster B  stemmings- en impulscontrole stoornissen (alcoholmisbruik, eetstoornissen) 

- Specifiek voor histrionische persoonlijkheidsstoornis  somatoforme stoornissen of 

hypochondrie 

- Cluster C  angststoornissen 

 

Recente studie (Roysamb et al., 2011): latente structuur van DSM-IV as I en II 

stoornissen. 

Studie met 2794 volwassen tweelingen, assessment van as I (klinische stoornissen) en as 

II (persoonlijkheidsstoornissen)  op basis van interview. 

Inclusie van 25 stoornissen, waarbij men is gaan kijken naar de onderliggende structuur. 

Deze studie is een belangrijke bron geweest voor de verdere herwerking van de 

diagnostiek! 
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 ovalen = 4 latente factoren (externaliserend, internaliserend, cognitief-relationeel, ?) 

 rechtshoekjes: geobserveerde variabelen (klinische en persoonlijkheidsstoornissen). 

 men kan de klinische en persoonlijkheidsstoornissen in zekere mate onderscheiden van elkaar 

(anders zou men geen 4 verschillende factoren vinden) 

 gebogen lijnen tonen aan dat factoren onderling sterk gecorreleerd zijn wat reflecteert in de 

comorbiditeit.  

 2 persoonlijkheidsstoornissen zijn inconsistent met de huidige DSM: 

-  De antisociale persoonlijkheidsstoornis laadt exclusief op de onderliggende 

externaliserende factor, deze studie suggereert dus dat de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis veel meer behoort tot het spectrum van externaliserende 

stoornissen dan dat het een persoonlijkheidspatholgie is.  

- De bordelinepathologie vloeit voort vanuit 3 verschillende latente factoren: externaliseren, 

internaliseren, cognitief relationeel.  

 

 

Gebrek aan comprehensiviteit 

De restcategorie is de meest frequente diagnose in de klinische praktijk. De reden hiervoor is dat de 

bestaande categorieën onvoldoende het klinisch beeld van de patiënt dekken, aangezien de 

categorieën gebaseerd zijn op puur theoretische consensussen tussen experten en niet op de empirie, 

realiteit.  

Veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn niet diagnosticeerbaar binnen 1 van de 10 

persoonlijkheidsstoornissen.  
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Vb. geen enkele categorie geeft een goede beschrijving van symptomen met betrekking tot intimiteit 

of devaluatie van anderen.  

Heterogeniteit binnen de diagnoses 

Grote verschillen in klinisch profiel tussen patiënten met dezelfde diagnose ten gevolge van de 

prototypische formulering (aan 5 items van de 9 voldoen, mar deze 5 zijn niet gespecifieerd).  

Vb. borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen resulteren in deze diagnose. 

Onmogelijk om af te stemmen op de protocollaire behandeling! 

 

Arbitraire cut-off waarden 

Er is geen empirische rationale voor de cutoff waarden, dit werd onder experten beslist, in de 

assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn.  

De DSM criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde persoonlijkheid is. Men vertrekt 

vanuit een klinisch oordeel, en dus een gebrekkig referentiekader, wat er voor zorgt dat de een veel 

sneller een bepaald symptoom zal herkennen/diagnosticeren dan de ander  lage 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. 

 

Opinie van experten omtrent categoriale diagnostiek van PD’s 

Studie van Bernstein et al (2007) en the board of ISSPD: 

- Vervanging van de categoriale persoonlijkheidsdiagnostiek  74% 

- Persoonlijkheidsstoornissen zijn van nature dimensioneel en moet worden gezien als een 

pathologie die zich vormt omheen de persoonlijkheid van een individu (extreme variant van 

persoonlijkheidstrekken)  87% 

- Hybride model DSM V is wenselijk, een model waarbij vetrokken wordt uit 2 pijlers: 

dimensioneel vertrekpunt waarbij categoriale scores kunnen worden berekend  70% 

 

Studie van Morey et al (2013): 

- Het AMPD (alternatief model van persoonlijkheidsstoornissen) geïntegreerd in de DSM 5, wordt 

door experten op elk vlak als meer klinisch bruikbaar beschouwd dan de traditionele DSM-

diagnostiek, behalve met betrekken tot het aspect ‘gebruiksgemak’ (mogelijke reden hiervoor 

kan zijn dat mensen dit nog onvoldoende kennen). 
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9.7 Een dimensioneel perspectief op persoonlijkheidsdiagnostiek 

Het dimensioneel perspectief gaat het dysfunctioneel functioneren als kwantitatief verschillend zien 

van normaal functioneren. Er zijn veel verschillende dimensionele modellen geweest die een voorstel 

deden om persoonlijkheidsstoornissen dimensioneel voor te stellen, 18 hiervan hebben de strijd 

overleefd waaruit men tot 1 model wou komen.  

 

Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen 

Lange geschiedenis, 4 perspectieven: 

1. Dimensionalisering van bestaande categorieën 

- Match met diagnostische criteria: scores optellen. 

- Match met prototypisch profiel: hoe goed komt iemand zijn symptoomprofiel met een typisch 

profiel van een bepaalde pathologie. 

 

Voordeel:  

- De bestaande classificatie van de DSM (10 stoornissen) wordt behouden, ze worden gewoon 

gekwantificeerd. 

- Het geeft een iets grotere stabiliteit over meetmomenten dan als er met categoriale labels wordt 

gewerkt.  

 

Nadeel: 

Pseudodimensies: de dimensies zijn nog steeds verankerd binnen de DSM-structuur, waardoor het 

probleem van homogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan.  

 

2. Dimensionalisering door spectra te maken van dysfunctioneren over As I en As II heen 

Conceptueel verreikend, maar kon empirisch gezien niet weerhouden worden. 

 

3. Dimensionalisering vanuit algemeen trekperspectief ( input DSM-5!) 

Onderzoeksterrein op zich!  meer dan 100 studies geven aan dat persoonlijkheidsstoornissen 

kunnen beschreven worden vanuit het FFM ~ persoonlijkheidstrekken. 
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Algemeen patroon vanuit meta-analyses en review studies: 

 

- Alle persoonlijkheidsstoornissen zijn gecorreleerd met een hoge score op neuroticisme en een 

lage score op altruïsme. 

- Differentiatie: extraversie en consciëntieusheid kennen een wisselend patroon. 

o Theatrale en narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn gecorreleerd met hoge scores op 

extraversie. 

o Schizoïde, schizotypische en vermijdende persoonlijkheidsstoornis negatieve correlatie 

met extraversie.  

o Obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis is gecorreleerd met consciëntieusheid.  

o Antisociale en bordeline-persoonlijkheidsstoornis negatieve correlatie met 

consciëntieusheid.  

- Differentiatie: openheid voor ervaringen speelt geen significante rol (behalve bij schizotypische 

persoonlijkheidspathologie).  

 

Wanneer we persoonlijkheidstrekken- en pathologie volgen over de tijd is het zo dat een verandering 

op  het niveau van de trekken een  daaropvolgende verandering op het niveau van de pathologie 

voorspelt, maar niet omgekeerd. (Warner et al, 2004). 

Mensen die veranderen in termen van algemene persoonlijkheid (T1  T2) werd aangetoond dat die 

verandering daaropvolgend leidde tot een verandering van de persoonlijkheidsstoornis. Wanneer een 

verandering werd vastgesteld op niveau van de stoornis, was er geen daaropvolgende verandering op 

niveau van de trek.  

Deze studie toonde aan de het de pathologie is die zich rondom de trekken gaat ontwikkelen.  
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Hetzelfde is onderzocht op niveau van de facetten: de 10 klassieke AS II diagnoses kunnen worden 

beschreven in termen van hoge of lage scores op de NEO PI-R facetten.  

- Widiger et al, 2002: theoretische predicties op basis van DSM-IV criteria sets. 

- Lynam en Widiger, 2001: onderzoekers genereren de beschrijving van 

persoonlijkheidsstoornissen in termen van FFM. 

- Samuel en Widiger, 2004: clinici genereren de beschrijving van persoonlijkheidsstoornissen in 

termen van FFM. 

 grote consistentie in FFM beschrijvingen van persoonlijkheidsstoornissen over benaderingen 

heen: sterke convergente en discriminante validiteit.  

 

 

4. Dimensionalisering vanuit specifieke maladaptieve trekdimensies 

Niet vertrokken vanuit het FFM, maar vanuit alle symptomen die er bestaan op vlak van 

persoonlijkheidspathologie, om te classificeren en te kijken naar onderliggende constructen. 

- Clark: criteria van persoonlijkheidspathologie en klinische stoornissen waar een zekere 

persoonlijkheidscomponent in zit geordend in clusters van symptomen  factoranalyse 

- Livesley: literatuur van persoonlijkheidspathologie  factoranalyse 

 

 hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend gelijkend 

 de dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van algemene 

persoonlijkheidsdimensies.  
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Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het alternatief dimensioneel model in 

DSM-5 

Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vereist 2 zaken: 

 

- Assessment van persoonlijkheidsfunctioneren (CRITERIUM A) 

 

Criterium A wordt als voorwaarde gezien om te kunnen kijken wat pathologisch is.  

Men kijkt in welke mate een individu disfunctioneert op niveau van het zelf en het interpersoonlijk 

niveau. 

o Zelf =  

 Mate van identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, 

stabiele zelf-waarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en 

reguleren. 

 Mate van  doelgerichtheid: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op 

korte termijn als levensdoelen), hanteren van pro-sociale interne standaarden van gedrag, 

mogelijkheid tot zelfreflectie. 

o Interpersoonlijk =  

 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 zijn om dichtheid met 

anderen te ervaren, wederkerigheid in interpersoonlijk gedrag.  

 

Dit wordt gemeten met Level of Personality Functioning Scale (assessment). Hoe hoger de score, 

hoe meer dysfunctioneren, vanaf score 2 is er sprake van dysfunctioneren op het niveau van de 

persoonlijkheid. Nadien gaat met over naar criterium B om te kijken van waaruit dit 

dysfunctioneren komt. 

  

- Evaluatie van pathologische trekken (CRITERIUM B) 

 

DSM-5 maat (vragenlijst): Personality Inventory for DSM-5 (PID-5). 

