
Persoonlijkheidspsychologie 
 

DEEL 1: THEORETISCHE KADERS EN PRINCIPES BINNEN DE PH-PSYCHOLOGIE 1 
 
Hoofdstuk 1: Algemene situering, meten van persoonlijkheid en historisch  
perspectief op de trekpsychologie        1 
1. Basisconcepten en definities binnen de persoonlijkheidspsychologie   1 

1.1 Persoonlijkheidspsychologie als domein       1 
1.2 Definitie van persoonlijkheid        1 

1.2.1 Historische definitie (Allport)       1 
1.2.2 Hedendaagse definitie       1 

1.3 Assumpties binnen persoonlijkheidsonderzoek      1 
1.3.1 Cross-situationele consistentie van persoonlijkheid    2 
1.3.2 Manifestatie van persoonlijkheid vanuit de trek-activatietheorie  2 

1.4 Doel van persoonlijkheidspsychologie      2 
1.5 Twee historische invalshoeken op persoonlijkheidstheorie    2 

1.5.1 Klinische invalshoek        2 
1.5.2 Beschrijvende invalshoek        3 

1.6 De idiografische versus nomothetische benadering van persoonlijkheid   3 
1.7 Zes verschillende kennisdomeinen van persoonlijkheid     4 

1.7.1 Dispositionele domein        4 
1.7.2 Biologische domein        4 
1.7.3 Intrapsychische domein       4 
1.7.4 Cognitief/experiëntiële domein      4 
1.7.5 Sociaal-culturele domein       4 
1.7.6 Domein van de aanpassing       4 

1.8 Basisvoorwaarden van een goede persoonlijkheidstheorie    4 
2. Meten van persoonlijkheid        4 

2.1 Bronnen          4 
2.1.1 Zelfrapportering        4 
2.1.2 Observer-ratings (rapportering door anderen)    5 

2.2 Methoden          5 
2.2.1 Test-data (bv. Megargee experiment)      5 

2.2.1.1 Gestandaardiseerde testsituatie     5 
2.2.1.2 Actometer        5 
2.2.1.3 Fysiologische data       6 
2.2.1.4 Projectieve technieken      6 

2.2.2 Life-outcome-data         6 
2.2.2.1 Huidige trends: Facebook       6 

2.3 Overeenkomst tussen methoden en belang van aggregatie    6 
2.4 Evaluatie van maten         7 

2.4.1 Betrouwbaarheid        7 
2.4.2 Validiteit (constructvaliditeit)       7 
2.4.3 Veralgemeenbaarheid        7 
2.4.4 Response sets         7 

2.5 Problemen in verband met persoonlijkheidsbeschrijving    7 
2.5.1 Methodologische dwalingen bij zelfrapportering    7 

2.5.1.1 Reponse sets        7 
2.5.1.2 Faking         8 

2.5.2 Methodologische dwalingen bij informant-beoordeling   9 
2.5.2.1 Halo-effect        9 
2.5.2.2 Self-based heuristic bias      9 

2.5.3 Niet-beoordelaarsgebonden factoren die testresultaten beïnvloeden 9 
2.5.3.1 Algemene kritische noot bij interpretatie van resultaten   9 



2.5.4 Designs om persoonlijkheid te meten      9 
3. De dispositionele benadering van persoonlijkheid (trait psychology)    9 

3.1 Situering van de trait psychology        9 
3.1.1 Trek-theorie als dimensionele benadering van persoonlijkheid  10 
3.1.2 Historisch perspectief        10 
3.1.3 Identificatie van de belangrijkste trekken: 3 benaderingen  11 

3.1.3.1 Lexicale benadering       11 
3.1.3.2 Statistische benadering: factoranalyse    11 
3.1.3.3 Theoretische benadering      12 

 
Hoofdstuk 2: Historisch & hedendaagse Multi-trekperspectieven op  
persoonlijkheid en biologische theorieën van persoonlijkheid     13 

1. Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën       13 
1.1 Allport           13 
1.2 Eysenck           14 
1.3 Cattell           15 

2. Hedendaagse multi-trait perspectieven        16 
2.1 Hiërarchische versus circumplexmodellen       16 

2.1.1 Interpersoonlijk model van Wiggins (circumplex model)    16 
2.1.2 Five-Factor Model (hiërarchisch model)     16 

2.1.2.1 De vijf basisdimensies van persoonlijkheid     17 
2.1.2.2 Verschillende bronnen van evidentie     18 
2.1.2.3 Meten van de 5 dimensies: variable vs. person-centered  18 

2.1.3 Kritiek op het FFM        19 
3. Biologische benadering van persoonlijkheid       19 

3.1 Algemene intro          19 
3.1.1 Evidentie voor biologische basis van persoonlijkheid    20 
3.1.2 Psycho-biologische benadering van persoonlijkheid    20 
3.1.3 Illustratie expert Dick Swaab       20 
3.1.4 Conceptueel kader        20 

4. Fysiologische indicatoren relevant binnen psycho-fysiologisch onderzoek van  
Persoonlijkheid          21 
4.1 Autonoom zenuwstelsel         21 

4.1.1 Electro-dermale metingen (huidgeleiding)      21 
4.1.2 Cardiovasculaire metingen        21 

4.1.2.1 Toepassing op persoonlijkheid       21 
4.2 Centraal zenuwstelsel         22 

4.2.1 EEG (Elektro-encefalogram)        22 
4.2.2 ERP (Event-related potential)        22 

4.2.2.1 Toepassing op persoonlijkheid      22 
4.2.3 fMRI (functional magnetic resonance imaging)     22 

4.2.3.1 Toepassing op persoonlijkheid       22 
4.2.4 Persoonlijkheidsverandering na hersenletsels als evidentie voor  

neurologische basis van gedrag       23 
4.3 Persoonlijkheid en hormonen         23 

4.3.1 Testosteron         23 
4.3.2 Cortisol           23 
4.3.3 Oxytocine (moederhormoon)        23 

5. Biologische modellen van persoonlijkheid       24 
5.1 Het biologisch model van persoonlijkheid en arousal van Eysenck   24 

5.1.1 Experimenten van Geen        25 
5.2 BIS/BAS theorie van Gray         25 

5.2.1 Toepassing BIS/BAS op werksetting      25 
5.3 Biologische basis van de trek ‘sensation seeking’     26 



5.3.1 Theorie van Hebb        26 
5.3.2 Theorie van Zuckerman (Sensation-seeking theorie)     26 
5.3.3 Hypothese vanuit neurotransmitter-werking     27 

5.4 Biologisch model van Cloniger (gemeten met de TCI)      27 
5.4.1 Verbanden met FFM        27 
5.4.2 Problemen         28 

5.5 Biologische basis van ochtend/avondtypes      28 
 
Hoofdstuk 3: een gen-omgevingsperspectief op persoonlijkheid    29 
1. Basisbegrippen en misconcepties        29 

1.1 Algemene intro en situering        29 
1.1.1 Basisbegrippen        30 
1.1.2 Het menselijk genoom       30 

1.2 Human Genome Project        31 
1.3 Single-gen erfelijkheid vs. polygene trekken      31 

1.3.1 Misconcepties omtrent erfelijkheid      31 
1.3.2 Voorbeelden van single gen erfelijkheid     31 
1.3.3 Menselijk functioneren vanuit polygenisch perspectief   32 

1.4 Twee onderzoeksterreinen binnen gedragsgenetica    32 
1.4.1 Moleculaire genetica       32 
1.4.2 Kwantitatieve genetica       33 

2. Schatten van erfelijkheidsvariantie volgens de klassieke methode   33 
2.1 Vijf uitgangspunten         33 

3. Methoden voor de beschrijving van genetische overerfbaarheid   33 
3.1 Selective breeding         33 
3.2 Familiestudies         33 
3.3 Tweelingstudies         33 

3.3.1 Toepassing klassieke methode op MZ en DZ twins    35 
3.3.2 Studies erfelijkheid van PH volgens klassieke methode   35 

3.4 Adoptiestudies         36 
3.5 De traditionele schattingsmethode: problemen?      36 

4. Een integratieve gedragsgenetische benadering      37 
4.1 Types van genetische variantie       37 
4.2 Assortative mating         37 
4.3 Gedeelde vs. unieke omgevingsvariantie      37 

4.3.1 Unieke within-family factoren      38 
4.3.2 Unieke outside family factoren      39 

4.4 Gen x omgevingsinteracties en – correlaties     39 
4.4.1 Gen-omgevingscorrelaties       39 
4.4.2 Gen-omgevingsinteracties       40 

5. Gedragsgenetica en het FFM: samenvatting      40 
6. Illustratie recente en relevante genetische studies     40 

6.1 Mijlpaalonderzoek naar erfelijkheid van FFM-facetten     40 
6.2 Additionele bevindingen vanuit gedragsgenetisch onderzoek m.b.t.  

attitudes, beroep, religiositeit, drinken, roken, huwelijkssatisfactie  
en partnerkeuze         41 

 
Hoofdstuk 4: Persoonlijkheidsontwikkeling: temperament vs. persoonlijkheid,  
stabiliteit en verandering          42 
1. Algemene evidentie voor het belang van vroege individuele verschillen   42 

1.1 De Dunedin study          42 
1.1.1 Centrale bevindingen        43 
1.1.2 Psychometrische tekortkomingen      44 

2. Hoe kunnen we de belangrijkste individuele verschillen tussen kinderen  



modelmatig representeren?         44 
2.1 Individuele verschillen op jonge leeftijd: temperament of persoonlijkheid?  44 

2.1.1 Klassieke visie temperament – persoonlijkheid     44 
2.2 Representatie van vroege individuele verschillen a.d.h.v.  

Temperamentsmodellen        45 
2.2.1 Gemeenschappelijke elementen uit verschillende     

temperamentsmodellen        45 
2.2.2 Onderlinge verschillen tussen temperamentsmodellen    45 
2.2.3 Overzicht modellen        45 

2.2.3.1 Thomas & Chess      45 
2.2.3.2 Buss & Plomin       46 
2.2.3.3 Rothbart & Derryberry      46 

2.3 Representatie van individuele verschillen a.d.h.v. het FFM   47 
2.3.1 Top-down studies        47 

2.3.1.1 Volwassenen als informant     47 
2.3.1.2 Adolescenten als informant     48 
2.3.1.3 Kinderen als informant      48 

2.3.2 Bottom-up studies        49 
2.3.3 Overkoepelend besluit       49 

3. Hoe stabiel/veranderlijk zijn individuele verschillen doorheen de levensloop?  49 
3.1 Wat is persoonlijkheidsontwikkeling      49 
3.2 Analyseniveau          50 
3.3 Stabiliteit of verandering?        50 
3.4 Types van continuïteit/verandering      50 

3.4.1 Structurele continuïteit       50 
3.4.2 Absolute continuïteit        50 

3.4.2.1 Voorwaarde: structurele continuïteit (bv. Robins et al.)  50 
3.4.2.2 Informatieve designs      51 
3.4.2.3 Belangrijkste bevindingen vanuit MA perspectief  51 
3.4.2.4 Besluit        52 

3.4.3 Differentiële continuïteit       52 
3.4.3.1 Differentiële versus absolute continuïteit    52 
3.4.3.2 Belangrijkste bevindingen vanuit MA perspectief   52 

3.4.4 Stabiliteit vanuit crosscultureel FFM-perspectief    54 
3.4.5 Coherence         54 
3.4.6 Ipsatieve continuïteit        54 

4. Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren?     55 
4.1 Gen x omgevingsperspectief       55 

4.1.1 Genetische evidentie       55 
4.1.2 Belang van consistente omgevingen (bv. partnersimilariteit)   55 
4.1.3 Psychologische make-up       55 
4.1.4 Goodness of fit        55 

5. Algemene conclusies: principes van persoonlijkheidsontwikkeling   55 
 

DEEL 2: PERSOONLIJKHEID, PSYCHOPATHOLOGIE, & FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN 
 
Hoofdstuk 5: Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen     56 
1. Persoonlijkheid en psychopathologie       56 

1.1 Conceptueel kader         56 
1.2 Etiologische modellen         57 

1.2.1 Kwetsbaarheidsmodel        57 
1.2.2 Complicatiemodel         57 
1.2.3 Pathoplastiemodel        57 
1.2.4 Spectrummodel        57 



1.3 Huidige stand van zaken        58 
1.4 Persoonlijkheid en psychopathologie bij volwassenen     58 

1.4.1 Algemeen MA-perspectief en link naar het recente HiTOP model  59 
1.4.2 Verdieping: Persoonlijkheid en pathologisch gokken    60 

1.4.2.1 Subtypes van gokkers      60 
1.4.2.2 Persoonlijkheidsverschillen voor subtypes van gokkers  60 

2. Persoonlijkheid en partnerselectie/partnerrelatie     61 
2.1 Gewenste eigenschappen bij partnerselectie     61 

2.1.1 Geslachtsverschillen        62 
2.1.2 Tinder: de app die inspeelt op de kracht van fysieke aantrekkelijkheid  62 

2.1.2.1 Motieven om tinder te gebruiken     62 
2.1.2.2 De rol van persoonlijkheid bij tinder-gebruik    63 

2.2 Partnerselectie vanuit eigen persoonlijkheid: similariteit of  
complementariteit?          63 
2.2.1 Similariteit en de link met relatietevredenheid    63 
2.2.2 Principes van partner-similariteit      63 

2.3 Persoonlijkheid en relatie-voldoening       64 
3. Persoonlijkheid en ziekte         64 

3.1 Conceptuele modellen         64 
3.1.1 Interactioneel model        64 
3.1.2 Transactioneel model        64 
3.1.3 Gezondheidsgedrag model        65 
3.1.4 Predispositie-model         65 
3.1.5 Ziektegedrag-model        65 

3.2 Persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid    65 
3.2.1 Type A         65 
3.2.2 Type D         66 

4. Persoonlijkheid en levensduur – mortaliteit       67 
4.1 Conscientiousness als biopsychosociaal attribuut     67 

4.1.1 Longitudinale evidentie       67 
4.1.2 Gezondheidsgedrag als mediator       67 
4.1.3 Andere mediatoren?        67 

5. Impact op life-events op persoonlijkheid      68 
5.1 Life event als turning point        68 
5.2 Life event als lesson learned       68 
5.3 Traumatische life-event en verandering in persoonlijkheid    69 

6. Persoonlijkheid en academische prestatie      69 
6.1 Rol van Consciëntieusheid in verhouding tot intelligentie    69 
6.2 Variabiliteit van belang van persoonlijkheidstrekken en tijdens studietraject 69 

7. Verdieping: Persoonlijkheid en functioneren van studenten tijdens COVID19  70 
7.1 Academisch functioneren         70 
7.2 Welbevinden          70 
7.3 Intrinsieke waarden en doelgericht gedrag      71 

 
Hoofdstuk 6: Persoonlijkheid en sociaal-emotionele vaardigheden in de 21ste eeuw 71 
1. Context           71 

1.1 VUCA world          71 
1.2 Taxonomy: Five psychosocial systems and skills for living    72 

2. Social-emotional skills (SEMS): What’s in a name?      72 
2.1 Zoeken op het internet: verschillende SEMS-modellen    72 
2.2 OECD           72 

2.1.1 OECD Model (Kankaras & Suarez-Alvarez, 2019)    73 
2.3 Institute Ayrton SENNA        73 
2.4 Empirical evidence         74 



2.4.1 Primi et al. (2016)         74 
2.4.2 Alternatieve labels?         74 

2.5 Na een review: definitie (De Fruyt, Wille & John, 2015)     74 
2.5.1 Alternatieve definities        75 

2.6 SEMS building blocks box        75 
2.6.1 Open mindedness        75 
2.6.2 Self-management        75 
2.6.3 Engaging with others       76 
2.6.4 Amity          76 
2.6.5 Emotional resilience        76 

3. Importance of SEMS         77 
3.1 Short and long term impact        77 
3.2 Clusters of outcomes        77 

3.2.1 Education          77 
3.2.2 Societal/civic        77 
3.2.3 Intra- and interpersonal       77 
3.2.4 Physical and mental health       78 
3.2.5 Employability        78 

4. Development and training of SEMS       79 
4.1 Impact of social-emotional skill training programs     79 
4.2 Some examples by institute Ayrton senna       80 

4.2.1 SENNA         80 
4.2.2 Diálogos         81 

5. Hot spot: SEMS of teachers        81 
5.1 How are skills of teachers typically represented?      81 
5.2 Examples          81 

6. Individual, organization, and policy implications     82 
7. Challenges           82 
 
Hoofdstuk 7: Persoonlijkheidsstoornissen vanuit categoriaal en dimensioneel  
Perspectief           82 
1. Persoonlijkheidsstoornissen: algemene intro op het categoriaal perspectief  82 

1.1 De gemeenschappelijke deler       82 
1.2 Persoonlijkheidsstoornissen vs. andere klinische stoornissen    83 
1.3 Historisch perspectief op de DSM-diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen  83 
1.4 Introductie algemene diagnostische criteria voor PD     83 
1.5 Waarde van de algemene diagnostische criteria voor PD    84 

2. Persoonlijkheidsstoornissen in DSM-5: categoriale benadering    84 
2.1 Kenmerken cluster A         84 

2.1.1 De schizoïde persoonlijkheidsstoornis      84 
2.1.2 De schizotypische persoonlijkheidsstoornis     84 
2.1.3 De paranoïde persoonlijkheidsstoornis     85 
2.1.4 Klinische differentiatie cluster A       85 

2.2 Kenmerken cluster B         85 
2.2.1 De antisociale persoonlijkheidsstoornis     85 
2.2.2 De borderline persoonlijkheidsstoornis     85 
2.2.3 De theatrale persoonlijkheidsstoornis     85 
2.2.4 De narcistische persoonlijkheidsstoornis     86 
2.2.5 Klinische differentiatie cluster B      86 

2.3 Kenmerken cluster C        86 
2.3.1 De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis     86 
2.3.2 De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis     86 
2.3.3 De obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis   86 
2.3.4 Klinische differentiatie cluster C      86 



2.4 Restcategorie         87 
3. Socio-demografische gegevens van persoonlijkheidsstoornissen    87 

3.1 Prevalentie          87 
3.2 Socio-demografische correlaten        87 

4. Verdieping: Outcome van persoonlijkheidsstoornissen      88 
4.1 Antisociale persoonlijkheidsstoornis      88 
4.2 Borderline persoonlijkheidsstoornis       88 

5. Assessment van persoonlijkheidsstoornissen       88 
5.1 Vragenlijsten          88 
5.2 Interviews          88 

6. Voordelen categoriale diagnostiek       89 
7. Nadelen categoriale diagnostiek         89 

7.1 Co-occurence tussen persoonlijkheidsstoornissen      89 
7.1.1 Illustratie: studie Ted Bundy       89 

7.2 Comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen en klinische stoornissen  89 
7.2.1 Recente studie naar latente structuur van PD’s en klinische stoornissen 90 

7.3 Gebrek aan comprehensiviteit       90 
7.4 Heterogeniteit binnen de diagnoses      90 
7.5 Arbitraire cut-off waarden         90 
7.6 Opinie van experten omtrent categoriale diagnostiek van PD’s    91 

8. Een dimensioneel perspectief op PD       91 
8.1 Verschil tussen categoriale en dimensionele diagnostiek     91 
8.2 Verschillen tussen dimensionele voorstellen m.b.t. niveau van  

dimensionaliseren          91 
8.2.1 Dimensionalisering van bestaande categorieën     91 
8.2.2 Dimensionaliseren vanuit algemeen trekmodel: validiteit FFM  92 

8.2.2.1 Validiteit van FFM domeinen in relatie tot PD    92 
8.2.2.1.1 Evidentie omtrent correlaties FFM-PD  92 
8.2.2.1.2 Evidentie omtrent effect van verandering in  

trekken op PD     92 
8.2.2.2 Validiteit van FFM facetten in relatie tot PD   92 

8.2.3 Dimensionaliseren vanuit het alternatieve DSM-5 model   93 
8.2.3.1 Criterium A: ‘self’ en ‘interpersonal’    94 
8.2.3.2 Criterium B: assessment van trekken    94 
8.2.3.3 Diagnose van specifieke PD’s o.b.v. dimensioneel DSM-5 

Model        94 
8.2.3.4 Illustratie: case       95 

9. Categoriaal versus dimensioneel: klinische bruikbaarheid     96 
9.1 Empirische bevindingen omtrent klinische bruikbaarheid    96 
9.2 Waarde van dimensionele diagnostiek voor indicatiestelling en behandeling 96 

9.2.1 Op hogere-orde niveau       96 
9.2.2 Op lagere-orde niveau        96 

 
Hoofdstuk 8: Persoonlijkheid op de werkvloer      97 
0. Introductie          97 
1. Personality@work: the “bright” side       97 

1.1 Persoonlijkheid en job prestaties       97 
1.1.1 Naar een beter begrip van PH prestatie associaties   99 

1.2 Persoonlijkheid en loopbaansucces       101 
1.2.1 Extrinsiek loopbaansucces       101 
1.2.2 Intrinsiek loopbaansucces       102 

1.3 Assessment van persoonlijkheid@work       102 
1.3.1 MBTI          102 
1.3.2 NEO PI-R         103 



1.3.3 Gecontextualiseerde assessment (HPI)      104 
2. Personality@work: the “dark” side       105 

2.1 Dark traits          105 
2.1.1 Geïntegreerd perspectief       105 

2.2 Assessment van dark persoonlijkheid@work      105 
2.2.1 HDS          106 
2.2.2 Dark Triad         106 

2.2.2.1 Machiavellisme       107 
2.2.2.2 Narcisme        107 
2.2.2.3 Psychopathie       107 

2.2.3 VFM compounds        107 
2.3 Dark traits en werkgedrag         108 

2.3.1 Dark triad & jobprestatie/CWB      108 
2.3.2 VFM compounds & loopbaansucces      108 
2.3.3 Psychopathie & leiderschap       109 
2.3.4 HDS & werksucces        109 

3. Probleemgedrag op het werk        110 
3.1 Pesten op het werk of “mobbing”       110 

3.1.1 Pesten op het werk en PH       110 
3.1.2 Is er een dark side bij slachtoffers (Linton et al., 2013)    112 

3.2 Destructief leiderschap        112 
 
Hoofdstuk 9: Persoonlijkheid vanuit forensische context    113 
1. Conceptueel kader en basisprocessen        113 

1.1 Conceptueel kader voor begrijpen van geweldpleging: BPS model   113 
1.2 Een macro-level perspectief op crimineel gedrag (grand theories)   113 
1.3 Basisprocessen op micro-niveau: persoonlijkheid en sociale interacties  113 

1.3.1 Selectie         114 
1.3.2 Evocatie         114 
1.3.3 Manipulatie         114 

1.3.3.1 Persoonlijkheidspredictoren van manipulatie-strategieën  114 
2. Persoonlijkheid als relevant construct in de forensische context   115 

2.1 Predictor van geweld en van stabiliteit in agressie    115 
2.1.1 Rang-ordestabiliteit van agressie      115 

2.2 Rol van persoonlijkheid in verhoorsituaties     115 
2.2.1 Prototypisch persoonlijkheidsprofiel van een goede verhoorder  116 
2.2.2 Een taxometrisch perspectief op verhoorstijlen    116 
2.2.3 Verhoorstijl in functie van persoonlijkheid van de verdachte   116 

2.3 Persoonlijkheid en afleggen van valse bekentenissen    117 
2.3.1 Situationele factoren       117 
2.3.2 Persoonsgebonden factoren       117 

2.3.2.1 Mentale stoornissen      117 
2.3.2.2 Persoonlijkheidsstoornissen      117 

2.4 Hoge prevalentie van PD in forensische context     117 
2.4.1 Antisociale PD        118 
2.4.2 Psychopathie         118 
2.4.3 Antisociale PD versus psychopathie      118 

2.4.3.1 Historisch pad       118 
2.4.3.2 Onderzoek van Hicklin & Widiger    119 
2.4.3.3 Recente meta-analyse      119 
2.4.3.4 Ontbrekende elementen van psychopathie in DSM  119 
2.4.3.5 Integratie van ontbrekende elementen in alternatief DSM-5  

model         119 
2.4.3.6 Link tussen DSM-5 alternatief model en categoriale  



diagnostiek        120 
2.4.4 Illustratie omtrent prevalentie van psychopathie bij jongeren   120 

3. Persoonlijkheid binnen de forensisch-psychiatrische context    121 
3.1 Situering forensische psychiatrie       121 
3.2 Forensisch diagnostiek onderzoek       121 

3.2.1 Bijdrage vanuit de psychologie aan dit terrein    121 
3.2.2 Verschil tussen algemeen versus forensisch klinisch onderzoek   121 

3.2.2.1 Vrije wil versus dwang      121 
3.2.2.2 Groter belang van collaterale informatie: illustratie  

zelfperceptie psychopaten     121 
3.2.2.3 Belang van aandacht voor patiënten met cognitieve  

deficieten        121 
3.2.2.4 Vergeten stoornissen die specifiek van belang zijn  

binnen de forensische diagnostiek     122 
3.2.2.4.1 Syndroom van Gilles de laTourette   122 
3.2.2.4.2 Syndroom van Asperger    122 

3.3 (On)toerekeningsvatbaar?         123 
3.3.1 Situering internering in België      123 
3.3.2 Internering als controversiële maatregel     123 
3.3.3 Cijfergegevens van mentale stoornissen bij geïnterneerden  123 
3.3.4 Plaats van de diagnostiek in de forensische psychiatrie   124 
3.3.5 Kenmerken algemeen onderzoek naar geestesvermogen    124 

3.3.5.1 Illustratie Nederlands model: het Pieter Baan Centrum  124 
3.3.6 5 staps-procedure van onderzoek naar geestesvermogen   124 

3.3.6.1 Beoordeling van toerekeningsvatbaarheid   125 
3.3.6.2 Bronnen van instrumenten      125 

3.3.6.2.1 Observatie- en gesprekken    125 
3.3.6.2.2 Intelligentieonderzoek     125 
3.3.6.2.3 Neuropsychologische testing   125 
3.3.6.2.4 Vragenlijsten: bespreking MMPI   125 
3.3.6.2.5 Projectief materiaal     126 

3.4 Risico-taxatie         126 
3.4.1 Wat is risico-taxatie?        126 
3.4.2 Verschillende methodieken       126 
3.4.3 Kritiek ongestructureerde taxatie      126 
3.4.4 Voordelen gestructureerde klinische taxatie    127 
3.4.5 Overzicht belangrijkste dynamische risicofactoren   127 
3.4.6 Verdieping: HCR-20V3       127 
3.4.7 Assessment van persoonlijkheid in kader van risicotaxatie   128 

3.4.7.1 Illustratie a.d.h.v. PID-5      128 
 
Hoofdstuk 10: Persoonlijkheidspathologie vanuit een ontwikkelingsgericht  
Perspectief           129 
1. Historische claim: “Personality disorders in childhood do not exist”   129 

1.1 Historisch kader         129 
1.2 Oorzaak van afwezigheid van levensloopperspectief op PD    129 

2. Ontwikkelingsantecedenten van PD: bronnen van evidentie    130 
2.1 Het terrein van de ontwikkelingspsychologie en -psychiatrie   130 

2.1.1 Gerepliceerde associaties psychopathologie kinderen en PD in  
Volwassenheid        131 

2.1.2 Recente evidentie omtrent de etiologie van psychopathologie  131 
2.2 Het terrein van persoonlijkheidsonderzoek      132 
2.3 Het terrein van de gedragsgenetica       132 
2.4 Het terrein van de biologie        133 



3. PD op jonge leeftijd: de eerste onderzoekstappen     133 
3.1 Toepasbaarheid As II criteria op jonge leeftijd     133 

3.1.1 Leeftijdsspecifieke problemen DSM-diagnostiek    134 
3.1.1.1 Illustratie m.b.t. borderline pathologie op jonge leeftijd 134 

3.2 Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 134 
3.2.1 Toepassingen volwassen maten: constructvaliditeit PID-5 bij jongeren  135 
3.2.2 Constructie leeftijdsspecifieke maten: constructvaliditeit DIPSI  135 

4. Persoon x omgeving perspectief op ontwikkeling van PD    135 
4.1 Opvoeding en ontwikkeling van maladaptieve trekken    136 

4.1.1 Vanuit een hoofdeffectenmodel       136 
4.1.2 Vanuit een interactioneel model       136 

4.2 Heterogene samenstelling van opvoedingsdimensie negatieve controle  136 
4.2.1 Constructieve impact van niet fysiek disciplineren op ontwikkeling 137 
4.2.2 Toxische impact van hard/fysiek straffen op ontwikkeling  137 

4.3 Belang van een multi-informant perspectief     137 
5. Een integratief model ter beschrijving van PD ontwikkeling    138 
6. Ontwikkelingsprincipes van PD        138 

6.1 Maturatie          138 
6.1.1 Recente evidentie vanuit individuele groeitrajecten    139 

6.2 Multifinaliteit         139 
6.3 Equifinaliteit          139 
6.4 Homotypische continuïteit op niveau van de dimensies int – ext    140 
6.5 Trait crystallization         140 

7. Hoe kunnen we vroege manifestaties van PD gaan meten?     140 
7.1 Het COMPASS-model         140 

8. Illustratie vroege interventie bij borderline PD       141 
 
 



 
1 

Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 
 

DEEL 1: THEORETISCHE KADERS EN PRINCIPES BINNEN DE PH-PSYCHOLOGIE 
 
 
 
 

1. Basisconcepten en definities binnen de persoonlijkheidspsychologie  
1.1 Persoonlijkheidspsychologie als domein  
→ Begrijpen van individuele verschillen tussen mensen.  
 
Twee soorten theorieën:  

 Impliciete persoonlijkheidstheorieën (~ stereotypen, niet wetenschappelijk): 
 Intuïtie.  
 Selectieve observatie. 
 Vaak evaluatief, samenhangend met causaliteit.  
 Self-fulfilling prophecy.  

 

 Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën:  
 Beschrijven van menselijke karakteristieken. 
 Persoonlijkheid als psychologisch construct: 

 Niet direct observeerbaar. 
 Determinant van gedrag.  

 

1.2 Definitie van persoonlijkheid  
1.2.1 Historische definitie (Allport)  
= “Dynamische organisatie van intra-persoonlijke psycho-fysische systemen die resulteren 
in een karakteristiek patroon van gedrag, denken en voelen”.  
 