25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen: 

o Negatief affect (~ hoog neuroticisme) 

o Detachment (~ laag extraversie) 

o Antagonisme (~ laag welwillendheid) 

o Disinhibitie (~ laag consciëntieusheid)  

o Psychoticisme (~ hoog openheid) 
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Deze trekken werden geselecteerd na een review van bestaande trekmodellen, evidentie van 

dimensionalisering van het FFM en specifieke maladaptieve dimensies. 

 

Daarnaast: 

- Patronen moeten inflexibel en pervasief zijn (criterium C) 

- Patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset (criterium D) 

- Worden niet beter verklaard door andere mentale stoornissen (criterium E) 

- Niet toe te schrijven aan effecten van substance use of medische conditie (criterium F) 

- Worden niet begrepen als normaal binnen de culturele achtergrond of ontwikkelingsfase van het 

individu (criterium G) 

 

Diagnose van persoonlijkheidsstoornissen op basis van het dimensioneel DSM-5 model  

6 van de 10 oorspronkelijke persoonlijkheidsstoornissen worden in het dimensioneel model 

gerepresenteerd. De andere 4 zijn onvoldoende differentieerbaar van elkaar.  

 

Indien iemand niet voldoet aan 1 van de 6 persoonlijkheidsstoornissen  PD-trait specified: 

- Voldoen aan criteria A (2 of eer beschreven terreinen) 

- Assessment op maat van specifieke trekken 

- Zelf rapportering of informant 

- Scores afzetten tegen normatieve gegevens  
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Case Mr Z. 

 

 

9.8 Categoriaal versus dimensioneel: klinische bruikbaarheid 

Empirische bevindingen omtrent klinische bruikbaarheid 

De diagnostische validiteit van dimensies is groter dan bij categorieën. Een belangrijk aspect in het 

overtuigen van clinici in de richting van dimensionele diagnostiek is de klinische bruikbaarheid: 

- Gebruiksvriendelijkheid 

- Betrouwbaarheid 

- Waarde voor indicatiestelling en behandelplan 
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 FMM beschrijvingen zijn duidelijker dan DSM criteria.  

 

Waarde van dimensionele instrumenten voor indicatiestelling en behandeling 

Informatie vanuit hogere orde niveau (de brede domeinen)  

 kan iets zeggen over hoe noodzakelijke en nuttig een behandeling is en welk soort theoretisch kader 

bij een bepaald individu het beste past. 

 

Noodzaak en nut van behandeling: 

- “the misery traits”: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C) 

- Korte behandeling: significante verhogingen op 1 à 2 N-facetten, hoog A, hoog 0 

 

Keuze van theoretisch kader 

- Extraverten: client-centered therapie 

- Introverten: gedragstherapie 

- Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, vaardigheidstraining 

- Hoog O: psycho-analyse  

 

Informatie vanuit het lagere orde niveau (specifieke facetten)  

Therapeutisch maatwerk: identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering. Focus op 

gedragsmatige clusters in plaats va, op de stoornis als dusdanig. Vb. impulsief gedrag, affectieve 

labiliteit, zelfbeschadiging. 

Algemeen: 

- Minder stigmatiserend 

- Makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen 

- Training is transparant en gemakkelijk aan te leren 
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10. Persoonlijkheid vanuit een forensisch perspectief 

 

10.1. Conceptueel kader: BPS – model 

 

Er zijn verschillende zaken die een rol spelen bij het tot stand komen van geweldpleging: biologische / 

neurologische factoren, psychologische factoren: gedrag, cognitie en emotie en sociale factoren: 

familie, vrienden, netwerk, werk. 

Er spelen ook een macrofactoren een rol, hierbij gaat het over maatschappelijke factoren. 

Macro level perspectief op crimineel gedrag (grand theories) 

De grand theories zijn abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen 

proberen verklaren. Vb. IJsland vs Syrië, Irak,… 

Deze theorieën zijn ontwikkeld in de jaren ’80, ze zijn nog steeds toonaangevend, maar er is weinig 

empirische evidentie.  

Modernisatietheorie 

Door de snelle sociale veranderingen in Westerse maatschappijen, gaan traditionele waarden en 

normen een stuk verloren waardoor de criminaliteit stijgt. Deze theorie verklaart waarom er in 

Westerse landen meer criminaliteit is dan in bv. Aziatische landen. 

Civilisatietheorie 

In moderne maatschappijen vinden er persoonlijkheidsveranderingen op groepsniveau plaats die er 

voor zorgen dat er net minder criminaliteit is. Deze theorie wordt deels empirisch bevestigd: in landen 

waar er een goed sociaal systeem is, waar voldoende veiligheid wordt ervaren, worden bepaalde 

persoonlijkheidseigenschappen meer ontwikkeld die het risico op crimineel gedrag gaat verkleinen, 

vb. zelfcontrole.  

In meer geciviliseerde landen daalt het externaliserend geweld, maar neemt het internaliserend 

geweld toe: meer suïcide, druggebruik,… 
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↔ modernisatietheorie 

World system theorie 

Ongelijkheid tussen landen onderling in termen van economische ontwikkeling, leidt tot criminaliteit, 

via de lus van ongelijkheid en uitbuiting.  

Marcolevel = sociologie. 

Microlevel = psychologie. 

 

10.2. Basisprocessen op micro-niveau: persoonlijkheid en sociale interactie 

 

Geweldpleging valt onder ‘social environment’, aangezien geweld steeds in interactie met iemand 

anders is. Social environment wordt in dit hoofdstuk enkel bekeken vanuit de bril van geweldpleging.  

Persoonlijkheid speelt een rol via van 3 basisprocessen die een invloed hebben op de social 

environment.  

Selectie 

 Mensen met bepaalde persoonlijkheidstrekken gaan meer omgevingen selecteren waar de kans op 

geweldpleging hoger is.  

De trek hoog sensation seeking is geassocieerd met meer geweldpleging (externaliserend). 

- Voorkeur feestjes met risk gehalte (drugs). 

- High risk seksueel gedrag. 

- Creëren eigen veiligheidsregels, vaak betrokken in ongevallen. 

Mensen met deze trek zoeken stimulatie op en komen zo vaker terecht in sociale situaties waar een 

bepaald risico speelt. 

De trek hoog self concealment (hoog N, laag E) is geassocieerd met meer internaliserend geweld.  

Deze mensen selecteren situaties waar ze alleen en zoeken geen sociale steun op bij moeilijkheden.  

Evocatie 

 de mate waarin de eigen persoonlijkheid automatisch gedrag bij de ander uitlokt.  

Mensen die zich snel irriteren aan anderen en agressief reageren hebben een ‘hostile attribitional bias’ 

(= cognitieve fout die ambigue cues vijandig gaat interpreteren, vb. iemand botst tegen jou  is met 

opzet). Deze reactie lokt ook bij de ander een vijandige reactie uit.  
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Manipulatie 

 alle processen die we dagelijks ondernemen om anderen te gaan beïnvloeden, niet noodzakelijke 

negatief.  

Verschillende persoonlijkheidstrekken worden geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën.  

Echter, is er 1 prototypisch trekprofiel = machiavellianisme (combinatie van meer pathologie trekken): 

- Manipulatief (negatief, dwingend) 

- Cynisch 

- Anderen worden gebruikt in functie van eigen doelen (opportunistisch) 

- Interpersoonlijk wantrouwen 

- Gebrek aan empathie 

Persoonlijkheidspredictoren van manipulatiestartegieeën 

- Extraversie: 

o Hoog dominant  bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op verantwoordelijkheden 

o Laag dominant  ziekte veinzen, zelfvernedering, liegen en geweld 

- Welwillendheid: 

o Hoog  induceren van plezier, uitleg geven 

o Laag  “silent treatment” 

- Consciëntieusheid: 

o Hoog  rationaliseren, verklaringen geven 

o Laag  weinig consensus (meer risico op criminele strategieën?) 

- Emotionele stabiliteit: 

o Hoog  weinig onderzoek 

o Laag  regressie (emotionele uitzinnigheid) 

- Openheid voor ervaringen: 

o Hoog  rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op verantwoordelijkheden 

o Laag  sociale vergelijking 

 

10.3. Persoonlijkheid als belangrijk construct binnen de forensische context 

Predictor van geweld en stabiliteit van agressie 

Historisch gezien dacht men dat mentale stoornissen (psychose) een belangrijke predictor was van 

geweld.  

Recente studies tonen aan dat persoonlijkheid en middelmisbruik de belangrijkste predictoren zijn van 

agressie. Persoonlijkheid (vb. antisociale persoonlijkheidsstoornis) is ook geassocieerd met sneller en 

ernstiger recidivisme.  

Verklaring vanuit het FFM (Skeem et al., 2005) binnen een psychiatrische populatie  2 grote 

constructen kunnen geweld gaan voorspellen: 

- Antagonisme (↔agreeableness): interpersoonlijk construct (achterdocht, strijdvaardigheid, 

bedriegelijkheid, gebrek aan empathie)  impulsive hostility  

- Neuroticisme (vijandigheid, depressie)  impulsive hostility 
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Studie die het belang van persoonlijkheid in het voorspellen van stabiliteit van agressie aantoont 

(rang-orde stabiliteit van agressie, de Columbia County Longitudinal Study): 

 

Op jonge leeftijd lagere correlaties in vergelijking met volwassen leeftijd: leeftijdgebonden, 

ontwikkelingsspecifiek. 

 

Rol van persoonlijkheid in verhoorsituaties 

Persoonlijkheid van zowel verhoorder als verhoorde spelen een rol in een verhoorsituatie.  

Het is algemeen geweten dat een menselijke, empathische stijl van de verhoorder, de beste predictor 

is van self-disclosure (overgaan tot bekentenissen).   

Ook de persoonlijkheid van de verdachte speelt een rol. Niet elke verhoorstijl zal even goed werken bij 

elke verdachte, het zal dus belangrijk zijn om de verhoorstijl aan te passen aan de persoonlijkheid van 

de verdachte. Dit is vooral van belang bij niet coöperatieve verdachten.  