 Dynamische organisatie: heel jouw systeem, de persoonlijkheid, wie jij bent; is geen 
statisch gegeven maar is dynamisch op basis van ervaringen of toevalligheden.  

 Psycho-fysisch: een dynamiek tussen lichaam en geest (psychologisch/fysiologisch).  

 Karakteristiek: een zekere stabiliteit, iets wat vaak terugkomt. Iets wat je bij 
iemand ziet terugkomen over situaties en de tijd heen.  

 Gedrag, denken en voelen: persoonlijkheid is dus meer dan enkel dingen doen.  
 

1.2.2 Hedendaagse definitie  
= “Een geheel van psychologische eigenschappen en mechanismen binnen het individu die 
georganiseerd zijn en relatief duurzaam zijn en die zijn of haar interacties met en 
aanpassingen aan de omgeving beïnvloeden”. 
 

 Psychologische eigenschappen en mechanismen: de psychologische processen die 
rondom de persoon hangen (bv. iemand die vrij extravert van aard is, gaat zich goed 
voelen in situaties waar veel sociaal contact is). 

 Georganiseerd: de eigenschappen zijn aan elkaar gelinkt, niet random.  

 Relatief duurzaam/stabiel: PH is veranderbaar, maar voornamelijk stabiel.  
 

1.3 Assumpties binnen persoonlijkheidsonderzoek 
 Relatief stabiele aspecten van het zelf.  

 Consistent over verschillende sociale contexten (ook bij sociale voorschriften): 
 Sociale voorschriften: bepaalde situaties hebben sociale voorschriften (bv. 

op een begrafenis wordt verwacht dat men stil is en niet op zijn/haar gsm zit. 

Hoofdstuk 1: Algemene situering, meten van persoonlijkheid en historisch 

perspectief op de trekpsychologie 
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De meesten zullen zich aan deze voorschriften houden, maar enkelen zullen 
deze toch schaden).  
 

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

 Zijn latent aanwezig, ook als er geen observeerbare expressie is van de trek.  
 

1.3.1 Cross-situationele consistentie van persoonlijkheid  
Voorbeeld:  
Ook bij sociaal voorgeschreven situaties (bv. dating-avond) zullen introverten zich meer 
afzonderen en bv. aan een tafel gaan zitten, terwijl de extraverten meer sociale interacties 
zullen aangaan.  
 

1.3.2 Manifestatie van persoonlijkheid vanuit de trek-activatietheorie  

 
Basisprincipes trek-activatie theorie:  

 Model werd oorspronkelijk ontwikkeld binnen A&O terrein: ‘Hoe kan je in een 
werkomgeving bepaalde aspecten in een omgeving gaan creëren waardoor je de 
eigenschap waarnaar je opzoek bent in een werknemer gaat activeren?’.  

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

 Worden geuit als respons op trek-relevante situationele cues.  

 Intrinsieke satisfactie als resultante van expressie van de trek.  
 
Bijvoorbeeld: als latente persoonlijkheidstrek heb je vrij veel zelfdiscipline. Wanneer je in 
een werkomgeving terechtkomt, zal deze trek wellicht geactiveerd worden. Dat gedrag gaat 
zich expliciteren en dat wordt vaak positief geëvalueerd, en het is die beloning die ervoor 
zorgt dat wanneer je in een soortgelijke omgeving komt, de trek weer gaat voorkomen.  
 

1.4 Doel van persoonlijkheidspsychologie  
 Classificatie van persoonlijkheidseigenschappen:  

 Aantal trekken. 
 Organisatie/structuur van trekken.  

 Meten van persoonlijkheid. 

 Ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen: causale processen genen x omgeving.  

 Begrijpen van psychopathologie en allerlei outcomes vanuit een persoonlijkheids-
perspectief.  

 

1.5 Twee historische invalshoeken op persoonlijkheidstheorie  
1.5.1 Klinische invalshoek  

 Basis zijn de mentale stoornissen.  
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 Historisch: oude Grieken ~ eerste link tussen karakterverschillen en 
moreel/immoreel gedrag.  

 17de-18de eeuw: groeiende interesse voor “madness/waanzin” en link naar 
individuele verschillen (bv. Mesmer: waanzin zou je kunnen verklaren vanuit een 
soort magnetische vloeistof die in het menselijk lichaam zit, en ja kan mensen 
daarvan genezen door bepaald gemagnetiseerd water vast te houden).  

 Aanloop naar eerste therapeutische concepten (hypnose) dat bij sommigen zou 
helpen tegen de waanzin.   

 Freudiaanse traditie bouwde hierop verder.  
 

1.5.2 Beschrijvende invalshoek  
 Basis is beschrijving en statistische analyse van verschillen tussen mensen.  

 Historisch:  
 Fysiognomie (Lavater): de mond, stand van de mond, de breedte van de 

mond, de stand van de lippen, … toont hoe expressief iemand is. Op basis van 
puur fysieke karakteristieken ging men een indeling maken.  

 Frenologie (Gall): bouwde verder op fysiognomie, leggen meer de link naar 
de structuur van de hersenen, opvallend heden aan de vorm, …  

 Enorm populair maar was niet wetenschappelijk houdbaar.  

 Introductie statistische parameters: Galton 
 Percentielen, mediaan. 
 Correlatie-en regressie-analyse.  

→ Grondlegger van wetenschappelijk onderzoek naar individuele verschillen!  
 

1.6 De idiografische versus nomothetische benadering van persoonlijkheid 
De klinische invalshoek sluit meer aan bij de idiografische benadering.De beschrijvende 
invalshoek sluit meer aan bij de nomothetische benadering. 
 

Eigenschappen Idiografisch Nomothetisch 

Strategie Benadrukt de uniciteit van 
individuen 

Legt de nadruk op overeenkomsten tussen 
groepen van individuen. Individuen zijn 
alleen uniek in de manier waarop hun 
eigenschappen samengaan. 

Doel Ontwikkelt een diepgaand 
begrip van het individu 

Het identificeren van de basisstructuur 
van persoonlijkheid en het minimum 
aantal kenmerken dat nodig is om 
persoonlijkheid universeel te beschrijven. 

Methodologie 
v/h onderzoek 

Kwalitatieve methodo-
logieën om hoofdzakelijk 
casestudy’s te 
produceren. Enige 
generalisatie over series 
van case studies is 
mogelijk. 

Kwantitatieve methoden om: 
- De structuren van de persoonlijkheid 

te onderzoeken 
- Produceren van metingen van 

persoonlijkheid. 
- De relaties tussen variabelen in 

verschillende groepen te onderzoeken. 

Gegevens-
verzameling 

Interviews, dagboeken, 
verhalen, gegevens van 
behandelingssessies. 

Zelfrapportage 
persoonlijkheidsvragenlijsten. 

Voordelen Diepte van begrip van het 
individu. 

Ontdekking van algemene principes die 
een voorspellende functie hebben. 

Nadelen Kan moeilijk zijn om 
generalisaties te maken 
uit de gegevens. 

Kan leiden tot een vrij oppervlakkig begrip 
van een persoon. Opleiding nodig om 
persoonlijkheidsprofielen accuraat te 
analyseren. 
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1.7 Zes verschillende kennisdomeinen van persoonlijkheid  
1.7.1 Dispositionele domein  

 Hoe verschillen mensen van elkaar?  

 Definiëren van deze verschillen in termen van aantal en aard van de disposities. 
  

1.7.2 Biologische domein  
 Psycho-fysiologisch perspectief op persoonlijkheid. 

 Gedragsgenetisch perspectief op persoonlijkheid. 

 Evolutionair perspectief op persoonlijkheid.  
 

1.7.3 Intrapsychische domein  
 Psycho-analytische theorie van Freud (psycho-seksuele ontwikkelingstheorie van het 

zelf).  

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

 

1.7.4 Cognitief/experiëntiële domein  
 Het zelf, zelfconcept & zelfwaardering. 

 Intelligentie. 

 Emotie-onderzoek.  
 

1.7.5 Sociaal-culturele domein  
 Cultuur als determinant van persoonlijkheid. 

 Geslachtsverschillen als determinant van persoonlijkheid.  
 

1.7.6 Domein van de aanpassing  
 Perspectief op psychopathologie, coping, gezondheidsgedrag vanuit 

persoonlijkheidsperspectief.  
 

1.8 Basisvoorwaarden van een goede persoonlijkheidstheorie  
 Description: een goede beschrijving van de onderliggende constructen van PH.  

 Explanation: verklaren waarom iemand zich gedraagt op een bepaalde manier.  

 Testable concepts: de concepten moeten empirisch toetsbaar zijn.  

 Empirical validitity: empirische validity.  

 Comprehensiveness: de theorie moet uit concepten bestaan die comprehensief zijn, 
namelijk dat alles van persoonlijkheid beschreven wordt en er voldoende lading is 
van de eigenschappen.  

 Parsimony: de economische waarde van de theorie; de theorie moet een zekere 
efficiëntie hebben in termen van het aantal eigenschappen die voorop worden 
gesteld (beter met minder eigenschappen dan met meer).  

 Applied value: een toegepaste waarde.  

 Heuristic value: een zekere heuristische waarde, een betekenisvolheid dat 
stimuleert tot verder onderzoek.  

 

2. Meten van persoonlijkheid  
2.1 Bronnen  
2.1.1 Zelfrapportering  

 Meest courant gebruikt. 

 Voordeel: toegang tot innerlijke wereld.  

 Format:  
 Ongestructureerd: interviews, open vragen.  

 Voordeel: diepgaand.  
 Nadeel: vereist codeerschema’s voor classificatie van antwoorden.  
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 Gestructureerd: adjectieven-lijsten of zinnen-items.  
 In te vullen via forced choice schaal of likert schaal: 

o Forced choice: 1 van de 2 opties kiezen.  
o Likert schaal: bv. schaal van niet belangrijk naar belangrijk.  

 

 Nieuwe trend: experience sampling (zie onderzoekdesigns).  
Er wordt gevraagd om gedurende een bepaalde tijd over zichzelf te gaan rapporteren 
in termen van wie men is, en krijg je fluctuaties te zien over de dagen heen.  

 

2.1.2 Observer-ratings (rapportering door anderen)  
 Voordeel: 

 Info omtrent sociale reputatie, kwaliteit interacties, status binnen groep.  
 Meerdere externe informanten mogelijk: 

 Toepassing: 360° beoordeling in werkcontext.  
 

 Bekenden/onbekenden als beoordelaar (vaak bekenden).  

 In natuurlijke of artificiële setting: 
 Realistisch maar niet controleerbaar wat er gebeurt;  

VERSUS  
 Weg van realiteit maar controleerbaar welk event beoordeeld wordt.  

 

2.2 Methoden  
2.2.1 Test-data (bv. Megargee experiment)  
2.2.1.1 Gestandaardiseerde testsituatie 

 Gedrag uitlokken dat indicatief is voor persoonlijkheid.  

 Link tussen S- en T-data: validiteit.  

 Voordelen: controle over context, testen van specifieke hypothesen.  

 Beperkingen: PP kunnen raden waarover het zal gaan & interpersoonlijke relatie 
tussen proefleider en PP.  

 

Megargee-experiment:  

 Creatie van 4 condities (cfr. dominantie-niveau).  

 Opdracht voor elk koppel: wie wordt leider – volger?  
 Hoog dominante man – laag dominante man  75%  
 Hoog dominante vrouw – laag dominante vrouw 70% 
 Hoog dominante man – laag dominante vrouw  90% 
 Hoog dominante vrouw – laag dominante man  20% 

 

De koppels moesten met allerlei materiaal samen iets maken. In 3 van de 4 condities 
was het effectief dat de persoon die in een vragenlijst aangaf dat hij/zij dominant 
was, de leiding bleek te nemen. Enkel bij de hoog dominante vrouw en laag 
dominante man (laatste conditie) was het maar in 20% van de gevallen dat de vrouw 
de leiding nam.  
 

Echter bleek uit de opnames van de gesprekken tussen beiden dat in 91% van de 
gevallen de leiderschapsrol aan de man werd toegekend door de dominante vrouw. 
Dit toont aan dat dominantie geslacht specifiek wordt geuit.  

 

2.2.1.2 Actometer 
 Bewegingsregistratie ~ energie-level/activity: sterke associatie met bv. leerkracht-

beoordelingen.  

 Voordelen: geen bias zoals bij informanten, kan verzameld worden in een 
natuurlijke setting.  

 Beperkingen: slechts beperkt aantal trekken leent zich hiertoe.  
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2.2.1.3 Fysiologische data 
 Info over arousal, reactiviteit, snelheid van info-verwerking, …  

Bv. hartslag, bloeddruk, oogknipper-reflex.  

 Recente techniek: fMRI  
 Oplichten hersendelen bij uitvoeren van taak.  
 Detectie van ijzer gedragen door O2 in rode bloedcellen.  
 Activiteit van hersengebieden gelinkt aan persoonlijkheid, IQ of stoornis.  

 Nadelen: gevoelig aan bias, artificiële setting.  

 Voordelen: controle over faking.  
 

2.2.1.4 Projectieve technieken  
 Interpretatie van ambigue stimuli. 

 Interpretatie is indicatie van persoonlijkheid (mechanisme van projectie).  

 Waarom zijn projectieve technieken T-data?: 
 Standaard testsituatie.  
 Zelfde instructies voor iedereen.  
 Assumptie: evocatie van persoonlijkheid.  

 Voordelen: zicht op diepe, innerlijke conflicten en wensen.  

 Kritiek: betrouwbaarheid? Validiteit?  
 

2.2.2 Life-outcome-data 
 Informatie over iemands persoonlijkheid vanuit activiteiten & events waar iemand 

aan deelneemt: 

 Bv. tel rekening ~ sociabiliteit: hoe hoger het bedrag op de maandelijkse 
telefoonrekening, hoe hoger men zou scoren op extraversie.  

 Maar: altijd een accurate indicatie? Cfr. omgevingsfactoren (bv. verhuis).  
 Huidige trends: 

 Gebruik van life-outcome data door verzekeringsmaatschappijen (bv. 
boetes, ongevallen, medische toestand).  

 Facebook. 
 Soort email-adres.  

 

2.2.2.1 Huidige trends: Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3 Overeenkomst tussen methoden en belang van aggregatie  
 Observeerbaarheid van de trek ~ overeenkomst: 

 Agreement: alternatieve indicatoren van hetzelfde construct.  
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 Disagreement: 
 Assessment van verschillende fenomenen?  
 Feilbaarheid van de maat?  

 

 Doel in functie van betrouwbaarheid/validiteit: 
 Triangulatie: replicatie over verschillende methoden.  
 Aggregatie: optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen 

van persoonlijkheid (bv. bij een beschrijving van een kind door moeder en 
vader, neem je het gemiddelde).  

 Over beoordelaars. 
 Over de tijd. 
 Over methoden.  

→ meerdere metingen ~ uitpartialiseren/uitvlakken voor momentane 
omstandigheden.   

 

Mensen verschillen ook in hoe ze 1 bepaalde zin gaan interpreteren. Bij 
verschillen tussen informanten kan het dus nuttig zijn om te bekijken van 
waaruit deze verschillen vertrekken.  

 

2.4 Evaluatie van maten  
2.4.1 Betrouwbaarheid 
= ‘Is het instrument accuraat?’. 
 

 Interne consistentie: de mate waarin verschillende items die beogen hetzelfde te 
meten, dat effectief ook doen (correlatie tussen beide).  

 Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid: de mate waarin twee of meer beoordelaars 
met elkaar overeenstemmen.  

 Test-hertest betrouwbaarheid: de test wordt afgenomen en herafgenomen om te 
bekijken in welke mate deze twee overeenkomen.  

 

2.4.2 Validiteit (constructvaliditeit)  
= ‘Meten wat je beoogt te meten’.  
 

 “Face” validiteit: de effectieve validiteit, ziet het instrument eruit alsof het 
effectief meet wat het beoogt te meten.  

 Predictieve validiteit (~ criteriumvaliditeit): in welke mate voorspelt de test het 
concept dat het moet voorspellen.  

 Convergente validiteit: de mate waarin verschillende instrumenten die hetzelfde 
construct meten overeenstemmen.  

 Discriminante validiteit: de mate waarin verschillende instrumenten die niet 
hetzelfde construct meten ook niet overeenstemmen.  

 

2.4.3 Veralgemeenbaarheid  
= ‘In welke mate is wat men vindt veralgemeenbaar over groepen, condities, enzovoort’.  
 

2.4.4 Response sets 
= ‘antwoordtendensen; alles wat losstaat van de inhoud van de vraag’.  
 

Het wordt ook wel non-content responding genoemd.  
 

2.5 Problemen in verband met persoonlijkheidsbeschrijving  
2.5.1 Methodologische dwalingen bij zelfrapportering 
2.5.1.1 Response sets  

 Instemming (yeah-saying): op alles ‘ja’ antwoorden, alles is van toepassing.  
 Leeftijd: hoe jonger, hoe groter de kans op instemming.  
 Kan je tegengaan door items om te keren.  
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 Extreem antwoorden: alleen maar de buitenste/extreme antwoorden aanduiden.  
 Soms een cultuur-effect: in Zuiderse landen meer extreem antwoorden. 

  

 Random antwoorden: een antwoord aanduiden zonder te kijken naar de inhoud.  
 Kan je tegengaan door een vraag te laten terugkeren of een infrequency 

schaal creëren (bv. een item inbouwen waarbij niemand ja op antwoord, zoals 
‘ik loop altijd de trap op met mijn handen’).  
 

 Sociale wenselijkheid:  
 Bron van systematische vertekening. 
 Antwoorden volgens bepaalde verwachting in functie van sociale 

aantrekkelijkheid:  
 Zelfpresentatie bias: onbewust proces, men ziet alleen maar 

positieve zaken, men kijkt door een roze bril.  
 Impression management: bewuster proces, willen imponeren. 

 Sociaal wenselijk als persoonlijkheidstrek vs. “error”:  
 Trek: sociale wenselijkheid is een trek, het kan iets typisch zijn aan 

een persoon en moet er daarom niet uit worden gehaald.  
 Error: sociale wenselijkheid is een fout, moet eruit worden gehaald.  

 Determinanten:  
 Sociaal gevoelige onderwerpen (bv. huiselijk geweld).  
 Selectie-procedures, juridische procedures (bv. hoederecht).  

 Correlaten: 
 Leeftijd (> jong), geslacht (> vrouw), opleiding (> lage SES/opleiding). 

 
Je kan sociale wenselijkheid meten door items toe te voegen uit een bestaande 
lijst, waarop mensen nooit kunnen zeggen dat ze het nog niet hebben meegemaakt 
(bv. ik roddel soms graag of ik ben altijd bereid een fout toe te geven).  
 
Hoe sociale wenselijkheid voorkomen?: 

 Specifieke schalen inbouwen: 
 Nadeel: lengte van de lijst, psychometrische kwaliteiten niet altijd 

oké, sociale wenselijkheid meet ook persoonlijkheidseigenschap 
(neiging tot conformisme of sociale naïviteit).  

 Vooraf waarschuwen. 
 Antwoordformat met gedwongen keuze.  
 Sociaal wenselijk ‘vrije’ lijsten construeren.  

 
Anderzijds:  

 Predictieve waarde van persoonlijkheidsmeting m.b.t. succes in werk en 
prognose therapie wordt niet beïnvloed door sociale wenselijkheid. 

 Geen significante stijging in validiteit bij verwijderen van sociale 
wenselijkheid.  

 

2.5.1.2 Faking 
 Het bewust verstoord antwoorden op tests.  

 Vals negatieven – vals positieven; onderscheid moeilijk te maken.  
 Vals negatief: volgens psycholoog oneerlijk, maar men is eerlijk.  
 Vals positief: volgens psycholoog eerlijk, maar men is oneerlijk.  

 
Hoe detecteren?: 

 Analog designs: onderzoeksdesign waarbij men aan mensen vraagt om een vragenlijst 
volledig te gaan faken in een positieve zin of in een negatieve zin. Zo krijg je 
prototypische profielen (fake good – fake bad). 
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 Antwoorden matchen met prototypisch profiel. 

 Blijft moeilijk …  
 

2.5.2 Methodologische dwalingen bij informant-beoordeling 
2.5.2.1 Halo-effect 
= op basis van één observatie/eigenschap automatisch een andere eigenschap gaan 
toekennen aan iemand.  
 

Er is bv. overtuigend aangetoond dat mensen die fysiek aantrekkelijk eruit zien, automatisch 
ook als intelligenter worden gezien.  
 

2.5.2.2 Self-based heuristic bias  
= de eigen persoonlijkheid speelt mee, vanuit wie je bent anderen gaan beoordelen.  
 

Als je zelf bv. een emotioneel stabiel persoon bent, zal je de huilbui van je zus anders gaan 
interpreteren dan wanneer je zelf eerder neurotisch bent.  
 

2.5.3 Niet-beoordelaarsgebonden factoren die testresultaten beïnvloeden  
2.5.3.1 Algemene kritische noot bij interpretatie van resultaten  

 Invloed van schaal-format:  
 Range van -5 tot +5 geeft een ander beeld van range van 0 tot 10. 
 Even vs. oneven antwoordmogelijkheden – ‘tussencategorie’.  

 

 Invloed van volgorde van vragen: 
 Bv. 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. 
 Bv. partner-collega ratings.  

 

 Invloed van inhoud van de items:  
 Cfr. Barnum statements: statements die een beetje op iedereen van 

toepassing zijn (best vermijden!).  
 

2.5.4 Designs om persoonlijkheid te meten 
 Experimentele designs (bv. labo): causaliteit maar geen zicht op de samenhang in 

realiteit.  

 Correlationele studies: zicht op reële correlaties maar geen causaliteitsuitspraken 
mogelijk.  

 Case studies: individuele cases gaan bekijken.  

 Recente trend: experience sampling design. 
 

3. De dispositionele benadering van persoonlijkheid (trait psychology)  
3.1 Situering van de trait psychology  

 Centrale focus: “die aspecten van de persoonlijkheid die stabiel zijn in de tijd, 
relatief consistent zijn in situaties en mensen van elkaar doen verschillen”.  
 

 Belangrijkste vragen:  
 Hoe moeten we trekken conceptualiseren?  
 Wat zijn de belangrijkste trekken waarop mensen van elkaar verschillen?  
 Hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijven?  
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 Twee invullingen van een trek: 
 Een interne causale eigenschap: determinant van gedrag.  
 Beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag. 

 

3.1.1 Trek-theorie als dimensionele benadering van persoonlijkheid 
 Meest statistisch georiënteerde theorie van persoonlijkheid. 

 Centraal: “hoe sterk verschilt iemand van de gemiddelde score op een universele 
trek”.  

 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.2 Historisch perspectief 
 Aristoteles:1ste beschrijving van persoonlijkheidstrekken in functie van beschrijving 

van ethisch gedrag.  
 Moed. 
 Bescheidenheid. 
 ijdelheid. 

 

 Theophrastus: publicatie van 30 types/karakters. 
 

 Hippocrates: link 4 basissappen (bloed, slijm, zwart slijm en flegma) ~ ziekte.  

 Initieel: categoriale types ~ mensen werden ingedeeld in één van de 4 
basistemperamenten.  

 Revisie van 4 humorale termen naar 2 trekdimensies: 
 Mood stability (veranderlijkheid).  
 Strength of emotions (kalm vs. vurig).  

 Basis van de theorie van Eysenck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Galenus: toepassing op persoonlijkheid. 
 Evenwicht tussen 4 sappen is gezond. 
 Onevenwicht is een mentale stoornis.  
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3.1.3 Identificatie van de belangrijkste trekken: 3 benaderingen  
3.1.3.1 Lexicale benadering 
= natuurlijke taal als basis voor de studie van persoonlijkheidstrekken.  
 

 Belangrijke individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal.  

 Frequentie van N synoniemen ~ belangrijkheid.  

 Cross-culturele universaliteit: eigenschappen die qua persoonlijkheid in alle talen 
voorkomen, zijn universele trekken en hiervoor is er meer validiteit. Een trek die 
maar in één cultuur in de taal voorkomt, is cultureel bepaald.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe meer synoniemen van een bepaalde eigenschap bestaan, hoe vaker de termen 
gebruikt worden in de taal, en hoe belangrijker deze eigenschap is.  

 

 Woordenboekstudies: persoonsbeschrijvende adjectieven → passieve persoons-
beschrijvende woordenschat.  

 Studies van vrije beschrijvingen → actieve persoonsbeschrijvende woordenschat 
(zie bv. constructie HiPIC).  

 
Uit vrije beschrijvingen is gebleken dat inhoudelijk een land meer belang hecht aan 
bepaalde woorden dan andere landen, maar dat het structureel om hetzelfde 
domein gaat.  

 

3.1.3.2 Statistische benadering: factoranalyse 
 Vertrekt altijd van een pool van items.  

 Is per definitie a-theoretisch (vertrekt niet vanuit theorie maar vanuit correlaties 
tussen items) wegens empirische basis.  

 Samenvatten van empirische relaties tussen items is een reductie naar beperkt 
aantal factoren.  

 Items binnen dezelfde factor meten dezelfde trek.  

 Samenvatten van de relaties tussen variabelen op een accurate en economische 
wijze met het oog op een adequate conceptualisatie.  

 
Factoranalyse: 4 stappen  

 Correlatiematrix: vertrekpunt. 
 Vertrekpunt: data-sheet bv. SPSS.  
 Rijen zijn subjecten, kolommen zijn variabelen. 
 Kijken naar de mate waarin variabelen met elkaar gecorreleerd zijn.  

 
Voorbeeld: intercorrelatie-tabel  
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Aan 200 mensen werd gevraagd om zichzelf te beoordelen op deze eigenschappen. 
Dan wordt gekeken naar wat de correlaties zijn tussen eigenschappen over deze 
mensen heen. Sociaal zijn correleert vrij hoog met vriendelijk zijn, maar ook met 
vrolijk en zelfzeker zijn. Deze correlatiematrix is de basis om te gaan kijken naar 
onderliggende factoren.  

 

 Extractie van factoren: datareductie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Men gaat op zoek naar items die bij elkaar horen, en die laden op basis van dezelfde 
trek. Sociaal, vriendelijk en vrolijk zijn behoren tot één bepaalde factor, en laden 
daar dus allemaal op. Factor 1 en 2 verklaren dus de correlaties tussen de 
verschillende adjectieven (economisch beter).  
Hoe hoger de coëfficiënt, hoe beter het adjectief een indicator is voor de 
onderliggende factor!  

 

 Rotatie van factoren: interpretatie van de factoren. 

 Factorscores: nieuwe scores op latente factoren.  
 

 Een statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen gaat 
zoeken naar onderliggende variabelen.  

 Deze onderliggende variabelen noemen we factoren.  

 Doel: data-reductie en inzicht in structuur van de dataset.  

 Toepassing op persoonlijkheidsdata:  
 Bv. 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 factorladingenmatrix. 

 De meest elementaire soort factoranalyse is PCA, waarbij de factoren geëxtraheerd 
worden in volgorde van grootte (van de grootste naar de kleinste), 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. Hoe hoger de correlatie, hoe beter ze elkaar representeren.  

 

3.1.3.3 Theoretische benadering  
 Theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten.  

 Itemselectie in functie van theoretische constructen.  

 Lexicale en statistische benadering worden vaak gecombineerd.  
 

 3 benaderingen ~ ontwikkeling van taxonomieën!  
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 Laat ontstaan van trektheorieën: nood aan statistische technieken om veelheid aan 
termen te structureren (cfr. Galton) en belangrijkste trekken te definiëren:  

 Correlatie. 
 Factor-analyse.  

 

Voorbeeld examenvraag:  
Er bestaan verschillende methoden om persoonlijkheid te meten. Hierbij is het zo dat:  
 

 1: Tools zoals een actometer kunnen gebruikt worden voor het meten van vrijwel alle 
trekken in de natuurlijke omgeving van het individu.  

 2: Fysiologische data het probleem van faking kunnen verhelpen. 

 3: De validiteit van life-outcome data kan bedreigd worden door omgevingsfactoren.  

 4: Een labo-experiment steeds gestandaardiseerd verloopt en dus niet beïnvloed kan 
worden door interpersoonlijke factoren.  

 
A. 1, 2 en 3 zijn juist.  
B. Enkel 2 en 3 zijn juist. 
C. Enkel 3 en 4 zijn juist. 
D. Enkel 1 en 4 zijn juist.  

 
 

 
 
1. Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën  
1.1 Allport 

 Eerste classificatiesysteem van persoonlijkheidstrekken o.b.v. woordenboekstudie (~ 
lexicale benadering).  

 Eerste universitaire cursus persoonlijkheidspsychologie. 

 Eerste link naar zenuwstelsel. 

 Integratieve benadering van persoonlijkheid. 

 Aanhanger van nomothetische en idiografische benadering: 
 Common personality traits: gemeenschappelijke PH eigenschappen waarop 

iedereen kan beschreven worden.  
 Personality disposition: het unieke van een persoon.  

 
Het gaat om een interactie tussen de common personality traits en de personality 
disposition die een persoon typeren.  

 

 Classificatie van trekken op 3 niveaus:  
 Cardinale trekken: heeft te maken met passies, met obsessies, iets wat 

iemand PH enorm stuurt en domineert.  
 Centrale trekken: kern van PH, aantal trekken waarop iemand doorgaans op 

een gelijkaardige manier gepositioneerd kan worden.  
 Secundaire trekken: eigenschappen die niet altijd even duidelijk zijn, 

fluctuerend.  
 

 Ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat: geen instrument om PH te meten, zijn 
bijdrage is vooral conceptueel/theoretisch.  
 

 Significante bijdragen:  
 Trekbenadering: nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen 

gehanteerd werden.  
 

Hoofdstuk 2: Historische & hedendaagse Multi-trekperspectieven op 

persoonlijkheid en biologische theorieën van persoonlijkheid 
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Allport stelt dat gedrag wordt gepositioneerd door disposities maar ook door 
omgeving. Vroeger dacht men echter dat als men PH trekken kende, men alles 
wist over deze persoon.  

 
 Theorie van zelfconcept: van belang over theorieën heen.  

 
Allport gaf als eerste aan dat ons zelfconcept, de manier waarop we onze 
identiteit ontwikkelen in relatie tot PH, van belang is wanneer we naar PH 
kijken.  

 

1.2 Eysenck  
 Klemtoon: erfelijkheid en psycho-fysiologische basis van trekken. 

 
Vroeger dacht men dat een kind geboren werd als een blanco blad (tabula rasa), en 
alles werd bepaald door omgeving. Eysenck haalt voor het eerst erfelijkheid aan.  
 