Prototyisch persoonlijkheidsprofiel van een goede verhoorder op basis van de vereiste competenties 

3 centrale competenties kunnen worden vertaald naar bepaalde persoonlijkheidsfactoren: 
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Taxometrisch perspectief  op verhoorstijlen (Kelly et al., 2013) 

Alle verhoorstijlen die in de praktijk gebruikt worden zijn in een theoretisch model gegoten. Dit model 

kan gezien worden als een wiel met centraal het rapport waarrond alles draait.  

Dit rapport gaat over het hanteren van een menselijke en humane stijl en het voldoen aan de 

basisnoden van de verdachte. Er moet geen affectieve band worden opgebouwd, zoals bij een 

therapeutische relatie, maar het wederzijds respect moet behouden blijven.  Eenmaal hieraan voldaan 

is, kan men overgaan tot specifieke verhoortechnieken.  

Verhoortechnieken: 

- Emotie(provocatie): alle technieken waarbij wordt ingespeeld op de emoties van de verdachte, 

zowel positief (vlijen, complimenten geven, flatteren,… ) als negatief. 

- Evidence (werken vanuit bewijs): alle technieken om verdachte te confronteren met wat geweten 

is: bluffen, claimen,… 

Vanuit emotie en evidence kan er op 2 manieren aan de slag worden gegaan: 

- Confront (machtspositie, autoriteit gebruiken): good cop/bad cop kan een soort dynamiek 

teweegbrengen om coalitie aan te gaan tegen de bad cop.  

- Collaboratie (gelijkwaardige positie, samenwerking bevorderen): werken met beloningen 

(sigaretten, minder straf,…). 

Contextmanipulatie: kan in elke fase van het verhoor optreden, dit gaat over alle akten die verhoorders 

ondernemen om de context te manipuleren. Vb. warme/koude, kleine/grote ruimte, lang/kort 

verhoor,… 

 

De stijl die het best gehanteerd wordt hangt een stuk af van de verdachte. 

Vb. hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen  positieve emotie-provocatie 

vanuit collaboratieve stijl. 

Vb. laag openheid: gevoelig voor ratio, closed-minded  presentatie van evidentie. 

Afhankelijk van neuroticisme en altruïsme leidt dit tot meer self-disclosure door collaboratieve 

versus confronterende stijl: hoog N, hoog A  collaberende verhoorstijl, laag A  

confronterende verhoorstijl. 
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Persoonlijkheid en afleggen van valse bekentenissen 

Er zijn verschillende types van valse bekentenissen: vrijwillige (hier kan je als verhoorder niet veel aan 

doen) en valse bekentenissen onder druk van de verhoorder (afgedwongen versus ingebeeld). 

Verschillende factoren spelen hierin mee: 

Situationele factoren: 

- Isolatie 

- Lange ondervragingstijd 

- Presenteren van valse evidentie 

- Minimaliseren van het gebeurde door de verhoorder 

Persoonsgebonden factoren: 

- Vrijwillig: nood aan aandacht, zelf-bestraffing door onzekerheid, bescherming van de echte dader. 

- Onder druk: korte termijn positieve effecten van beloningen worden als belangrijker 

gepercipieerd dan het lange termijn nadeel  

 mensen die hoog scoren op impulsiviteit ~ afdwingen 

 mensen die hoog scoren op afhankelijkheid (N) en inschikkelijkheid (A) ~ inbeelding 

 leeftijd: hoger risico op valse bekentenissen bij jongere daders 

Mentale stoornissen: 

- Bij mensen met een cognitieve beperking moet er worden opgelet met suggestieve vragen. Zij 

hebben een verhoogde vatbaarheid voor invloeden, moeilijkheden met zich aan te passen aan 

autoriteit, ze willen pleasen, hebben korte aandachtspanne en geheugenproblemen. Dit zijn 

allemaal factoren die de kans op valse bekentenissen verhogen. 

- Psychopathologie algemeen is een risicofactor voor valse bekentenissen door perceptuele 

distorsie, verminderd oordeelvermogen, angst, schuldgevoel, gebrekkige realiteitstoesting.  

Persoonlijkheidsstoornissen: 

- Antisociale persoonlijkheidsstoornis (!): afhankelijk van hun prioriteit zullen ze vaker vals 

bekennen of vals ontkennen. Dit kan worden verklaard door het feit dat zij niet geven om wat 

anderen willen. Als de beloning hun goed uitkomt kan deze doelgroep vals bekennen. Ze liegen 

snel en zijn niet bekommerd over gevolgen van hun gedrag. 

- Theatrale persoonlijkheidsstoornis: dramatiseren, overdrijven, confabuleren. 

- Borderline persoonlijkheidsstoornis: leugens als wapen om anderen te kwetsen.  

 

Hoge prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in de forensische context 

Van alle sectoren waar persoonlijkheidsstoornissen voorkomen, is de prevalentie het hoogst in de 

forensische sector.  

De egosyntone beleving van de problematiek is eigen aan sommige persoonlijkheidsstoornissen, er is 

vaak weinig ziekte-inzicht en weinig hulpvraag.   

In het kader van diagnostiek van toerekingsvatbaarheid moeten we ons de vraag stellen of het gaat 

over bewust manipulatie (malingering = bewust veinzen van psychiatrische stoornissen, defensiviteit, 

misleiding) of automatische, onbewuste vertekening als resultaat van persoonlijkheidspathologie.  
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De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in het gevangeniswezen is hoog. Het gaat vooral over 

cluster B stoornissen, specifiek de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Er is een grote comorbiditeit 

met verslavingsproblematieken, parafilieën en psychoses.  

Er is geen 1 op 1 relatie tussen specifieke persoonlijkheidsstoornissen en bepaalde delicten, er is wel 

een sterke associatie tussen de antisociale persoonlijkheidsstoornis en crimineel gedrag. Dit kunnen 

we deels terugvinden in de diagnostische criteria van de antisociale persoonlijkheidsstoornis: 

 

Het concept psychopathie houdt nauw verband met de antisociale persoonlijkheidsstoornis.  De 2 

begrippen worden vaak als synoniem van elkaar gebruikt. Ze overlappen weldegelijk, maar het zijn 

geen synoniemen.  

Traditioneel wordt psychopathie beschreven (a.d.h.v. de PCL-R) in 3 clusters van deficieten: 

- Gedragsmatig: impulsief, neemt risico’s, vaker betrokken bij criminele activiteiten (=ATS PS). 

- Interpersoonlijk: grandioos (≠ATS PS), bedrieglijk, egoïstisch en manipulatief. 

- Affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, kilheid (≠ATS PS). 

Meer recente modellen pleiten op basis van empirische evidentie voor meer aandacht voor (bovenop 

het bovenstaande): 

- Onbevreesdheid (fearlessness) 

- Stoutmoedigheid (boldness) 

- Onkwetsbaarheid (invulnerability) 

Antisociale persoonlijkheidsstoornis VS psychopathie 

Historisch werd het als apart construct uitgewerkt: 

- The Mask of Sanity (Cleckley,1941) als basis voor conceptualisatie van psychopathie vandaag. 

- Het onderzoek van Robins (1966) als basis voor conceptualisatie van ATS PS: observaties binnen 

kliniek van kinderen die psychopathische kenmerken vertoonden  follow up  criminele 

activiteiten  gedragsmatige beschrijving van criteria van psychopathie  beschrijving ATS PS. 

Het wordt in de literatuur als synoniemen gebruikt. Tot de DSM IV was dit ook zo, men sprak enkel 

over ATS PS en ging er vanuit dat psychopathie hieronder viel. 

Vanuit een dimensioneel persoonlijkheidsperspectief werden psychopathie en de ATS PS met elkaar 

vergeleken: 
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- Gelijkenissen en verschillen van instrumenten voor ATS PS en psychopathie met betrekking tot 

hun relatie met het FFM (Hicklin & Widiger, 2005): 

-  
 

- Meta-analyse PP – ATS –FFM (Decuyper et al., 2009) 

 

Asymmetrische relatie tussen ATS PS en psychopathie: 

o Uit onderzoek blijkt dat er meer mensen zijn met ATS PS dan met psychopathie. Uit 

prevalentiegegevens blijkt dat 1% van de algemene populatie verhoogd scoort op 

psychopathie, hoger bij ATS PS.  

o De meeste mensen die voldoen aan de criteria voor psychopathie, voldoen ook aan de 

criteria voor de ATS PS. Er zijn ook mensen die psychopathische kenmerken vertonen die 

geen ATS PS hebben, dit zijn de ‘succesvolle’ psychopaten  topfuncties.  

o Slechts ¼ mensen met een ATS PS heeft ook de diagnose psychopathie.  

 

- Criteria PCL-R niet opgenomen tem DMS-IV (Hare, 2003) 

 
 20 criteria, typisch voor psychopaten. Veel overlap met ATS PS, behalve vetgedrukte.  
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Integratie van de ontbrekende kenmerken van psychopathie in de criteria voor de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis in DSM5 sectie III 

Tot DSM IV was er geen aandacht voor psychopathie. DSM-5 wou hier verandering in brengen.  

 

A. Gematigde, sterke of extreme impairment in minimum 2 van de volgende gebieden: 

Identiteit: egocentrisme, identiteit hangt op aan macht. 

Zelf-directief gedrag: doelen worden gesteld op basis van persoonlijk voordeel, geen interne 

morele standaarden, afwezigheid van ethisch gedrag in handelen. 

Empathie: geen spijt na kwetsen van anderen, geen oog voor noden of gevoelens van anderen. 

Intimiteit: geen wederkerigheid, gebruiken/misbruiken van anderen, intimidatie en 

controleren van anderen. 

B. Voldoen aan 6 of mee van de volgende trekken  

Manipulativeness 

Callousness 

Deceitfulness 

Hostility 

Risk Taking 

Impulsivity 

Irresponsibility 

Het individu in minimum 18 jaar. 