 Constructie hiërarchische typologie:  
 Specifieke responsen (van hoe iemand zich gedraagt).  

Bv. Hij observeert dat iemand op een feestje veel communiceert met mensen. 
Als je dat keer op keer observeert, kom je tot habituele responsen.  

 Habituele responsen. 
Bv. de persoon heeft de neiging om vrij interactief om te gaan met anderen. 
Wanneer je de habituele responsen samenlegt, kom je tot trait niveau.  

 Trait niveau. 
Bv. de persoon is sociaal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gecorreleerde trekken (= super-trait):  
 Extraversie. 
 Neuroticisme. 
 Psychoticisme.  

 
 Oorspronkelijk enkel neuroticisme en extraversie.  
 Specifieke uitwerking P-factor:  

 Kritiek: P-factor insinueert hoger risico op psychose.  
 
Eysenck ziet het echter als een brede factor, waaronder het 
kille valt maar evengoed het positieve (bv. creatief).  
Was echter moeilijk te rijmen met de Rogeriaanse invulling 
waarbij creativiteit de ultieme veruitwendiging is van 
zelfontplooiing.  
 

 Hoog P ~ hoger risico op psychotisch-gerelateerde ervaringen.  
 P-factor empirisch minst onderschreven.  
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 Assessment volgens Eysenck: Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)  
 EPQ verschillen in scores op supertrekken ~ verschillen in gedrag. Die 

verschillende scores verklaren echter ook verschillen in:  
 Omgevingsprikkels. 
 Risico-gedrag. 
 Veranderingen.  

 
 Cross-cultureel onderzoek: replicatie 3 factoren in orde.  

 In meer dan 24 landen. 
 Zowel bij mannen als vrouwen. 
 Support voor genetische basis, vooral bij E en N.  

 
 EPQ-versie voor jongeren: 

 Cross-culturele replicatie.  
 Stabiliteit van de 3 factoren over leeftijd heen.  

 

 Bijdrage Eysenck:  
 Beschrijving + verklaring van individuele verschillen:  

Niet enkel focus op beschrijvende maat ook verklarende. Dat laatste omvat 
dat er verschillende genetische structuren zijn die gedrag mee sturen.  

 Ontwikkeling robuuste maat voor persoonlijkheid. 
 Aandacht voor biologische – genetische basis van PH. 
 Kritiek: 

 3 factoren voldoende?  
 Biologisch criterium te rigide?  

 

1.3 Cattell  
 Pionier in toepassing factoranalyse: structuur van persoonlijkheid.  

 Empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken.  

 Ontwikkeling van de 16 PF:  
 Genetisch versus omgeving gestuurde trekken.  
 Onderscheid tussen types van trekken (dynamic traits, ability traits, …).  
 Alle verschillende classificaties zijn 16 onderliggende factoren. 
 Een van de grootste taxonomieën in termen van aantal factoren.  
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 Sterke interesse in het maken van een instrument, maar keek te strikt naar de data.  

 Nadelen 16 PF:  
 Moeilijkheidsgraad. 
 Moeilijkheden m.b.t. replicatie 16 factoren. 
 Problemen interne consistentie voor een aantal schalen.  

 

2. Hedendaagse multi-trait perspectieven  
2.1 Hiërarchische versus circumplexmodellen  
Hiërarchisch model van PH (bv. FFM met als maat NEO PI-R): 

 Schalen worden toegewezen aan de factor waarop ze primair laden ~ data-driven 
constructie van modellen.  

 Secundaire/tertiaire ladingen worden niet in rekening gebracht.  

 Gevolg: gecorreleerde domeinscores (indicatoren om de domeinen te meten staan 
niet los van elkaar, zo ontstaan crossladingen met andere factoren).  

 
VERSUS  
 
Circumplex model van PH (bv. interpersoonlijk model van Wiggins):  

 Secundaire ladingen wel in rekening gebracht.  
 

2.1.1 Interpersoonlijk model van Wiggins (circumplex model) 
 Visuele voorstelling van interpersoonlijk gedrag:  

 2 assen:  
 Status: verzekerd-dominant en onverzekerd-submissie. 
 Love: koelbloedig en warm-gezind.   

 Specificatie van de relaties tussen alle trekken in het model: 
 Nabijheid (dichtbij): positieve correlatie. 
 Bipolariteit (tegenover): negatieve correlatie. 
 Orthogonaliteit (90 graden hoek): geen correlatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doel: aandacht vestigen op hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag (bv. 
naar trekken die tussen 2 ‘pure’ trekken liggen).  

 Replicatie bij kinderen: ook goed model!  

 Kritiek: interpersoonlijk gedrag, slechts 2 betrokken dimensies?  
 

2.1.2 Five-Factor Model (hiërarchisch model)  
 Vertrekpunt: de lexicale & statistische benadering:  

 Her-analyse Allport-lijst: 5 factoren. 
 Significante reeks studies met trekadjectieven: 5 factoren.  
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 Replicatie van 5 factoren zowel vanuit de structuur van trek-
adjectieven (Goldberg) als o.b.v. ‘zinnen’-items (McCrae & Costa).  

 Data-driven, a-theoretisch.  
 

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

2.1.2.1 De vijf basisdimensies van persoonlijkheid 
 Extraversie: refereert naar sociaal, assertief, dominant, energiek en optimistisch 

zijn, versus eerder een voorkeur hebben voor solitaire activiteiten, anderen volgen 
en introvert zijn.  
 

 Altruïsme: kwaliteit van sociale interactie; warm, vriendelijke, empathisch versus 
koud, egocentrisch en antagonistisch.  
 

 Consciëntieusheid: werkgerelateerde trekken; precies, ordelijk, planmatig, 
ambitieus, maar ook beschikken over zelfdiscipline en zichzelf als competent 
beschouwen.  
 

 Emotionele stabiliteit: individuele verschillen in (sociale) angst, ergernis, 
kwetsbaarheid en negatieve emotionaliteit.  
 

 Openheid voor ervaringen: creatief zijn, problemen en situaties met open geest 
benaderen, t.o.v. minder fantasierijk zijn, meer nuchter zijn en een voorkeur hebben 
voor gekende paden en oplossingen.  

 
De trekken bekeken vanuit een dimensionele visie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwantiteit sociale interacties 

EXTRAVERSIE 

- Graag alleen  

- Rustig 

- Beheerst 

- Sociaal 

- Dominant 

- Energiek 

Kwaliteit sociale interacties 

AANGENAAMHEID 

- Egocentrisch 

- Bot 

- Manipulatief 

- Vriendelijk 

- Oprecht 

- Zorgzaam 

Werkgerelateerde eigenschappen 

CONSCIENTIEUSHEID 

Regulatie van negatieve emoties 

NEUROTICISME 

OPENHEID VOOR  

ERVARINGEN 

- Slordig 

- Snel afgeleid 

- Chaotisch 

- Georganiseerd 

- Ambitieus 

- Punctueel 

- Zelfzeker 

- Stabiel 

- Goed met stress 

- Angstig 

- Bezorgd 

- Kwetsbaar 

- Nuchter 

- Minder fantasierijk 

- Voorkeur voor gekende 

- Creatief 

- Open geest  

- … 
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2.1.2.2 Verschillende bronnen van evidentie 
 Cross-cultureel valide (talen/culturen). 

 Valide over leeftijdsgroepen heen. 

 Genetische basis. 

 Sterke predictieve validiteit m.b.t. allerlei outcomes.  
 

2.1.2.3 Meten van de 5 dimensies: variable vs. person-centered.  
 NEO PI-R: 240 zinnen-items, 30 facetten, hiërarchisch gestructureerd onder 5 

dimensies. 

 NEO-FFI (Five Factor Inventory): 60 zinnen-items, verkorte NEO PI-R versie, enkel 
scores 5 dimensies.  

 Big Five Inventory (BFI): 44 korte zinnetjes, enkel scores 5 dimensies. 

 Adjectievenlijsten. 
 

 Keuze tussen gedifferentieerd maar uitgebreid versus minder gedifferentieerd maar 
economisch.  
 
Persoonlijkheidsbeschrijving vanuit de NEO-PI-R:  

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

 Persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar versterken of compenseren. 
 Extreme scores kunnen indicatief zijn voor een persoonlijkheids-

problematiek, maar dit is niet noodzakelijk zo!  
 Afhankelijk van de context. 
 Afhankelijk van andere trekken. 
 Afhankelijk van leeftijd.  

 

 Aandachtspunten:  
 De NEO-PI-R meet de normale variatie aan persoonlijkheidseigenschappen. 
 Geen diagnostisch instrument. 
 Wel vaak gebruikt binnen diagnostische procedures in functie van 

beschrijving sterktes/mogelijke kwetsbaarheden.  
 

 Voorbeeld NEO-PI-R profiel:  
 Een individu krijgt scores op facetten en domeinen. 
 Variabele centered assessment.  
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FFM Person Centered Assessment: 

 Person-centered  variable centered:  
 Variable: kijken naar individuele scores op elk van de eigenschappen. 
 Person: kijken naar de combinatie van scores om zo tot PH types te komen.  

 

 Terugkerende specifieke combinatie van hoge/lage scores op de Big Five over N 
personen:  

 Overcontrolled: hoog N, laag E. 
Kunnen hun emoties vaak niet uiten, houden alles binnen.  
 

 Undercontrolled: laag A, laag C. 
Hebben weinig ambitie, weinig zelfdiscipline, zijn vaak impulsief.  
 

 Resilient: laag N, hoog A, hoog C.  
Vrij emotioneel stabiel, welwillend gedrag en vrij hoog georiënteerd op 
ordelijkheid en zelfdiscipline.  

 

 Op basis van data-analytische methoden: 
 Cluster-analyse. 
 Latente klasse-analyse.  

 
FFM persoonlijkheidstypes:  

 Voordeel: 
 Brede toepassingsmogelijkheden:  

 Klinisch: zicht op at-risk voor psychopathologie (signaalfunctie):  
 Overcontrollers: internaliserende pathologie. 
 Undercontrollers: externaliserende pathologie (bv. verslaving) 

 Selectie-doeleinden (klinisch en A&O gericht): bv. normprofiel voor 
verschillende beroepsgroepen.  

 Nadeel: 
 Verlies van informatie door categoriale toewijzing.  
 Categoriale toewijzing aan 1 bepaald type.  

 

2.1.3 Kritiek op het FFM  
 A-theoretisch, te beschrijvend: het is niet ingebed in een bepaalde theorie.  

 Biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen. 
Bv. waarom doen mensen dingen die ze doen?  

 Additionele factoren van PH niet inbegrepen (bv. fysieke aantrekkelijkheid, 
religiositeit).  

 Wederkritiek: als je over culturen heen analyses gaat draaien, komt het er 
crosscultureel niet uit en da tis de reden waarom het niet is opgenomen.   

 

3. Biologische benadering van persoonlijkheid 
3.1 Algemene intro 
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3.1.1 Evidentie voor biologische basis van persoonlijkheid 
 Historisch: oude Grieken (lichaamssappen, fysiognomie, frenologie).  

 Evidentie vanuit recente(re) theorieën (Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman): 
verband PH ~ neurotransmitter en arousal-systemen. 

 Hormonaal onderzoek: verband PH ~ testosteron, cortisol & oxytocine.  

 Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel.  
 

3.1.2 Psycho-biologische benadering van persoonlijkheid 
 Centrale assumptie: psychologische verschillen tussen mensen resulteren uit 

verschillen in fysiologische systemen. 

 2 terreinen: psycho-fysiologie (bv. autonoom zenuwstelsel) en neuro-psychologie.  

 Betrouwbare meting fysiologische karakteristieken: 
 Zenuwstelsel. 
 Hart- en vaatstelsel. 
 Spier- en beenderstelsel. 
 Hormoon-level.  

 

→ Sterke vooruitgang van onderzoek!  
 

3.1.3 Illustratie expert Dick Swaab 
Een pionier van de psycho-biologische benadering van PH is Dick Swaab.  
 
In-utero ontwikkeling van hersenstructuur bepaalt wie we zijn (deterministisch):  

 Seksuele oriëntatie. 

 Geslachtsverschillen. 

 Psychopathologie.  
 
Belang van invloed tijdens zwangerschap: 

 Roken – alcohol. 

 Antidepressiva.  
 

 Beperkingen psychotherapie? Wat moeten we er nog van verwachten? Heeft het nog 
zin als alles biologisch bepaald is?  

 Morele verantwoordelijkheid?  
 

3.1.4 Conceptueel kader 
 

Men gaat kijken naar de link 
tussen een bepaalde PH trek 
en een specifieke 
omgevingsconditie, die door 
met elkaar in interactie te 
treden, een bepaalde 
psychologische respons 
geven die je kan afleiden uit 
een fysiologische indicator.  

 
Stel je bent een vrij introvert persoon en je komt op een feestje waar enorm veel lawaai is. 
De interactie tussen de luide omgeving en de overprikkeling met de introverte aard van de 
persoon, kan leiden tot een psychologische respons van overstimulatie. Dat gaat zich 
fysiologisch uiten in bv. een versnelde hartslag. Die psychologische respons gaat dan uiting 
geven aan een gedragsrespons, in dit geval een persoon die beslist het feestje te verlaten.  
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4. Fysiologische indicatoren relevant binnen psycho-fysiologisch onderzoek van 
persoonlijkheid 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Autonoom zenuwstelsel  
= het meten van de systemen die betrokken zijn bij de regulatie van arousal.  
 

4.1.1 Electro-dermale metingen (huidgeleiding) 
 Via zweetklieren in handpalm (sympathisch zenuwstelsel – fight or flight).  

 
Een soort elektroden wordt ingeplant in de handpalm, met als target de 
zweetklieren. Deze klieren zijn het meest gevoelig aan stimuli die te maken hebben 
met stress/arousal. Door de eerste elektrode stuurt men een laag voltage aan 
elektriciteit en meet men hoeveel van die elektriciteit overblijft in de andere 
elektrode. De elektriciteit die erdoor gestuurd wordt zou via de geleiding van het 
zweet getransfereerd worden naar de andere elektroden. Hoe meer je zweet, hoe 
meer huidgeleiding en hoe meer elektriciteit in de tweede elektrode kan worden 
waargenomen.  
 

 Gevoeliger aan psychologisch significante stimuli dan aan thermale stimuli:  
 Lawaai (bv. heel hard schrikken).  
 Visuele stimuli (emo-foto’s).  

 

 Methode tot de meting van emotionele arousal. 
Bv. toepassing: leugen-detectie  

 

4.1.2 Cardiovasculaire metingen  
 Hartslag: tijd tussen 2 hartslagen meten. 

 Bloedvaten: bloeddruk.  
 

 Stijging bij stress, angst, cognitieve inspanning bij bv. een taak.  
 

4.1.2.1 Toepassing op persoonlijkheid 
 Informatie vanuit deze metingen m.b.t. persoonlijkheid:  

 Belangrijke individuele verschillen in cardiale reactiviteit bij 
blootstelling aan dezelfde taak of stress. 

 Belangrijke verschillen in huidgeleiding bij blootstelling aan dezelfde taak 
of stress.  