Specifier: ATS PS met psychopathische kenmerken 

- Laag: anxiousness en withdrawal 

- Hoog: attention seeking  

 

- Connectie van het alternatief trekmodel voor ATS PS en psychopathie met de categoriale 

diagnostiek van de ATS PS (Wygant et al., 2016): 

 

Empirisch onderzoek bevestigd de meerwaarde van het dimensioneel model, inclusief de 

specifier. Het beschrijft zowel categoriale ATS PS als psychopathie comprehensief.  

Echter blijken er nog andere trekken, dan beschreven in de specifier, typisch voor psychopathie, 

nl. grandiosity en restricted affectivity. Empirisch discussie of deze trekken moeten toegevoegd 

worden, want het verschil met de narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt klein.  

Boldness, beschreven in de specifier, wordt goed comprehensief omvat, maar voor fearlessness 

in het resultaat minder goed. Nuancering: psychopathie is geen stand-alone diagnose maar een 

specifier binnen het antisociaal model. 

Er is een additionele meerwaarde van criterium A om belangrijke aspecten van psychopathie te 

beschrijven. Critici maken de bedenking in welke mate criterium A verschilt van criterium B. Vb. 

Self-direction  disinhibition/impulsivity.  

De typische psychopaat zit laag op N en hoog op E, het PID 5 model is echter gebaseerd op hoge 

N en lage E. In DSM-5 hebben ze dit omgedraaid (reverse-keyed items), wat conceptueel voor 

problemen zorgt en verder onderzoek vraagt. 

reflecteren de ‘fearlessness’ en ‘bold 

interpersonal style’ 
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10.4. Persoonlijkheid binnen de forensisch-psychiatrische context 

Situering forensische psychiatrie 

De forensische psychiatrie is het raakvlak tussen gerecht en psychiatrie.  

Dit kan zowel voor dader- als slachtoffer onderzoek. Bij dader-onderzoek gaat het over het evalueren 

van de geestelijke gezondheid, toerekeningsvatbaarheid en risicotaxatie.  

Bij slachtoffers gaat het over de evaluatie van de psychische schade na een delict.  

 

Bijdrage vanuit de psychologie aan dit terrein 

Vaak worden psychologen ingezet voor de gedragskundige daderprofilering (dit verschilt van crime 

scene investigation!):  

- Motieven voor het plegen van een delict. 

- Achterliggende cognities, emoties. 

- Bepalen van betrouwbaarheid van uitspraken. 

- Meespelen van psychische problematiek in het handelen ~ toerekeningsvatbaarheid. 

- Inschatting van gevaarlijkheid (herval). 

Meerwaarde van de psycholoog: input van testresultaten naast gespreksvoering en observatie.  

 

Verschil tussen algemeen versus forensisch klinisch onderzoek 

De therapeutische, vertrouwensrelatie wordt minder evident in het forensisch kader omwille van 

dwang (~ vrije wil) en tijdsdruk.  Dit resulteert vaak in gebrekkige motivatie en een defensieve of sociaal 

wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek  faking, sociaal wenselijke antwoorden wat kan 

zorgen voor onderrapportering. 

De samenstelling van de testbatterij moet hier dus op afgesteld zijn: 

Men werkt met meerdere informanten en meerdere bronnen: belang van collaterale informatie 

(informatie uit het netwerk van de dader, getuigenis slachtoffer, informatie politierapport,…).  

Er worden schalen gebruikt die de respons sets in kaart brengen. Inclusie van tests die voorwenden 

van psychiatrische symptomen of amnesie exploreren (vb. malingering). 

Illustratie: zelfbeoordeling interpersoonlijk gedrag + beoordeling door bewaker bij psychopaten:  

- Onderschatting van hun meest afwijkende eigenschappen (dominantie, coërciviteit) 

- Overschatting van hun meest adaptieve eigenschappen (koesteren) 

 Faking? Gebrek aan inzicht? 

Binnen de groep met mensen met een persoonlijkheidsstoornis binnen de forensische context, zien 

we een grote groep met mensen met een mentale retardatie. Bij deze doelgroep is het extra belangrijk 

om met gedragsobservaties te werken en collaterale informatie in functie van diagnostiek. Deze groep 

is gevoeliger voor suggestie, er moet extra aandacht gegeven worden aan culturele factoren.  

De graad van afhankelijkheid moet steeds tegen de achtergrond van intellectueel probleem 

beschouwd worden in functie van het vermijden van overschatting van de pathologie.  
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Vergeten stoornissen binnen de forensische context 

Tourette-syndroom en criminaliteit 

Het tourette-syndroom is een neurologische stoornis die begint in de kindertijd met een sterk 

genetisch component.  

Symptomatisch profiel: 

- Neurologisch: onwillekeurige motorische en vocale tics. 

- Gebrekkige impulscontrole: exhibitionisme, woede, verslaving. 

- Disinhibitie van agressie en emoties. 

- Comorbiditeit met ADHD en OCD. 

Vertaling naar gerechtelijk perspectief: manifestaties van Tourette-syndroom worden soms 

verkeerdelijk geïnterpreteerd als intentioneel crimineel gedrag. Bij deze groep van daders heeft het 

crimineel gedrag een duidelijke organische component.  

Syndroom van asperger en criminaliteit 

Valt binnen de DSM-IV onder ASS, wordt ook gezien als high-fucntioning type.  

Centrale kenmerken: 

- Sociale deficieten 

- Gebrek aan communicatieve vaardigheden 

- Beperkte/ stereotype activiteiten en interesses 

Deze combinatie van kenmerken zijn relevant met betrekking tot  crimineel gedrag. Bepaalde 

fascinaties (centrale coherentie) worden niet ‘tegengehouden’ door deficieten met betrekking tot 

‘theory of mind’: gebrek aan begrijpen van sociale signalen, geen inleving in andere emotionele 

ervaring van een gedeelde gebeurtenis.  

Er wordt crimineel gedrag gesteld vanuit de preoccupatie met betrekking tot interne interesses, 

waarbij sociale gevolgen genegeerd worden.  

Dit uit zich in: brandstichting (grootste frequentie), stalking (vaak na afwijzing binnen relationeel 

perspectief), ongepast seksueel gedrag (vaak fetisjisme).  

Bekende case: Tietz, J. (2002)The boy who loved transit: how the system failed an obsession. 

Rechters zijn vatbaar voor ‘spijt van de daden’. Deze doelgroep heeft vaak weinig schuldgevoel en 

geweten en komen vrij offensief over bij strafzaken. Dit toont aan dat een neuro-psychiatrisch 

perspectief in strafzaken soms echt noodzakelijk is om daders met dit soort profielen beter te gaan 

begrijpen. 

 

10.5.  (On)toerekeningsvatbaar 

(On)toerekeningsvatbaarheid in België 

Internering is een juridische veiligheidsmaatregel. Men kan geïnterneerd worden na het plegen van 

een strafbaar feit wanneer er geen controle is over de daden en men een gevaar voor de maatschappij. 
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Internering is een maatregel van onbepaalde duur. Internering is vergelijkbaar met 

terbeschikkingstelling (TBS) in Nederland. 

Controversiële maatregel 

Meer dan 1100 geïnterneerden  in de Belgische gevangenissen (2013): geen adequate zorg/ 

begeleiding, geen toekomstperspectief. België is hier meerdere malen voor veroordeeld geweest door 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.  

In 2016 werd de interneringswet herzien: niet meer mogelijk voor lichte misdrijven, er wordt meer 

ingezet op zorg, verdere uitbouw van het forensisch circuit. 

Populatie 

Soorten delicten: 

- Zedenfeiten (32,2%) 

- Aanslag op goederen (24,3%) 

- Doodslag (15,8%) 

Meest frequente diagnose: 

- Persoonlijkheidsstoornis (waarvan 24,3% cluster B) 

- Middelen gebruik 

- Psychotische stoornis 

- Mentale beperking 

Diagnostiek 

Vroeger werd de beklaagde gezien door de gerechtspsychiater(s). Kritiek wegens weinig 

gestandaardiseerde diagnostiek, perceptie van willekeur, geen specifieke opleiding, weinig 

kwaliteitsbewaking. Deze psychiater gaf advies aan de rechter, de rechter beslist over de maatregel. 

De CBM (commissie tot bescherming van de maatschappij) volgt de verdere internering op.  

Huidige evolutie (2016): 

- Meer inzetten op deskundig psychiatrisch onderzoek VOOR internering: specifieke opleiding voor 

gerechtspsychiaters, gestandaardiseerd proces, kwaliteitscontrole. 

- Meer inzetten op zorg TIJDENS de internering: aangepaste zorg, opvolging door 

‘interneringskamer’ (rechter + klinisch psycholoog + assessor sociale integratie)  beslissingen 

over uitgaansvergunning, invrijheidsstelling op proef, definitieve invrijheidsstelling, … 

In Nederland wordt op een andere manier gewerkt: Pieter Baan centrum: 

- Psychiatrische observatiekliniek van ministerie van justitie. 

- Onderzoek van verdachten, geen veroordeelde. 

- Onafhankelijke positie binnen strafproces. 

- Doel: rapportage pro Justitia met betrekking tot toerekeningsvatbaarheid, kans op recidive en 

eventuele behandeling. 

- Observatie gedurende 7 weken door multidisciplinair team 

- Inzage strafdossier. 

- Jurist als voorzitten van teambespreking. 
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5-stapsprocedure van onderzoek naar geestesvermogen 

 

 

Voorbeeld: lijst beoordeling van ontoerekeningsvatbaarheid 

 

 

Bronnen en instrumenten voor het onderzoek 

Observatie 

Contactname met anderen, perceptie van het delict (schuldbewust, onverschillig, triomfantelijk), 

houding ten aanzien van psycholoog, psychiater.  

Gesprekken  

Milieuonderzoek (leefwereld van de omgeving), psychologisch onderzoek (belevingswereld uit 

autobiografisch verhaal), soms gebruik van gestructureerd interview (vb. SCID) 
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Intelligentietesten 

Grote verschillen in de subtests is indicatief voor verder neurologisch onderzoek: profiel als handvat 

voor zicht op bv neurologische aandoening.  

Gevaar van schijn-exactheid.  

Neuropsychologische tests 

~ Tourette-syndroom,.. 