 

 Concrete bevindingen: 
 Introverten en neuroten: hogere cardio-vasculaire activiteit bij arousal.  
 Hogere huidgeleiding bij introverten bij stress of inname cafeïne.  
 Hoog N: chronische activatie van het sympathisch zenuwstelsel.  
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4.2 Centraal zenuwstelsel  
4.2.1 EEG (Elektro-encefalogram)  

 Elektrische activiteit, geproduceerd door de hersenen:  
 Alpha wave: de mate van rust; inverse indicator van activiteit.  

 

 Identificatie van activatiepatronen in verschillende regio’s in relatie tot informatie-
processing (bv. geheugen).  

 

4.2.2 ERP (Event-related potential)  
 Elektrische activiteit in respons op omgeving. 

 Sterk gebruikt in onderzoek naar emoties. 
= brain asymmetry research (frontale hersenen). 

 Interesse vanuit persoonlijkheidsonderzoek: verschillende activiteit in 
verschillende regio’s voor verschillende PH?  

 

4.2.2.1 Toepassing op persoonlijkheid 
 Waarom verschillen mensen in hun affectieve reactie op films?  

 Verschillen tussen individuen in activiteit van linker vs. rechter 
hersenhemisfeer in rusttoestand: 

 Positief ingestelde personen: links.  
 Negatief ingestelde personen: rechts.  

 
 Verschillende treshold of responding bij stimulatie: 

 Positieve ingesteldheid: lagere treshold voor positief affect. 
Deze mensen gaan veel sneller reageren op positieve stimuli.  

 Negatieve ingesteldheid: lagere treshold voor negatief affect.  
Deze mensen gaan veel snelle reageren op negatieve stimuli.  

 

4.2.3 fMRI (functional magnetic resonance imaging)  
 Brain imaging technieken. 

 Uittekenen van structuur en functie van de hersenen.  

 Primair ontwikkeld voor medische doeleinden. 

 Activiteit specifieke regio in relatie tot taak.  
 

4.2.3.1 Toepassing op persoonlijkheid 
Canli et al. (2001):  

 fMRI tijdens blootstelling aan positieve en negatieve beelden. 

 Resultaat: specifieke hersenveranderingen in relatie tot de foto’s.  

 Mate van hersenactiviteit hangt af van de PH: 
 N: stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden. 
 E: stijgende frontale hersenactiviteit bij positieve beelden.  

 

 persoonlijkheid ~ hersenreactiviteit t.a.v. emotionele stimuli.  
fMRI onderzoek toont hetzelfde aan als ERP/EEG onderzoek.  
 
Grimm et al. (2012):  

 fMRI tijdens blootstelling aan ‘smakelijke’ prikkels na periode van vasten.  

 Resultaat: activatie bepaalde hersenregio’s (limbische structuren). 

 Maar: trait ‘self-directedness’ (zelfdiscipline) negatief gecorreleerd met activiteit 
in bv. amygdala. Mensen met meer zelfdiscipline gingen minder sterk reageren op de 
smakelijke prikkels na de blootstelling aan vasten.  

 

 persoonlijkheid ~ dynamische biologische processen in hersenen.  
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DeYoung et al. (2010): 4 van de Big Five betekenisvol gelinkt aan hersenscans.  
 

4.2.4 Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel als evidentie voor neurologische 
basis van gedrag 

 Meest bekende case: Phineas Gage. 
 
PG was een spoorarbeider die een hersenletsel opliep. Er werd een NAH (niet 
aangeboren hersenletsel) vastgesteld en duidelijke PH veranderingen. De PH 
veranderingen hebben belangrijke neurologische achterliggende indicatoren.  
 

 Schade in frontale hersenen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering: 
 Pseudo-depressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief- en 

interesseverlies ~ depressief, maar geen uitgesproken somberheid. 
 Pseudo-psychopathie: ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, 

regelovertredend gedrag, agressie.  
 Stemmingswisselingen. 
 Promiscuïteit: wisselende contacten/gedrag (bv. verschillende seksuele 

partners).  
 

 Beperkte psychotherapeutische effecten.  
 

4.3 Persoonlijkheid en hormonen  
4.3.1 Testosteron 

 Ontwikkelen van mannelijke fysieke karakteristieken. 

 Link naar persoonlijkheid: 
 Hoog: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig.  
 Laag: meer verantwoordelijkheid, welgemanierd, vriendelijk.  
 Gevangenispopulatie: meer geweld- en seksuele delicten bij hoog mean-level 

niveau van testosteron.  
 

 Relativiteit: groot geslachtsverschil in mean-level niveau van testosteron niet 
gereflecteerd in persoonlijkheidsverschillen. 

 
Als hormonen zo sterk de PH zouden bepalen, zouden er veel grotere verschillen 
moeten zijn op vlak van PH op geslachtsniveau.  

 

 Kritiek: invloed van pre-natale blootstelling aan (andere) hormonen & 
omgevingseffect op testosteron-gehalte (bv. bij wedstrijd hogere levels).  

 
Het moment waarop je testosteron gaat meten is dus ook van belang.  

 

4.3.2 Cortisol 
 Komt vrij bij fysieke of psychologische stress (fight or flight). 

 Link met PH? Recente studie: Loney et al. (2006):  
 Laag cortisol: hoge score op callous-unemotional trait (psychopathische trek) 
 Enkel voor jongens!  
 Indicator voor emotionele reactiviteit?  

 

4.3.3 Oxytocine (moederhormoon)  
 Komt vrij bij bevalling, borstvoeding en bevredigende seksuele relatie (ook bij 

mannen!). 

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

 Recente studie: hoog oxytocine ~ hoge score op ‘trust’-gedrag (agreeableness).  
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Overzicht van de verschillende fysiologische maten: NIET VAN BUITEN LEREN!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Biologische modellen van persoonlijkheid 
5.1 Het biologisch model van persoonlijkheid en arousal van Eysenck 

 2 soorten neurale mechanismen in menselijk brein: 
 Excitatorisch: alert, actief.  
 Inhibatorisch: inactief, rust.  

 

 Evenwicht tussen beide: Ascending Reticular Activating System (ARAS) in 
hersenstam: 

 Reticulo-corticaal systeem: corticale arousal (~ Extraversie): 
 Corticale arousal laag voor Extraverten en daarom gaan ze activiteiten 

opzoeken.   
 Reticulo-limbisch systeem: arousal van emotie (~ Neuroticisme): 

 Neuroten sneller aroused door emotie-prikkels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “The biological basis of personality”:  
 Verschillen tussen introverten-extraverten vanuit ARAS-systeem: 

 Introverten vs. extraverten: hoge vs. lage arousal. 
 Gedrag + activiteiten-keuze in functie van streven naar optimale arousal.  
 Werd experimenteel getoetst (Gale): 

 Geen verschil in basic level van corticale activiteit. 
 Verschil neemt toe naarmate stimulatie stijgt: sterkere reactie van 

introvert.  
 Revisie theorie: van arousal naar arousability.  
 Experiment van Geen.  

 

 Algemeen: extraverten zoeken hoger niveau van stimulatie.  
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5.1.1 Experimenten van Geen  
 Impact van achtergrondgeluid op de prestatie van introverten en extraverten op een 

associatietaak: 
 Verschillende voorkeur voor geluidsniveau: introvert < extravert.  
 Minder goede prestaties bij misfit.  

 

 Link met electro-dermale activiteit: 
 Electrodermale activiteit van introverten is gelijk aan extraverten wanneer 

beide groepen aan het niveau van voorkeur werken.  
 

5.2 BIS/BAS theorie van Gray 
 Gebaseerd op studies bij dieren. 

 Uitgangspunt: individuele verschillen in conditioneerbaarheid. 
 
Theorie vertrekt vanuit het idee dat elk levend wezen zich voortbeweegt richting 
hetgene dat men wil bereiken. De ene is gevoelig voor straf, en gaat dat proberen 
vermijden terwijl de andere gevoelig is voor beloning en daarnaar op zoek gaat.  
 

 PH: interacties BIS/BAS systeem in de hersenen: 
 BIS (Behavioral inhibition system): sensitiviteit voor straf.  
 BAS (Behavioral approach system): sensiviteit voor beloning.  

 

 BIS/BAS sensitiviteit is verantwoordelijk voor angst/impulsiviteit. 

 Extreme scores ~ verhoogd risico op psychopathologie. 

 Algemeen:  
 BIS: internaliserend. 
 BAS: externaliserend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie: zwak BIS systeem, leren niet uit straf; 
veel gevoeliger voor beloning.  

 Replicatie vanuit empirische studies/experimenten (Newman et al.).  

 Experimenten met dieren: evidentie dat BIS & BAS elk gereguleerd worden door 
andere neurale mechanismen.  

 

5.2.1 Toepassing BIS/BAS op werksetting 
Een manager zou nadenken over hoe hij zijn personeel kan motiveren om beter te werken. 
Stel je hebt een werknemer die zeer hoog zit op BAS (veel bevestiging zoeken, graag hoge 
woord voeren, meer loon willen krijgen). En je hebt een werknemer die hoog zit op BIS (bang 
om afgewezen te worden, eerder teruggetrokken en stil, eerder angstig). De 
motivatiestrategie voor die 2 mensen zal er helemaal anders moeten uitzien.  
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Bij de hoge BAS zal het idee van loonopslag heel motiverend zijn, terwijl bij de hoge BIS het 
idee van een dreigende afvloeiing veel motiverender zal zijn dan loonopslag.  
 
Integratie BIS/BAS & arousal-model:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het BIS vertrekt dus van lage angst naar hoge angst, en het BAS van hoge impulsiviteit naar 
lage impulsiviteit.  
De modellen correleren dus met elkaar.  
 

5.3 Biologische basis van de trek ‘sensation seeking’  
 Gebaseerd op studies omtrent sensorische deprivatie:  

 Humane wezens streven in gedepriveerde situaties naar eender welke 
sensorische input. 

 Eindeloos herbeluisteren van tapes. 
 Beginnen zingen tijdens lange periodes van isolatie.  

 
5.3.1 Theorie van Hebb 

 Optimale level van arousal:  
 Zoeken naar stimulatie bij onderarousal. 
 Zoeken naar rust bij over-arousal.  

 

5.3.2 Theorie van Zuckerman (Sensation-seeking theorie) 
 Terugkerende bevinding: variatie in stress tussen individuen naar aanleiding van 

sensorische deprivatie: 
 High versus low sensation seekers. 
 Ontwikkeling sensation-seeking scale.  
 

→ Predictor van tolerantie van sensorische deprivatie, maar ook van 
functioneren in dagelijks leven.  
Hoe hoger je scoort op sensation seeking, hoe meer nood er is dat er iets gebeurd.  

 

 Belangrijke fysiologische basis: neurotransmitters.  
Zij zijn daarvoor verantwoordelijk!  

 
Een zenuwcel stuurt prikkels door naar een volgende zenuwcel. Op het einde van het 
axon zitten kleine blaasjes waar neurotransmitters zitten. Wanneer de prikkel daar 
toekomt, gaan de blaasjes verhuizen richting de synaps en gaan de blaasjes open 
waardoor de neurotransmitters ervoor zorgen dat de elektrische prikkel wordt 
doorgegeven naar de volgende zenuwcel. Nadat de neurotransmitter zijn werk heeft 
gedaan, wordt de neurotransmitter afgebroken door een enzym (MAO enzym).  
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 Neurotransmitter wordt dus afgebroken na prikkeloverdracht. 

 Regulatie neurotransmitter level: enzym monoamine oxidase (MAO): 
 Te weinig MAO: voortdurende prikkeloverdracht. 
 Te veel MAO: te weinig prikkeloverdracht.  

 

 Link met sensation seeking? 
 Sensation seekers hebben lage MAO levels in bloed. 

 Hypothese Zuckerman: minder inhibitie in zenuwcellen → minder controle 
over gedrag-emoties.  

 
Hier is de neurotransmitter dus niet verantwoordelijk, maar wel het enzym!  

 

5.3.3 Hypothese vanuit neurotransmitter-werking 
 Neurotransmitters zijn zelf verantwoordelijk voor individuele verschillen: 

 Dopamine: functioneert als een beloningssysteem, “the feeling good 
chemical”, cfr. werking cocaïne (zorgt ervoor dat het natuurlijke dopamine 
level gaat dalen en men zich dus na de uitwerking van de drug slechter gaat 
voelen dan daarvoor).  
 

 Serotonine: speelt een rol bij depressie, angst.  

Cfr. Prozac: verhindert de heropname van serotonine → blijft langer in de 
synaps en maakt dat mensen zich sneller beter gaan voelen.  
 

 Norepinephrine: activatie sympathisch zenuwstelsel (fight of flight).  
Het model van Cloniger is hierop gebaseerd!  

 

5.4 Biologisch model van Cloniger (gemeten met de TCI)  
TCI = Temperament and Character Inventory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De temperamentsdimensies zijn heel erfelijk gestuurd en zijn duidelijk gelinkt aan 
neurotransmitters, wat het makkelijker maakt om medicatie op te starten.  
 
De karakterdimensies ontwikkelen onder invloed van de omgeving, en zijn dus veel minder 
erfelijk.  
 

5.4.1 Verbanden met FFM 
 Interactie tussen temperament – en karakterdimensies.  

 
De neurotransmittersystemen blijken niet zo specifiek gelinkt te zijn aan de 
temperamentdimensies zoals Clooniger had voorgesteld.  

4 temperamentsdimensies:  
 
- Novelty seeking: dopamine 
- Harm Avoidance: serotonine 
- Reward Dependance: norepinephrine 
- Persistence 

3 karakterdimensies:  
 
- Self-directedness 
- Cooperativeness 

- Self-transcendence 

- Onafhankelijk  
- Erfelijk bepaald 
- Vroeg observeerbaar 

- Gelinkt aan neurotransmitters 

- Minder erfelijk 
- Omgeving gestuurd 

- Emoties, gewoonten, doelen 
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 ~ eenzelfde temperament kan tot ander gedrag leiden onder invloed van de 
karakter-ontwikkeling.  

 Populair binnen psychiatrische settings.  

 Link met andere theorieën:  
 BIS/BAS:  Novelty seeking ~ BAS  

Harm avoidance ~ BIS 
Reward dependence  ~ BAS 

 
 FFM:   Belangrijkste verbanden (convergente validiteit!)  

 
 
 
 
 
 

5.4.2 Problemen 
 Verschil temperament – karakter?  

 Erfelijkheid!  

 Neurotransmitter systemen niet specifiek gelinkt aan temperamentdimensies.  

 7-factorstructuur vaak niet repliceerbaar.  
 

5.5 Biologische basis van ochtend/avondtypes  
Morningness – eveningness is een dimensioneel construct.  
 

 Te wijten aan verschillen in onderliggende biologische ritmes (circadiaanse ritmes, 
gemiddelde 24 uur).  

 Studies a.d.h.v. “temporal isolation designs”: free running time.  
Mensen mochten alles doen wat ze willen, zonder notie van tijd.  
 

 Bevindingen: grote variabiliteit in slaap-waakcyclus zonder time cues: 
 Korte cyclus: ochtendtypes. 
 Lange cyclus: avondtypes.  

 

 Sterke correlatie morningness-eveningsness score (vragenlijst) met piek 
lichaamstemperatuur. 

 Replicatie over geslacht, cultuur, SES (= endogene etiologie).  
 
 
Bij slaap gaat de 
temperatuur naar beneden!  
 