Persoonlijkheidsgerelateerde vragenlijsten 

- MMPI: meest gebruikte instrument in de klinische (forensische) sector.  

567 items zorgt voor veel informatie, heeft schalen om responssets en faking na te gaan.  

Het is een belangrijke leidraad voor clinici in formulering van diagnostische noodzakelijkheden en 

zorgt voor een beter begrip van symptomen, maar het is eigenlijk geen tool voor directe diagnose.  

- UCL: coping lijst 

- TCI: temperamentslijst 

- PCL-R: grote voorspeller voor recidive  

- NEO PI-R: voordeel  sterktes komen aan bod, nadeel  dekt onvoldoende de extreem 

maladaptieve varianten van persoonlijkheid 

- PID-5: beloftevol maar nood aan verder onderzoek 

Projectief materiaal 

Voordeel: individu heeft niet direct zicht op doel van de test, indirecte maat voor zelfonthulling. 

Nadeel: psychometrisch onbetrouwbaar. Vb. TAT, Rorschach inktvlekken methode.  

 

 

10.6. Risicotaxatie 

Risicotaxatie is het inschatten van de ernst van het risico dat iemand in de toekomst (opnieuw) 

gewelddadig gedrag gaat vertonen van bepaalde aard, omvang (recidive) en binnen een welbepaalde 

context. 

Risicotaxatie kent een tweedelig doel: 

- Beveiliging van de maatschappij tegen personen die en gevaar vormen 

- Verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer) vormen 

Historisch gezien zijn er 3 types van risicotaxatiemethoden: 

- Ongestructureerd klinische methode: op basis van ervaring en intuïtie van de deskundige. 

- Actuariële methode: scoring van verschillende empirisch gevalideerde statische risicofactoren. 

- Gestructureerde klinische methode: checklist met zowel dynamische als statische risicofactoren, 

eigen weging door deskundige  op heden meest valide methode. 

De meest gebruikte methode in de rechtbank was de ongestructureerde klinische taxatie. Er kwam 

kritiek vanuit voorstanderd van de actuariële taxatie aangezien deze methode die gestandaardiseerd 

is, niet transparant en empirisch onderbouwd en het training vereist. Als reactie werden actuariële 

instrumenten toegepast, die de persoon scoort op statische risicofactoren (=onveranderbare 

risicofactoren zoals delictgeschiedenis, geslacht, misbruik,…). Op deze manier kunnen delicten beter 

voorspelt worden. Het nadeel hiervan is dat deze methode geen rekening houdt met beschermende 

factoren zoals een beschermend netwerk. Dit is in een behandelcontext niet interessant aangezien het 
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geen veranderbare factoren in kaart brengt. De gestructureerde klinische methode biedt hier 

antwoord. Hier worden zowel statische als dynamische risicofactoren bekeken. De beoordelaar kan in 

het eindoordeel bepaalde factoren zwaarder laten doorwegen.  

Voorbeelden van instrumenten: HCR-20: Historical Clinical Risk management ( inschatten van 

algemeen geweld), SVR-20 (seksueel geweld), KHT-R.  

Belangrijkste dynamische risicofactoren 

Dynamische risicofactoren zijn factoren geassocieerd met de kans op herval die mogelijk veranderbaar 

zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute dynamische risicofactoren (vb. druggebruik) en 

stabiele dynamische risicofactoren (vb. persoonlijkheidstrekken: stabiel maar binnen behandelsetting 

‘leren omgaan met’).  

Douglas & Skeem hebben in 2005 een overzicht gemaakt van de belangrijkste dynamische 

risicofactoren: 

- Persoonlijkheidstrekken: 

o Impulsiviteit. 

o Negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid. 

o Antisociale trekken. 

- Druggebruik. 

- Psychose. 

- Beperkte sociale steun. 

- Behandeltrouw – en attitude. 

Het leven in een TBS kliniek 

Rapportage serie ‘doe even normaal’: traject van 2 TBS patiënten.  

- Welke dynamische risicofactoren voor recidive kan je bij Anis en Peter identificeren? 

 

Peter: verslavingsgevoelig, bipolair, borderline persoonlijkheidsstoornis. Kan moeilijk om met 

tegenslagen. Negatieve emoties worden onderdrukt met drugs en alcohol, onder invloed pleegde 

hij een delict (brandstichting). Heeft 2 van de 4 jaar TBS achter de rug.  

Lijkt zicht te hebben op doel/nut van behandeling, DSP. Theoretisch inzicht in stoornis. 

 nog meer risicofactoren aanwezig (BPS: impulsiviteit, negatief affect), geen sociale steun.  

 beschermende factoren: behandeltrouw – en attitude.  

 

Anis: verslavingsgevoelig, schizofrenie. Reeds 5 jaar TBS, woont begeleid zelfstandig een 

trainingswoning van de kliniek. Uit de hand gelopen ruzie met broer: gestoken met een mes. Op 

het moment wou hij dat hij dood zou zijn (~psychose). Probeerde broer van de drugs te helpen, 

maar raakte zelf zwaar verslaafd aan cocaïne. Heeft geleid tot achterdocht, paranoia. Pas in 

gevangenis inzicht in schizofrenie.  

 schizofrenie, druggebruik 

 beschermende factoren: sociale steun 
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- Ligt de oriëntering van beide profielen (Anis: volledige zelfstandigheid, Peter: allicht blijvende 

begeleiding) daarmee in lijn? 

 

Peter werkt elke dinsdag en 2 zaterdagen in een winkel, rest van de dagen in de schoonmaak + 

opleiding. Toekomstperspectief: begeleid zelfstandig wonen. 

 

Anis gaat binnenkort zelfstandig wonen. Levenssituatie moest er anders gaan uitzien  

hervalpreventieplan  leefregels. Steun van familie! Zorg aan huis.  

 

Assessment van maladaptieve persoonlijkheid 

Persoonlijkheidstrekken die als dynamische risicofactoren worden beschouwd, kunnen in kaart 

worden gebracht aan de hand van de NEO PI R (algemene persoonlijkheidstrekken) en de PID-5 

(maladaptieve persoonlijkheid).  

De NEO PI R brengt sterktes in kaart doordat het geen pathologie maat is. Het is echter niet specifiek 

genoeg om extremen in kaart te brengen.  

De PID-5 is verbonden aan de DSM-5, sectie 3. Het bevat 220 items met 5 hogere orde domeinen 

(extreme kant van de algemene persoonlijkheidstrekken) en 25 lagere orde domeinen.  

 

Pathologische trekken PID-5 

 

 

 

Risicotaxatie Peter: 

Op welke PID-5 trekfacetten die kunnen fungeren als risicofactor voor herval heeft Peter waarschijnlijk 

een verhoogde score?  

 impulsiviteit, vijandigheid, emotionele labiliteit  
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Relevante PID-5 trekken bij risicotaxatie 
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11. Een ontwikkelingsperspectief op persoonlijkheidsstoornissen 

 

11.1. Historisch kader 

“Persoonlijkheidsstoornissen op jongere leeftijd bestaan niet”, is heel lang de teneur geweest.  

Vanuit de DSM traditie ontstonden 2 verschillende werkgroepen (kinderen – volwassenen), waarbij 

men enkel onderzoek deed binnen het eigen onderzoeksdomein en onderling geen 

contact/uitwisseling was. Studies naar ontwikkelingsverloop over eender welke vorm van 

psychopathologie was heel lang onbestaande.  

 

In de DSM-IV is men de levensloopperspectief op psychopathologie formeel gaan erkennen: 

 “Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in expressie of 

manifestatie te wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext.” Dit wordt ook het principe van 

coherence genoemd: er is een continuïteit op latent niveau, maar de manier waarin het zich toont in 

verschillend (~heterotypische continuïteit, zie verder).  

Dit heeft er toe geleid dat men op niveau van diagnostiek aanpassingen moest doen: 

DSM III-R: overanxious disorder  DSM-IV GAD. 

DSM III-R: avoident disorder  DSM-IV sociale fobie. 

In de DSM-IV werden alle vormen van psychopathologie samengebracht op AS I, 

persoonlijkheidsstoornissen werden apart beschreven op AS II.  

Een levensloopperspectief op AS II was er dus tot voor kort niet, met uitzondering van de ATS PS, 

waarbij een gedragsstoornis een voorloper moet zijn. De DSM-IV staat erg weigerachtig ten aanzien 

van de diagnose van persoonlijkheidsstoornissen op jonge leeftijd en waarschuwt clinici om deze 

stoornis toe te kennen behalve onder zeer uitzonderlijke omstandigheden.  

Waarom staat men hier zo weigerachtig tegenover (i.v.m. andere stoornissen)? 

- Tijdens de constructie van de DSM-IV waren er weinig empirische gegevens over 

persoonlijkheidsstoornissen op jonge leeftijd, in de overtuiging dat pathologie van persoonlijkheid 

op jonge leeftijd niet kon onderscheiden worden van algemene psychopathologie.  

- Overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd ‘in constructie’ is en dus te onstabiel om op lange 

termijn van belang te zijn.  

- Stigmatiserende effecten van de diagnose van persoonlijkheidsstoornissen: statisch en 

onveranderbaar met bijgevolg negatief toekomstperspectief ( huidige weerstand blijft 

voornamelijk hierdoor bestaan).$ 
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Deze redenen werden de laatste 20 jaar sterk ontkracht door groeiende empirische evidentie, die 

aantoonden dat er voor de leeftijd van 18 jaar weldegelijk sprake kan zijn van pathologische 

persoonlijkheidstrekken die stabiel zijn en predictief zijn voor allerlei outcomes.  

Deze redenen hebben belangrijke implicaties gehad voor het hele terrein van 

persoonlijkheidsstoornissen, met betrekking tot vroegdetectie en behandeling.  

Representatie waar persoonlijkheidspsychologie lang voor heeft gestaan:

 

 de 5 dimensies van pathologie bij volwassenen zijn de extreme varianten van de normale 

persoonlijkheid 

 de grote vraag is dan of er maladaptief ook een duidelijke evolutie is van kinderleeftijd naar de 

volwassen leeftijd en hoe kunnen we dit betrouwbaar en valide beschrijven? 