 
 
 

Belang van morningness-eveningness:  

 Empirische evidentie ondersteunt validiteit van dit construct:  
 Jobprestatie in functie van tijdstip.  

Wanneer je mag werken volgens het eigen circadiaanse ritme, is da 
jobprestatie vaak beter dan in een fixed setting.  
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 Interpersoonlijke morningness-eveningness fit en relationele kwaliteit: 

Als er een fit is tussen partners op vlak van morningness-eveningness, dan is 
de kans dat de relatie blijft duren en de kans op tevredenheid veel groter.  

 

 Avondtypes meer flexibel: 
 Jetlag: veel minder last.  
 Slaaptekort: kunnen hier beter mee om, omdat ze veel minder snel een cyclus 

over slaan doordat die traditioneel langer duurt.  
 

 Ochtendtypes: gezondere levensstijl, betere quality of life.  
 

Voorbeeld examenvraag:  
Vanuit psycho-biologisch onderzoek naar PH werd aangetoond dat:  
 

 1: de huidgeleiding hoger is bij extraverten na inname van cafeïne.  

 2: de mate van cardiovasculaire activiteit enkel in niet-bedreigende situaties 
gecorreleerd is met neuroticisme.  

 3: de hersenreactiviteit bij het zien van positieve beelden stijgt bij hoog neurotische 
individuen.  

 4: de zweetklieren in de handpalm gevoelig zijn voor psychologische stimuli.  
 

 
 
 

1. Basisbegrippen en misconcepties  
1.1 Algemene intro en situering  

 Doel gedragsgenetica: in welke mate kunnen individuele verschillen toegeschreven 
worden aan effect van genen, omgeving of hun interactie?  

 Studieterrein: relatie genen-omgeving-gedrag.  

 Statistische vertaling van erfelijkheid: proportie 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, bepaald 
door erfelijkheid en omgeving (bv. lengte, gewicht, persoonlijkheid).  

 

Gedragsgenetica: een recent onderzoeksterrein. Hoe komt dit?  

 Controversieel: 
 Invloed omgeving (socialisatie/therapie)?  
 Ethische kwestie: “Het ligt in de genen…” vs. verantwoordelijkheid, designer 

baby’s (door de gedragsgenetica zou je je eigen baby kunnen gaan designen).  
 Eugenetica: design the future of human species.  

 

Zo kan je voor een ongeboren kind bepaalde trekken/kenmerken gaan kiezen 
(bv. geslacht, kleur van de ogen, haarkleur). Het moet gaan om dingen die jij 
en je partner zelf bezitten en dat via genetica overdraagbaar is.  
 
 

Je kan het zowel positief als negatief opvatten:  
 Positief: het ras beter maken, bv. belonen van huwelijken tussen 

hoogopgeleiden.  
 Negatief: verslechtering van het ras tegengaan, bv. verplichte 

sterilisatie van gehandicapten.  

Hoofdstuk 3: Een gen-omgevingsperspectief op persoonlijkheid 
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 Complex: 
 Complexiteit van fenotypes. 
 Menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene: invloed genen vs. 

omgeving varieert.  
 Plasticiteit van de hersenen maakt dat er soms zaken gebeuren die niet zo 

geprogrammeerd waren.  
 

1.1.1 Basisbegrippen 
 Genotype (de genen) – fenotype (uiterlijke manifestatie, bv. gedrag, IQ, PH).  

 Het menselijk genoom:  
Complete set aan genen: 20000-25000 genen (1 gen = 2 allelen) op 23 paar 
chromosomen.  
 

 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen – geslachtschromosoom verschilt. 
 Chromosomen opgebouwd uit lange sequensen DNA (> 3 biljoen base paren).  
 In vrijwel elke menselijke cel: complete set van menselijk genoom 

(uitgezonderd: rode bloedcellen, zaad- en eicellen).  
 Rode bloedcellen: zitten geen genen.  
 Zaad- en eicellen: maar de helft, 23 chromosomen in totaal.  

 

 Centrale werkhypothese: genoom is constant.  
 

1.1.2 Het menselijk genoom  
 
De 23 paar chromosomen zit in elke celkern.  
 
In dit geval gaat het om een jongen. Bij een 
chromosomenpaar 1 liggen de meeste genen, terwijl bij 
chromosoom Y het minste.  
 
 
 

Het DNA is de drager van de erfelijke informatie, het is de code 
die de aanmaak van proteïnen en eiwitten bepaalt. Die eiwitten 
bepalen hoe je eruit gaat zien en hoe je je zal gedragen. 98% van 
ons DNA bevat eigenlijk geen code, en noemt men JUNK DNA of 
Pseudo-genen. Achteraf hebben onderzoekers gezien dat deze 
pseudo-genen wel degelijk nut hebben, want zij zorgen voor de 
proteïnen productie, en de hoeveelheid die nodig is.  
 
Een mutatie is dat er iets verandert in het DNA, iets aan de 
sequentie van de basen. De volgorde wijzigt, er gaat iets weggaan 
of er wordt iets toegevoegd. Zo kunnen bepaalde stoornissen 
ontstaan, zoals schizofrenie.  
Ook is het zo dat 99% van ons DNA hetzelfde is bij iedereen, en 
1% bepaalt dat we zoveel van elkaar verschillen, en dat 
sporenonderzoek mogelijk is. Met dieren of andere organismen 
delen we standaard 50% DNA.  
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1 gen bestaat uit een veelvoud, namelijk een dubbele helix. Dit 
omdat er van elk chromosoom dus een paar is. Het bestaat dus 
uit 2 allelen, dat zijn varianten van eenzelfde gen en bepaalt 
informatie voor een bepaalde eigenschap (bv. oogkleur). Het kan 
homozygoot (hetzelfde) of heterozygoot (verschillend) zijn.  
 
4 basen:  
A: adenine   T: timine 
G: guanine  C: cytosine 
 
A koppelt altijd met T, en G koppelt altijd met C. Zo is er een 
sequentie van basen, wat we een gen noemen.  

Gene loci: de plaatsen van de genen 
op het chromosoom.  
 
Je hebt dominante en recessieve 
allelen. Het dominante komt dan tot 
uiting, en het recessieve niet.  
 
BB: homozygoot, bruine ogen.  
bb: homozygoot, blauwe ogen.  
Bb: heterozygoot, bruine ogen.  
 

 

1.2 Human Genome Project  
 Identificatie van menselijke genen.  

 1990-2003. 

 Centrale bevindingen:  
 Slechts 2% van DNA omvat genetische instructies (98%, junk DNA).  
 Voor 50% van onze genen is hun functie onbekend. 
 50% van ons DNA is gelijk aan dat van andere organismen.  
 Verschillen mens-dier: wijze waarop proteïnen gedecodeerd worden.  

 

1.3 Single-gen erfelijkheid vs. polygene trekken  
1.3.1 Misconcepties omtrent erfelijkheid (juiste stellingen hieronder)  

 Erfelijkheid is niet van toepassing op niveau van het individu.  

 Erfelijkheid is een schatting, een gemiddelde (met een meetfout).  

 Erfelijkheid is een populatie-parameter.  
 

 Erfelijkheid is niet constant: 
 Afhankelijk van omgeving, tijd. 
 Afhankelijk van samenstelling steekproef/populatie.  

 

 Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door multipele 
genen (QTL = quantitative trait loci: sequences DNA waarop genen liggen en die 
genen zijn verantwoordelijk voor kwantitatieve trekken die polygenisch worden 
bepaald).  

 

1.3.2 Voorbeelden van single gen erfelijkheid  
 1 enkel gen is verantwoordelijk voor een specifieke trek/fenotype  

Cfr. single gene-defects (bv. Ziekte van Huntington).  
 

Moeder 

Chromosomen 

paar  

Vader 
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 Is eerder uitzondering dan regel!  

 Studie van normale trekken: shift naar inzicht dat populaties uit een uitzonderlijke 
grote range aan genotypische en fenotypische variatie bestaan.  

 
 
 
Van moeder en vader krijg je elk 50% van het genetische materiaal. 
Stel dat je vader dus een ziek allel heeft, en die codeert voor de 
ziekte van Huntington, dan heb je 50% kans om ook die ziekte over 
te erven.  
 
 
 

Voorbeeld Gen-omgevingsperspectief op lichaamslengte:  

 Stel: erfelijkheid van lichaamslengte volgt een Mendeliaans patroon en wordt 
veroorzaakt door 1 gen. Hoeveel fenotypes krijg je dan?  

 
Genotype GG  fenotype Groot 
Genotype GK  fenotype Middelgroot 
Genotype KK  fenotype Klein  

 

1.3.3 Menselijk functioneren vanuit polygenisch perspectief  
 Meerderheid menselijke treken zijn polygenisch: multifactorieel bepaald door 

genen en omgeving:  
 Genen betrokken bij groeihormonen.  
 Genen betrokken bij lengte beenderen.  
 … 
 Specifieke omgevingsinvloeden.  

 

 Genetische variabiliteit vergroot bovendien door mutatie ~ cfr. monozygote 
tweelingen zien er niet altijd identiek uit!  

 Vanuit evolutionair perspectief: variabiliteit ~ overleving van de soort.  
 

1.4 Twee onderzoeksterreinen binnen gedragsgenetica  
1.4.1 Moleculaire genetica 
2 technieken:  

 Associatie analyse (functie): associatie tussen gen/genoom en trek:  
 Candidate gene association studies (bv. Meta-analyse: link DRD4 – Novelty 

Seeking + impulsiviteit) vs. Genome wide association studies (Nemen 
volledig menselijk genoom i.p.v. specifieke gen onder loep – focus op deeltjes 
DNA die variatie vertonen).  

 Kritiek! Replicatie – DRD4 maar 4% verklaarde variantie in novelty seeking.  
 

 Linkage analyse (structuur): lokaliseren van genen (a.d.h.v. familie-stambomen). 
 Indien genen dicht bij elkaar liggen, is er een grotere kans dat ze samen 

worden doorgegeven bij de celdeling.  
 
A: ziektegen  
B&C: markergenen (hebben een plaats op het DNA en 
kunnen bepaald worden door onderzoekers).  
 
Er kan soms crossing over plaatsvinden (recombinatie).  
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1.4.2 Kwantitatieve genetica  
 Kwantitatieve genetica:  

 Schatten van gen-omgevingsbijdragen in fenotypische variantie.  
 Meestal o.b.v. tweelingen- of adoptiestudies.  

 

 4 assumpties (voor kwantitatieve genetica in het algemeen): 
 Genetische verschillen leiden tot fenotypische verschillen. 
 Niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische variatie.  
 Als genetische factoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype 

naargelang de genetische similariteit. 
 Als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype 

naargelang het samenleven van individuen.  
 

2. Schatten van erfelijkheidsvariantie volgens de klassieke methode 
2.1 Vijf uitgangspunten  
Variantie fenotype = genotypische variantie + omgevingsvariantie = 100%!  
 

 Gen-omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein.  

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

 Er bestaat geen correlatie tussen beide ouders voor de trek (cfr. geen assortative 
mating).  

 Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor monozygote en dizygote tweelingen.  

 Gegevens over tweelingen kan men generaliseren naar niet-tweelingen populaties.  
 

3. Methoden voor de beschrijving van genetische overerfbaarheid 
 Selective breeding. 

 Familiestudies: 50% gedeelde genen binnen families. 

 Tweelingstudies: MZ (100%) vs. DZ (50%).  

 Adoptiestudies: geen genetische effecten.  
 

 Combinatie van deze studies: assessment van genetische overerfbaarheid.  

 Geen biologische maten. 

 Wel op betrekking van persoonlijkheidsmaten (observatie, interview, vragenlijst).  

 Focus huidige les: FFM en model van Eysenck.  
 

3.1 Selective breeding  
3.2 Familiestudies 

 Rationale: mate van gelijkheid in bepaalde 
PH trek ~ mate van genetische 
verwantschap tussen familieleden.  

 Makkelijk beschikbaar maar… 

 Minst informatief:  
 Elke ouder met elk kind: 50%. 
 Alle kinderen onderling: 50%. 
 Delen niet alleen genen, maar ook 

omgevingsinvloeden. 
 
 

3.3 Tweelingstudies  
 Tweelingen vormen geen homogene groep: MZ en DZ tweelingen. 

 Rationale: MZ vs. DZ identiek (100%) vs. gemiddeld 50% zelfde genenmateriaal.  
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 Zygositeitsbepaling:  
 Onderzoek van de moederkoek (bv. Oost-Vlaams twinregister).  
 Zygositeitsvragenlijst.  

 

 Designs:  
 Samen opgevoed vs. apart opgevoed.  
 Prospectief (van jongs af aan volgen) vs. retrospectief (terug in de tijd).  

 

 Kritiek: overrepresentatie genetische rol, cfr. tweelingen hebben meer gelijke 
omgeving in tegenstelling tot siblings – ‘equal environment hypothesis’.  

 Formule klassieke additieve methode toegepast op tweelingen:  
Fenotypische variantie MZ = variantie erfelijkheid + variantie omgeving = 100%!  

 Dit betekent: 
 rMZ = h² + c².     
 rDZ = ½ h² + c².   

 

 Het verschil in overeenkomst tussen MZ en DZ twins reflecteert dus de helft van het 
genetisch effect (i.e. 100% - 50% genetisch identiek).  

 DUS: h² = 2(rMZ – rDZ).  
 

Verklaring formule:  

 rMZ = h² + c²: 
 rMZ: correlatie tussen paren MZ tweelingen.  
 h²: erfelijkheidsvariantie. 
 c²: gemeenschappelijke omgevingsvariantie.  

 

 rDZ = ½ h² + c²: 
 rDZ: correlatie tussen paren DZ tweelingen.  
 h²: erfelijkheidsvariantie. 
 c²: gemeenschappelijke omgevingsvariantie.  

 

 Hieruit blijkt: 
 c² = rMZ – h².  
 h² = 2(rMZ-rDZ).  

 

 ALS  c² = rMZ – h² 

 EN rDZ = ½ h² + c² 

 DAN rDZ = ½ h² + rMZ – h² 
 

 h² - ½ h² = rMZ – rDZ 

 ½ h² = rMZ – rDZ 

 h² = 2 (rMZ – rDZ) 
 
Voorbeeld lichaamslengte:  

 Correlatie MZ = 0.89. 

 Correlatie DZ = 0.51.  
 

 Erfelijkheid?  
 2*(0.89-0.51) = 76%.  

 

 Omgevingsvariantie? 
 100% - 76% = 24%.  

 

 Gemeenschappelijke omgevingsvariantie?  
0.89-0.76 = 0.13 = 13%.  
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3.3.1 Toepassing klassieke methode op MZ en DZ twins 
3.3.2 Studies erfelijkheid van PH volgens klassieke methode  
Correlaties VFM-dimensies tussen monozygote en dizygote samen opgevoede tweelingen:  

 
 
 
 
 
 

 
PH is sterk erfelijk bepaald, want de MZ tweelingen lijken meer op elkaar. De klassieke 
benadering is echter niet helemaal goed, en dient er dus overgeschakeld te worden naar een 
meer integratieve benadering.  
 
Correlaties voor extraversie en neuroticisme (Eysenck) voor MZ en DZ samen opgevoede 
tweelingen in 3 verschillenden landen (Loehlin, 1989):  

 
 
 
 
 
 

 
Erfelijkheidsschattingen voor de basisdimensies van PH, gebaseerd op major twin studies:  

 
Overzicht over landen, studies en modellen heen.  
Tussen de 30-50% van onze PH wordt erfelijk bepaald, 
de rest dus 50-70% door omgeving, en vooral de unieke 
omgeving.  
 