 

11.2. Ontwikkelingsantecedenten van persoonlijkheidsstoornissen 

Verschillende bronnen van evidentie hebben vanuit verschillende terreinen bijdragen geleverd om 

deze vraag te kunnen beantwoorden.  

 

Evidentie vanuit het terrein van ontwikkelingspsychologie - en psychiatrie 

 Psychopathologie in de kindertijd is predictief voor latere persoonlijkheidsproblemen.  

Meest gerepliceerde associaties: 

- Gedragsstoornis  ATS PS. 

- Middelmisbruik i de adolescentie  BDL/ATS PS (impulsiviteit als gedeeld kenmerk). 

- Samen voorkomen van  

o Affectieve labiliteit 

o Ongepaste woede   BDL PS 

o Identiteitsproblemen 

- Angst  cluster C pathologie 

o Sociale fobie  AVD PS 
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- Cognitieve distorsies  SZT PS 

Maar, er is geen 1 op 1 relatie (zie multifinaliteit). Associaties reflecteren mogelijks verschillende 

fenotypes van eenzelfde onderliggende kwetsbaarheid.  

 Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere persoonlijkheidsstoornis. 

 Een vroege start is geassocieerd met een groter genetisch effect. 

 Belangrijke risicogroep: “multiplex development disorder” (= meervoudige 

ontwikkelingsstoornis), is tot op heden niet opgenomen in de DSM maar wordt in de praktijk vaak 

diagnostiek rond gedaan (vooral vanuit ASS perspectief: PDD-NOS).  

Wordt gekenmerkt door: 

 stemmingsproblemen (extreme angst/woede), impulsiviteit. 

 cognitieve defecten: beperkte spraak, taal, leerproblemen,… 

 Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren “lower manageability”. 

Recente evidentie: etiologie van psychopathologie 

De latente structuren van alle vormen van psychopathologie op jonge leeftijd kunnen we beschouwen 

als externaliserende (naar buiten toe) versus internaliserende (naar binnen) factor.  

Bovenop deze factor is een nog een meer algemene factor, de p-factor. (Patalay et al.,2015): 

 
De p-factor (general psychopathology) is de overkoepelende dimensie voor alle vormen van 

psychopathologie op jonge leeftijd. De p-factor is al langer duidelijk geworden binnen de volwassen 

structuur van psychopathologie. Deze studie heeft als eerste studie aangetoond dat deze etiologie 

hetzelfde is bij kinderen en volwassenen.  

Om deze p-factor conceptueel te plaatsen, kunnen we hem vergelijken van de g-factor bij intelligentie, 

maar dan op het niveau van psychopathologie.  

De p-factor verklaart waarom er tussen internaliserende problemen en externaliserende problemen 

belangrijke (latente) correlaties bestaan.  
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Sommige vormen van psychopathologie op jongere leeftijd, vooral slaapproblemen, worden vaak 

gezien als uiting van internaliserende problemen. Nu blijkt dat dit beter gevat wordt door de p-factor, 

dan door de internaliserende latente factor, zoals lang werd gedacht.  

De p-factor is dus een algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychopathologie.  

 

Evidentie vanuit het terrein van persoonlijkheidsonderzoek 

Er is een substantiële continuïteit  van normale persoonlijkheidstrekken van in de kindertijd tot in de 

volwassenheid. Persoonlijkheid in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal functioneren 

(~Dunedin studie). De evidentie uit de Dunedin studie heeft het onderzoek naar continuïteit van 

maladaptieve trekken op gang gebracht. Hierin vond men groeiende evidentie voor een gelijkaardige 

stabiliteit, reeds van in de adolescentie, zowel op korte als lange termijn. 

Illustratie rangorde stabiliteit maladaptieve trekken bij kinderen & jongeren

 

 persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd, gemeten a.d.h.v. van  4 dimensies: 

onwelwillendheid, instabiliteit, introversie en compulsiviteit. 

 diagonaalwaarden time 2: substantiële coëfficiënten pleiten voor de rangorde of differentiële 

continuïteit van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd. 

 diagonaalwaarde time 3: iets lagere coëfficiënten, maar nog steeds vrij substantieel  

differentiële continuïteit gaat dalen naarmate het tijdinterval toeneemt.  

Los van de stabiliteit is het niet zo dat dit een statisch gegeven is, de ontwikkelingsprocessen dragen 

de mogelijkheid tot verandering in zich. Dit is een belangrijke evidentie geweest om de angst voor 

stigmatisering te reduceren. Dit is een belangrijke stap geweest in het afnemen van de weerstand in 

het terrein rond onderzoek naar antecedenten van persoonlijkheidspathologie. 
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Bronnen van evidentie: vanuit het terrein van de gedragsgenetica 

Het terrein van de gedragsgenetica heeft op een belangrijke manier bijgedragen voor de relevantie 

van persoonlijkheidspathologie op jongere leeftijd.  

De belangrijkste genetische componenten van persoonlijkheidstrekken waarvan we met zekerheid 

kunnen zeggen dat de genetische component er is: 

- Neuroticisme:   

Studie heeft aangetoond dat neuroticisme 

op dezelfde plek kan gelokaliseerd worden 

als waar depressie en angststoornissen 

kunnen gelokaliseerd worden. Er is een 

sterke associatie tussen neuroticisme en 

depressie (~spectrummodel: associatie 

tussen pathologie en persoonlijkheid kan 

verklaard worden vanuit gedeelde 

onderliggende genetische kwetsbaarheid). 

- Psychopathie/ATS PS 

- OBC PS 

- Impulsiviteit/affectieve labiliteit (BDL PS) 

SZT/(PAR PS) overlapt gedeeltelijk met genetische component van schizofrenie.  

Eerstegraadsverwanten van mensen met schizofrenie hebben veel meer kans om een SZT PS te 

ontwikkelen.  

‘The schizophrenic spectrum’: de genetische kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van schizofrenie 

kan met als een dimensie beschouwen. 

 
 

 

Bronnen van evidentie: vanuit het terrein van de biologie 

De hersenrijpingsprocessen van mensen met BDL PS verlopen op abnormale wijze, reeds van jongs af 

aan. Er is een duidelijke link tussen abnormale serotonine levels en impulsiviteit.  

Impulsiviteit (ATS en BDL PS) wordt gekarakteriseerd door falen van de prefrontale cortex. Er is een 

onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te bewerkstelligen.  

Onderzoek heeft ook aangetoond dat bij individuen die hoog suïcidaal gedrag vertonen (gedachten, 

pogingen) een aantal processen ter hoogte van de prefrontale cortex falen.  

Er is ook een verminderde prefrontale activiteit geobserveerd bij SZT PS. 

Bij de NAR PS functioneert een stress-respons systeem niet adequaat. Er is een overmatige reactiviteit 

op prikkels met hoge niveaus van stresshormonen wat voor disfunctioneren zorgt.  
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Dit terrein is nog in volle ontwikkeling (laatste 10 jaar),  maar voorlopige evidentie duidt wel op 

biologische correlaten van persoonlijkheidsstoornissen, die waarschijnlijk  reeds vroeg in de 

ontwikkeling aanwezig zijn.  

 

Evidentie vanuit verschillende bronnen 

De verschillende bronnen (ontwikkelingspsychologie - en psychiatrie, persoonlijkheidsonderzoek, de 

gedragsgenetica en de biologie) hebben het onderzoek naar het ‘vraagteken’ sterk gestimuleerd.  

 

 
 

 

11.3. Persoonlijkheidsstoornissen op jonge leeftijd: de eerste onderzoeksstappen 

De eerste onderzoeksstappen zijn er gekomen naar het ontwikkelingsverloop van de ATS PS. Uit het 

onderzoek van Robins (1960) is er overtuigende evidentie gekomen voor de gedragsstoornis als 

voorloper van de ATS PS. Volwassenen met een ATS PS hebben altijd een gedragsstoornis gehad op 

jonge leeftijd, maar het is niet zo dat een gedragsstoornis op jonge leeftijd zich altijd gaat ontwikkelen 

in de richting van een ATS PS. 

In de jaren ’90 is men empirische studies gaan doen naar de voorlopers van BDL PS (evidentie dat BDL 

vrij vroeg in de ontwikkeling zichtbaar is ~jongvolwassen leeftijd). Hieruit is men meer en meer 

onderzoek gaan doen naar andere persoonlijkheidsstoornissen, maar men is zich altijd blijven baseren 

op de volwassen criteria.  

Pioniersstudie naar het ontwikkelingspad van persoonlijkheidsstoornissen (’90): ‘Children in the 

Community Study’: eerste longitudinale studie, was in eerste instantie niet opgezet om voorlopers van 

persoonlijkheidsstoornissen te gaan meten, maar om te kijken hoe kinderen van verschillende SES-

klassen zich gingen gaan ontwikkelen. Doordat in die tijd de interesse voor persoonlijkheidsstoornissen 

begin te groeien, is men de maten voor PS gaan opnemen in de longitudinale studie. De studie heeft 

substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent etiologie, prevalentie, comorbiditeit en continuïteit 

van persoonlijkheidsstoornissen vanaf jonge leeftijd. Echter bleef de assessment categoriaal.  
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Toepasbaarheid AS II criteria op jonge leeftijd (Durrett en Westen, 2005) 

Onderzoek naar de structuur van AS II symptomen bij adolescente heeft aangetoond dat de criteria 

effectief de 10 persoonlijkheidsstoornissen en 3 hogere orde clusters kunnen gerepliceerd worden bij 

adolescenten en dat we dezelfde informatie kunnen genereren uit de diagnoses voor volwassenen.  

De categoriale assessmentproblemen (zie hoofdstuk 9) zijn bijgevolg ook hier pertinent. Is dit dan de 

meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te gaan beschrijven en wat met kinderen 

die nog te jong zijn om de instrumenten te gaan invullen?  

Leeftijdsspecifieke problemen categoriale AS II diagnostiek 

In de normale ontwikkelingscontext van adolescenten bestaat er een zekere BDL tendens. Als we de 

diagnostiek van BDL hanteren a.d.h.v. DSM criteria die gebaseerd is op volwassenen, zien we vaak een 

overschatting van BDL diagnose op jonge leeftijd omdat deze criteria vaak interfereren met normatieve 

turbulentie die we terugvinden in de adolescentie. Zijn de DSM criteria dan wel valide voor jongere 

leeftijdsgroepen? 

 illustratie categoriaal versus dimensioneel: the borderline child: feit of fictie? 

Vroeg traceerbare specifieke kenmerken van BDL zijn automutilatie, impulsiviteit, affectieve 

instabiliteit. Anderzijds zijn er sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en daling van 

BDL symptomen tijdens de adolescentie. Deze daling betekent niet altijd een herstel.  

De DSM-diagnostiek focust op het symptoom niveau waarbij er over de tijd heen andere expressies 

van een onderliggende trek zich meer of minder gaan manifesteren. Door te gaan kijken op het 

niveau van de onderliggende trek i.p.v. enkel het symptoomniveau, kunnen we dit tegengaan. Op 

het trekniveau van emotionele disregulatie (wat over de tijd heen een vrij stabiele dispositie is, 

enkel de uiting over de tijd heen verschilt), kan het zijn dat iemand op tijdstip 1 bv gaat auto-

mutileren, op tijdstip 2 we een verslavingsproblematiek zien en op tijdstip 3 een eetprobleem. Als 

we nekle op het DSM niveau dit gaan meten, zouden we in elk van de drie gevallen een andere 

diagnose krijgen. Als we kijken naar de onderliggende kwetsbaarheid kunnen we stellen dat elk 

van de drie symptomen een uiting is van dezelfde onderliggende kwetsbaarheid.  

 

 

 Op DSM-niveau: instabiliteit van diagnoses. 

 Trekniveau: zelfde soort stabiliteit als bij volwassenen: heterotypische continuïteit op niveau van 

de manifestatie van de trek (~coherence). 

 



Persoonlijkheidspsychologie, academiejaar 2017-2018, Zoë Verhoeyen 

Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 

Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd is gegroeid vanuit het feit 

dat men meer en meer zag dat de categoriale toepassing van de diagnostiek zorgde voor overschatting 

van de pathologie en instabiliteit in de diagnoses zonder herstel.  

De dimensionele beschrijving is men gaan beargumenteren vanuit de evidentie voor algemene trekken 

op jonge leeftijd. Aangezien persoonlijkheid een kernconstruct is waarrond persoonlijkheidspathologie 

zich gaat ontwikkelen, is men er vanuit gegaan dat men ook voor persoonlijkheidspathologie zo kan 

gaan conceptualiseren van op jonge leeftijd.  

Men is eerst gaan kijken naar hoe de relaties tussen hoe persoonlijkheidspathologie, dimensioneel 

gemeten, bij adolescenten zich gingen gaan verhouden t.o.v. het FFM. Deze relaties blijken parallel te 

zijn als de relaties bij volwassenen. Dan is men specifieke dimensionele maten voor 

persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd gaan ontwikkelen.  

Aanpassen van volwassen instrumenten voor jongeren – PID5 

In een eerste fase heeft men dimensionele maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 

gaan ontwikkelen door volwassen maten te gaan vertalen naar jongere leeftijden, vb. DAPP-BQ-A.  

In de DSM-5, in het alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen, is de specifieke cutoff van 

18jaar weggevallen, wat betekent dat de PID-5 ook kan worden gebruikt bij jongeren. De vraag of dit 

dan nog betrouwbaar en valide is (psychometrische kwaliteiten).  

Onderzoek naar constructvaliditeit PID-5 bij jongeren: 

 

 factorstructuur bij adolescenten komt sterk overeen met Vlaamse en Amerikaanse studenten 

en Amerikaanse volwassenen. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe meer evidentie dat de factorstructuur 

die gevonden is, effectief congrueert met de factorstructuur van de vooropgestelde doelstructuur.  

Belangrijkste verschillen van PID-5 eigenschappen: jongeren – volwassenen: 

 sommige facetten bij jongeren hebben een iets lagere betrouwbaarheid. 

 de 5 factorenstructuur is minder uitgesproken m.b.t. het verschil tussen emotionele instabiliteit 

versus psychoticisme: er is een minder gedefinieerde structuur als bij de leeftijdsspecifieke 

eigenschap. Deze minder gedifferentieerde structuur is ook op niveau van algemene 

persoonlijkheid teruggevonden. Het kan ook een uiting zijn van ‘trait crystallization’. 
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Ontwikkelen van maten vanuit een leeftijdsspecifieke invulling – DIPSI  

In een laatste fase heeft men weggedacht van bestaande maten, en is men maten gaan ontwikkelen 

die leeftijdsspecifiek zijn voor persoonlijkheidspathologie (~zoals HIPIC voor algemene 

persoonlijkheid), vanuit 3 invalshoeken: 

- Extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongeren, vanuit het dimensioneel denken.  

- Relevante beschrijvingen van persoonlijkheidsstoornissen uit bestaande maten die ook van 

toepassing zijn op jonge leeftijd. 

- Case studies op jonge leeftijd: alle persoonlijkheid pathologische inhoud.  

Deze verzameling van invalshoeken is men empirisch verder gaan verfijnen, men is gaan kijken naar de 

onderliggende dimensionele structuur en heeft gevonden dat deze structuur dezelfde is als de 

structuur bij volwassenen, maar leeftijdsspecifiek ingevuld. Er is ook aangetoond dat de dimensionele 

structuur op zeer jonge leeftijd belangrijke relaties toont met de volwassen outcome van 

persoonlijkheidspathologie.  

 

Constructvaliditeit DIPSI-PID-5 bij jongeren  

 
 

Sinds de ontwikkeling van beide instrumenten is er een enorme publicatie-boost gekomen rond het 

bestaan en de relevantie van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd  shift in publicatie trend:  
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11.4. Persoon  X omgeving perspectief op de ontwikkeling van PS 

Binnen het publicatieterrein is de grootste evidentie voor de ontwikkeling van 

persoonlijkheidsstoornissen kan beschouwd worden vanuit een persoon X omgevingsperspectief.  

Er zijn zowel genetische gestuurde kwetsbaarheden die een belangrijke invloed uitoefenen op de 

manier waarop persoonlijkheidspathologie wordt gevormd, maar er zijn ook belangrijke 

omgevingsaspecten.  

De helft van de variantie van persoonlijkheidspathologie wordt gevat door genetische invloeden. We 

kunnen dit begrijpen vanuit een polygenisch perspectief (=ontelbaar veel genen zijn betrokken). 

Persoonlijkheidsstoornissen zijn nooit een direct gevolg van slechte genen, maar we begrijpen dit 

vanuit de interacties die de genetische kwetsbaarheden hebben met de context. Genen sturen wel de 

verschillen die er tussen mensen bestaan in de vatbaarheid voor risico’s.  

De effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de interactie met de 

context. De vroege omgevingsrisico’s zijn cruciaal voor de ontwikkeling van 

persoonlijkheidsstoornissen. Onderzoek heeft aangetoond dat het optreden van significante trauma’s 

leiden tot een veel hevigere persoonlijkheidsverandering op jonge leeftijd, dan wanneer gelijkaardige 

trauma’s voorkomen op latere leeftijd. Er is dus een grotere impact op persoonlijkheidsdisposities van 

trauma’s vroeg in de ontwikkeling, dan laat in de ontwikkeling.  

Persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich altijd af in sociale context. Het opvoedingsgedrag is een van 

de eerste socialisatiecontexten die van belang is in het sturen van persoonlijkheidsontwikkeling = social 

convoy theory.  

 

Opvoeding en ontwikkeling van maladaptieve trekken 

We kunnen deze rol van opvoeding gaan begrijpen vanuit (statistisch) verschillende invalshoeken: 

- Hoofdeffectenmodel: effect van opvoeding als predictor op de outcome van persoonlijkheid als 

afhankelijke variabele. 

Risicofactoren die leiden tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van 

persoonlijkheidspathologie: ouderlijk conflict, weinig emotionele verbinding ouder-kind 

(hechting), over-controlerend opvoeden door moeder, mishandeling (hard straffen) en 

verwaarlozing.  

 

- Interactioneel model: de impact van omgeving op de outcome gaan onderzoeken, waarbij de 

modererende invloed van persoonlijkheid mee gaat verdisconteren (= de bewerking die wordt 

uitgevoerd om te bepalen hoeveel men nu moet inleggen om een bepaald bedrag te ontvangen 

in de toekomst).  

Omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een nefaste invloed, omgevingseffecten zijn dus 

conditioneel. Vb. de genetisch meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van 

negatief controlerend opvoeden (zie rode ruitjes in grafiek).  
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 x-as: mate waarin ouders negatief controlerend gedrag stellen.  

 y-as: mate waarin het kind externaliserend probleemgedrag vertoont. 

 driehoekjes: kinderen die uit zichzelf weinig onwelwillende trekken hebben 

 vierkantjes: gemiddeld onwelwillende kinderen 

 ruitjes: lastige kinderen uit zichzelf  zullen ook bij weinig negatieve controle meer 

probleemgedrag vertonen (= hoofdeffect).   

 

Heterogene samenstelling van negatieve controle 

Negatieve controle is een breed construct: alles wat ouders doen om het gedrag van hun kinderen te 

reguleren. Negatieve controle kan opgesplitst worden in 2 subcomponenten: 

- Disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen. 

- Hard straffen: fysiek straffen, verwijten, kleineren. 

Deze 2 componenten hebben een andere invloed op het ontwikkelen van trekken.  

Constructieve impact van disciplineren op ontwikkeling van pathologische trekken doorheen de 

kindertijd/adolescentie: 

 

Agressieve trekken:  

x-as = mate waarin kinderen 

agressieve trekken vertonen. 

y-as = de mate waarin kinderen 

veranderen over 11 jaar.  

Volle lijn = disciplineren. 

Stippellijn = weinig disciplineren. 

Agressieve trekken dalen 

naarmate ouders disciplinerend 

corrigeren.  

 

  Hetzelfde geld voor dominantie 

en impulsiviteit.  
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Toxische impact van hard en fysiek straffen op de ontwikkeling van pathologische trekken doorheen 

de kindertijd/adolescentie 

Gelijkaardige tendens voor 

agressieve trekken, 

dominantie, gebrek aan 

empathie, narcisme en 

weerspannigheid.  

Volle lijn = veel hard 

straffen. 

Stippellijn = weinig hard 

straffen.  

 

~ dominantie: lichte daling 

bij hard straffen, maar het 

verschil met weinig hard 

straffen is klein (maturatie-

effect). 

 

 

11.5. Meten van persoonlijkheidspathologische trekken bij kinderen 

Er is een groeiende consensus omtrent belang van een multi-informant perspectief op het 

functioneren van het kind/jongeren in de 3 grote ontwikkelingscontexten: de thuissituatie, 

schoolsituaties en de omgang met leeftijdsgenoten.  

Nadelen van zelfrapportage op jonge leeftijd:   

- Meer vatbaar voor responsstijlen (zie hoofdstuk 3).  

- Meta-cognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld. 

- Taal issues: taal die gebruikt wordt om pathologie te omschrijven is soms te moeilijk om te vatten.  

Belang van meerdere informanten: kind/jongere zelf + leerkracht + ouders. 

Het multi-informant perspectief is ook belangrijk om zicht te krijgen op de consistentie van 

maladaptief gedrag over contexten heen. Dit kan een indicatie zijn voor een trekkarakter van de 

pathologie.  

Meerdere informanten betrekken is ook van belang omdat bepaalde trekken een grotere 

diagnostische waarde hebben in functie van outcome, afhankelijk van de beoordelaar die te trekken 

heeft geëvalueerd.  

Vb. Narcisme heeft een sterkere predictieve waarde naar outcome wanneer het vanuit een 

zelfbeoordeling is geëvalueerd  bevat een intern component van grandiositeit die vaak uiterlijk niet 

observeerbaar is, maar die innerlijk sterk ervaren wordt. 

Vb. Gebrek aan empathie heeft meer predictieve waarde naar outcome wanneer de ouders het 

beoordelen dan wanneer het kind het zelf beoordeeld.  
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11.6. Integratief model ter beschrijving van de ontwikkeling van PS 

 

 

Trekken hebben een genetisch/biologisch basis.  

Hoofdeffect: trekken worden aangestuurd en hebben een impact op de manier waarop kinderen 

denken, zich voelen en zich gedragen. Ook omgekeerd, vanuit het dagelijks functioneren in termen van 

gedrag, cognities en emoties, krijg je een wisselwerking naar het trekkarakter. Deze  wisselwerking 

wordt gemodereerd door allerlei input uit de omgeving (thuis, school, leeftijdsgenoten).  

Interactie effect: trekken worden geactiveerd onder bepaalde situationele cues (~ trekactivatie les 1), 

deze komen uit 3 contexten: thuis, school, leeftijdsgenoten. De mate waarin er trait-relevant cues gaan 

optreden, gaan bepaalde trekken geactiveerd worden in specifieke gedachten, gevoelens en gedrag. 

De mate waarin het gedrag effectief beschouwd wordt als pathologisch, hangt af van de manier 

waarop de omgeving dit gaat evalueren.   

De mate waarin gedachten, gevoelens, gedrag als (mal)adaptief worden beschouwd, wordt bepaald 

door de evaluatie vanuit de sociale context.  De mate waarin iets als adaptief wordt beschouwd, leidt 

tot een soort beloning die voor het kind een input betekend voor de identiteitsontwikkeling. Wanneer 

iets als maladaptief wordt beschouwd, kan dit ook gezien worden als beloning, maar met negatieve 

input. Vanuit deze ontwikkelde identiteit is er opnieuw een sturing voor het gedrag dat het kind gaat 

stellen.  
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11.7. Ontwikkelingsprincipes van persoonlijkheidsstoornissen 

 

Maturatie  

Naarmate mensen ouder worden, krijg je een zeker rijpingseffect, waardoor bepaalde trekken zich 

minder maladaptief gaan vertonen (normatief gezien).  

Vb. impulscontrole stijgt lineair vanaf de kindertijd.  

Vb. curvilineair verloop van affectieve instabiliteit. 

Niet alle trekken gaan in even grote mate gaan uitrijpen. Er zijn verschillen in mate van de grote van 

verandering die er optreedt. Vb. introversie daalt veel minder dan onwelwillendheid (normatief 

gezien), dit toont aan dat introversie een vrij onveranderlijke/stabiele trek is (~van belang voor 

therapeutische doeleinden).  

Maturatie effecten worden op groepsniveau bekeken. Binnen een groep krijg je een enorme 

variabiliteit in individuele trajecten (genetische + omgevingsfactoren). Deze variabiliteit heeft het 

onderzoek naar analyses vanuit individuele groeicurve perspectieven enorm doen boosten. Omdat het 

een manier is om de heterogeniteit binnen een groep te bestuderen, kan je gaan analyseren vanuit 

individuele groeicurven om te kijken hoe men verandert over de tijd heen, vanuit een individueel 

perspectief.  

 

 

 

Illustratie van een 

individuele groeicurve 

perspectief op het 

ontwikkelingsverloop van 

onwelwillendheid.   

 

 

 

 

 

Indicatieve trajecten voor latere persoonlijkheidspathologie 

Kinderen met hoge scores op persoonlijkheidspathologie en kidneren die stijgende scores vertonen 

doorheen de tijd hebben meer risico op latere persoonlijkheidsstoornissen. Het zijn echter 

onafhankelijke predictoren, dit zijn dus andere groepen kinderen. Dit duidt het belang aan van 

metingen over de tijd heen.  

Kinderen uit gezinnen met een lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren. 
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Multifinaliteit 

Geen 1-1 relatie tussen vroege pathologie en outcome. 1 en dezelfde problematiek kan tot veel 

verschillende uitkomsten leiden.  

 

Vb. gedragsstoornis is predictief voor ATS PS, maar ook voor BDL stoornis, ook voor middelenmisbruik 

of voor geen stoornis.  

 

Equifinaliteit 

Vertrek vanuit verschillende input op jonge leeftijd waarbij er later eenzelfde outcome wordt gezien. 

Dit duidt op verschillende etiologische trajecten die voorafgaan aan 1 en dezelfde outcome. Dit kan 

verklaard worden vanuit verschillende causale processen.  

 

Vb. antisociaal gedrag in de kindertijd samen met callous-unemotional traits kan, door moeilijkheden 

met emotieregulatie, tot antisociaal gedrag in de adolescentie leiden.  

Vb. antisociaal gedrag in de kindertijd zonder callous-unemotional traits kan, door cognitieve 

problemen of ineffectieve socialisatie, tot antisociaal gedrag in de adolescentie leiden.  

Vb. antisociaal gedrag in de adolescentie is aan het begin van de adolescentie ontstaan, dan spreken 

we van een etiologisch traject waarbij normatieve weerstand op een overdreven manier wordt 

getoond.  
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Homotypische continuïteit 

Homotypische continuïteit op niveau van de latente factoren. De internaliserende en externaliserende 

factor daar blijkt een zekere homotypische continuïteit voor te bestaan, m.a.w. reeds van vroeg in de 

ontwikkeling is er een soort tendens om zich te gaan ontwikkelen als er problemen zijn vanuit een 

meer internaliserende manier of meer externaliserende manier. Binnen het spectrum kan dit veel 

outcomes krijgen (~multifinaliteit), maar op het latente niveau krijg je een zekere continuïteit over de 

tijd heen.  

 

 

Trait crystallization 

Als we kijken naar hoe predictief vroege pathologische trekken zijn voor latere outcome, dan weten 

we dat het een heel sterk, maar aspecifiek effect is. De specificiteit stijgt naarmate kinderen ouder 

worden. In het begin is er een vage kwetsbaarheid voor pathologie in het algemeen, de pathologie 

gaat zich uitkristalliseren over de tijd heen. Empirisch reflecteert dit zich in een soort treshold model 

vanaf de mid-adolescentie m.b.t. het discriminerend vermogen. Het is meer dan een tijds-effect, 

anders zouden we een lineair effect zien.  
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11.8. Meten van vroege manifestaties van persoonlijkheidsstoornissen 

Compass model 

Het model stelt voorop dat we ijken naar kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie, veel 

meer dan naar de diagnose zelf (zoals bij het dimensioneel model bij volwassen). Er wordt gekeken 

naar normatieve trends, maturatie effecten enz. Er wordt gezocht naar ontwikkelingstrajecten die 

verschillen van de normatieve trajecten. De manier waarop dit alles wordt gemeten, is 

leeftijdsspecifiek.  

 

Bij focus op de kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie krijgen we veel concrete handvaten 

naar begeleiding toe en het makkelijker communiceerbaar dan een ‘label’.  

Je kan nagaan wat je van een bepaalde problematiek kan verwachten, gegeven de 

ontwikkelingscontext (afzetten van normatieve ontwikkelingstrends). Als je de mate van maladaptatie 

kan gaan bepalen, is het van belang dat je gaat kijken in welke mate dit samenhangt met het effectief 

falen in alle ontwikkelingstaken waar het voorstaat  en in context waarin het zich toont.  

Leeftijdsspecifieke assessment is belangrijk in functie van validiteit. Het is ook altijd van belang om 

adaptieve/normale trekken van volwassenen mee in kaart te brengen omdat je zo een zicht krijgt op 

de veerkracht die er is of bepaalde trekken kunnen fungeren als compenserend mechanisme voor de 

aanwezige kwetsbaarheid.  

Er is een groeiende interesse om op vroege leeftijd te gaan tussenkomen als er zich bepaalde 

persoonlijkheidspathologieën ontwikkelen, specifiek voor BDL.  

Illustratie 

interventieprotocol 

vanuit de HYPE-clinic 

(Helping Young 

People Early): 

kortdurende 

interventies zijn op 

jonge leeftijd 

effectief, zeer sterk 

gestructureerd en 

doelgericht, met een 

belangrijke 

oudermodule.  
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11.9. Integrating developmental aspects in current thinking about personality 

pathology  

 

 

 

 

 