 
 
 
 
 

Correlaties voor PH bij MZ en DZ tweelingen (apart en samen opgevoed):  
 
 
De MZ apart opgevoede tweelingen 
hebben nog steeds veel hogere 
correlaties in vergelijking met DZ samen 
opgevoede tweelingen. Er is dus nog 
sterke evidentie voor genetica.  
 

Scatterplot lichaamslengte voor MZ samen opgevoede tweelingen:  
 
Lichaamslengte lijkt heel sterk erfelijk bepaald.  
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Scatterplot novelty seeking MZ samen opgevoede tweelingen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Adoptiestudies 
 Rationale: correlatie tussen adoptiekind en (a) adoptieouders en (b) biologische 

ouders vergelijken. 

 Gelijke omgevingsassumpties niet nodig (in tegenstelling tot tweelingstudies) – geen 
verwarring van genetische en gedeelde omgevingsvariantie mogelijk.  

 
Correlaties tussen geadopteerd kind en zijn/haar biologische en adoptieouder:  

 
De correlatie tussen biologisch kind en 
ouder is veel sterker dan met de 
adoptieouder, dus N is heel sterk 
genetisch bepaald.  
 
 

 
Minnesota Study Twins reared apart:  

 Studie van 45 MZ en 26 DZ apart opgevoede tweelingen.  

 Krachtig: combinatie sterktes tweelingstudies met adoptiestudies. 

 Hoge correlaties, ook voor attitudes. 

 Probleem? Komt zelden voor…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5 De traditionele schattingsmethode: problemen?  
 Assumptie gelijke omgeving DZ – MZ?  

 
DZ en MZ tweelingen hebben wel een gelijke omgeving. Het is niet zo dat MZ 
tweelingen een nog gelijkere omgeving hebben.  
 

 Geen directe meting omgevingscomponent (omgeving = ‘restvariantie’).  

 Schatting van omgevingscomponent (100% - h²) houdt geen rekening met error. 
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 Indien erfelijkheidscomponent groot, neemt men per definitie aan dat 
omgevingseffect klein is.  

 

→ Van PH = genen + omgeving (traditioneel additief model).  

→ Naar PH = genen + en x omgeving (integratief model).  
 

4. Een integratieve gedragsgenetische benadering 
 

Traditioneel additief model Integratief model 

Enkel additief genetische variantie: “Non-
additieve effecten zijn verwaarloosbaar 

klein” 

Verschillende soorten genetische variantie: 
- Additief 
- Non-additief (dominantie, epistatis) 

Omgeving is 1 algemene 
variantiecomponent: “unieke 

omgevingsinvloed is verwaarloosbaar klein” 

Omgeving opgesplitst: gedeelde en niet-
gedeelde omgevingsvariantie 

- Within family factors 
- Outside family factors 

Partnerkeuze is random, niet verwant met 
fenotype/genotype: “geen assortative 

mating” 

Assortative mating 

“Is verwaarloosbaar klein” Gen-omgevingscorrelaties 
Gen-omgevingsinteracties 

Omgevingsmodulaties 

 

4.1 Types van genetische variantie 
 Additieve genetische variantie: genetische variantie in individueel gedrag die 

resulteert uit de som van de overgeërfde genen van beide ouders.  
= narrow heritability (nauwe erfelijkheid). 

 

 Niet-additieve genetische variantie:  
 Dominant: dominante vs. recessieve allelen (betrekking op 1 gen).  
 Epistatisch: interactief effect tussen genen (suppressie/expressie).  

Bv. als beide ouders extreem neurotisch zijn, heb je meer kans dat DZ 
tweelingen op elkaar gaan lijken omdat de ouders beide al overeenkomen op 
vlak van neuroticisme.  

 
Additieve en niet-additieve genetische variantie tezamen is broad heritability.  
 

4.2 Assortive mating 
 Basisassumptie: random partnerkeuze ~ random genetische similariteit. 

 Maar: partnerkeuze in functie van gelijkaardige kenmerken: 
 Fysieke karakteristieken (lichaamslengte). 
 Cognitieve capaciteiten (IQ). 
 Persoonlijkheid. 
 Psychopathologie.  

 

 Verhoogt de similariteit tussen 1e graadverwanten (DZ maar niet MZ tweelingen).  

 Impliceert een onderschatting van de genetische contributie.  
 

4.3 Gedeelde vs. unieke omgevingsvariantie 
 Indien 50% genetisch, wat dan met omgeving? 

 Gemeenschappelijke omgeving: consistent laag (5 à 10%): 
 Cfr. lage similariteit tussen geadopteerde kinderen. 
 Kritiek: methodologisch effect.  
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 Niet-gedeelde (unieke) omgeving (inclusief foutvariantie): significant, maar 
wisselende resultaten (i.e. verschillende vriendengroep): 

 “vele kleine beetjes maken een groot”.  
 

 Wel belangrijk gedeeld omgevingseffect voor attitudes/religie/politieke oriëntatie 
en voor gezondheidsgedrag (roken/drinken) (adoptie-studies).  

 
Unieke omgevingsvariantie:  

 Huidige empirische evidentie: ‘within’ en ‘outside’ family factors: 
 Within family factors:  

 Passief model. 
 Child-effects model. 
 Parent-effects model.  

 
 Outside family factors:  

 Context-specifieke socialisatie. 
 Socialisatie buitenshuis. 
 Transmissie van cultuur via groepsprocessen.  

 

4.3.1 Unieke within-family factoren 
 Passief model: overerving  

 Klemtoon op algemene genetische overlap ouder-kind. 
 Geen aandacht voor andere of interagerende factoren.  

 

 Child-effects model: genen van het kind 
 Gen veroorzaakt gedrag bij kind. 
 Gedrag kind veroorzaakt hetzelfde/gelijkaardige gedrag ouder. 
 Gedrag ouder niet als oorzaak van gedrag kind, maar wel de genen.  

= child-driven effect: ouders reageren anders naargelang PH van het kind.  
 Positieve feedback lus: stimuleren natuurlijke aanleg van kind. 

Bv. bij een stil kind meer focussen op lezen.  
 Negatieve feedback lus: tegenwerken natuurlijke aanleg van kind.  

Bv. een stil kind op sportkamp sturen.  
 

 Parent-effects model: reactie op gedrag van ouders 
 Gedrag ouder als respons op gedrag kind in overeenstemming met eigen 

genetische make-up.  
 Respons ouder lokt gedrag uit bij het kind (cfr. genetische make up van het 

kind).  
 
Within family effects (vooral laatste 2) leidt tot bias bij schatting erfelijkheid!  

 Overschatting erfelijkheid bij negatieve feedback loop. 
 Tegen een rustig kind zeggen dat het wat meer moet bewegen, en tegen het 

actief kind zeggen dat het wat rustiger moet zijn.  
 Beide kinderen gaan zo meer naar de middenmoot toegaan, en zo meer op 

elkaar gelijken waardoor er een overschatting is van erfelijkheid.  
 

 Onderschatting erfelijkheid bij positieve feedback loop. 
 Tegen een rustig kind zeggen dat het stil mag zijn, en tegen het actief kind 

zeggen dat het mag gaan sporten.  
 Door het bekrachtigen van de typische kenmerken van het kind gaan de 

kinderen minder op elkaar lijken, en zo wordt de erfelijkheid onderschat.  
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Model van Reiss:  
 
Links: het kind roept door de overgeërfde genen.  
 
Midden: het kind roept en de ouders beginnen ook te 
roepen. Dat het kind roept, heeft niets te maken met 
de reactie van de ouders maar met de genen van het 
kind.  
 
Rechts: het kind is humeurig en de ouder gaat dit 
benoemen. Het kind gaat dan terugroepen op de 
ouder. De reactie van het kind wordt dus gesteld als 
reactie op de ouder.  
 
 
 
 

4.3.2 Unieke outside family factoren 
 Basis: groeps-socialisatie theorie: ontwikkeling van sociale identiteit op betrekking 

van in- en out-groups waar we onszelf al dan niet toe rekenen.  

 Sociale groepen zijn een unieke omgevingsfactor met invloed op PH. 

 Verschillende aspecten van beïnvloeding: 
 Context-specifieke socialisatie: bv. thuis niets zeggen tegen een stil kind 

maar op school wordt het kind gestimuleerd om actief mee te doen.  
 Socialisatie buitenshuis: identificatie met bepaalde sociale groepen 

(attitudes, normen).  
 Transmissie van cultuur via groepsprocessen: PH kind als resultante van 

interactie met sociale identiteit van onze ouders (niet rechtstreeks).  
 Groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen versterken of 

verschillen tussen individuen binnen groepen versterken.  
 

4.4 Gen x omgevingsinteracties en- correlaties 
 Erfelijkheid van trekken verantwoordelijk voor stabiliteit.  

 Maar: hoe interageren trekken met omgeving in functie van het produceren van 
gedrag? 

 Gen-omgevingscorrelatie. 
 Gen-omgevingsinteractie. 
 Omgevingsmodulatie: wanneer de expressie van een gen (genotype) 

beïnvloed wordt door de omgeving (bv. een boek).  
 

4.4.1 Gen-omgevingscorrelaties  
 Individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen 

blootgesteld. 

 Correlatie kan negatief of positief zijn. 
 Positief: de omgeving zorgt ervoor dat jouw PH meer tot uiting kan komen. 
 Negatief: de omgeving zorgt ervoor dat jouw PH minder tot uiting kan komen. 

 Soorten: 
 Passief (onafhankelijk): ouders geven bv. hoog N genen door, maar creëren 

tevens een neurotische omgeving (bv. verbaal sterk – boeken in huis).  
 Reactief/evocatief (afhankelijk): genetische dispositie kind lokt specifiek 

gedrag uit bij omgeving (bv. een kind wordt graag geknuffeld als het verdrietig 
is, en mama weet dat waardoor ze het kind gaat knuffelen).  

 Actief (afhankelijk): kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij 
zijn/haar genetische dispositie (bv. sensation seeking).  
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4.4.2 Gen-omgevingsinteracties  
 Individuen met verschillend genotype reageren verschillend (vertonen ander 

gedrag) op zelfde omgeving.  
 

Extraverten gaan meer fouten maken bij een  Misbruik kan leiden tot ATS maar enkel  
stillere omgeving dan bij een lawaaierige   als de persoon ook een laag MAO-A  
omgeving. Introverten net andersom.   gehalte heeft.  
 

5. Gedragsgenetica en het FFM: samenvatting 
 Twee verschillende invalshoeken:  

 Meta-analyse. 
 Rechtstreekse meting van een VFM instrument.  

 

 Bevindingen consistent: 
 Genetisch effect FFM: 35 tot 50/60 procent (vooral E en N bestudeerd).  

 

 Activity level: gemeten met een actometer: (GOSAT STUDY): erfelijkheid = 0.40.  

 Psychopathie trekken: 
 Bv. gevoelloosheid: MZ: 0.34 en DZ: -0.16.  
 Bv. onbevreesd: MZ: 0.54 en DZ = 0.03.  

 

 Morningness-eveningness: erfelijkheid = 0.54%. 

 Impulsiviteit: erfelijkheid = 50%.  
 

6. Illustratie recente en relevante genetische studies 
6.1 Mijlpaalonderzoek naar erfelijkheid van FFM-facetten  

 Steekproef: Canadese en Duitse steekproeven MZ en DZ twins. 

 Resultaten: (self-reports NEO PI-R): 
 Genetische en omgevingsinvloeden: zelfde type (erfelijkheid en omgeving 

kwam overeen) en grootte-orde (hoogte van %) over beide culturen heen 
(26/30 facetten).  

 Residuele facetscores: scores uitgezuiverd voor de domeinscore. Je hebt 
altijd een domein met verschillende facetten, en de overlap tussen die zaken 
is uitgezuiverd.  

 Additief genetische schatting van 25 tot 65 %.  
 Geen effect van common environment, wel unieke omgeving.  

 

 Argumenten voor hiërarchisch model van PH:  
 Facetten zijn meer dan een operationalisatie van de factor waarop ze laden. 
 Facetten zijn constructen met erfelijke en dus biologische basis.  

 

 Bij modesty en self-discipline is het type anders. 

 Bij Values en order zijn de grootte-ordes anders.  

 Tabel 9.8 geeft de residuele scores (uitgezuiverd) weer.  
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6.2 Additionele bevindingen vanuit gedragsgenetisch onderzoek m.b.t. attitudes, 
beroep, religiositeit, drinken, roken, huwelijkssatisfactie en partnerkeuze 
 Attitudes:  

 Traditionalisme (zie openness tabel).  
 Conservatisme: sterk genetisch, reeds observeerbaar vanaf 12J.  

 

 Beroepsvoorkeuren: 
 Aantrekkelijkheid van aspecten in jobs (drijfveren – energievreters) gelijker 

beoordeeld door genetische verwanten dan door genetisch niet-
gerelateerden.  

 Ondernemerschap.  
 

 Religiositeit: stijging genetische invloed van adolescentie (12%) naar volwassenheid 
(44%).  

 

 Drinken en roken:  
 Roken: 50% genetische invloeden (initiation + persistence).  

 Alcoholgebruik en alcoholisme: erfelijkheidscomponent is 0.50 of groter.  
 
“Onderzoekers hebben een gen ontdekt dat het alcoholverbruik regelt en dat, 
wanneer het defect is, overmatig drinken kan veroorzaken. Zij hebben ook het 
mechanisme geïdentificeerd dat aan dit fenomeen ten grondslag ligt. De studie 
toonde aan dat normale muizen geen belangstelling tonen voor alcohol en weinig of 
geen alcohol drinken wanneer zij de vrije keuze krijgen tussen een fles water en een 
fles verdunde alcohol.  
Muizen met een genetische mutatie in het gen Gabrb1 verkozen echter massaal het 
drinken van alcohol boven water, en verkozen bijna 85% van hun dagelijkse vloeistof 
te consumeren als alcoholhoudende dranken – ongeveer de sterkte van wijn”.  
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 Kans op geslaagd huwelijk.  
Genetische basis voor:  

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

 Geneigdheid om te trouwen vs. single te blijven (68%).  
 Kans op scheiden.  

 
“Een studie van gehuwde mensen en hun genotypes over 13 jaar toonde aan dat 
mensen met een bepaald type genvariant minder geneigd zijn emotionele onenigheid 
in hun huwelijk te tolereren, terwijl mensen met een ander type variant er minder 
last van hadden”.  

 
Recente bevindingen vanuit de Minnesota Twin Family Study:  

 Partnerkeuze genetisch?: 
 Hebben twins gelijkaardige partners?  

Gelijkenis partners = random paren.  
 

 Vinden ze elkaars partner aantrekkelijk? 2/3 niet.  
Partnerkeuze = random.  

 

 Gelijkenissen vs. verschillen naarmate twins ouder worden?: 
 Fysieke kenmerken: verschil wordt groter.  
 Vaardigheden (enkel MZ): meer op elkaar gelijken.   

 
MZ tweelingen sterven op meer gelijk leeftijd, DZ meer op verschillende leeftijden.  
 

Voorbeeld examenvraag:  
Gedragsgenetische studies van persoonlijkheid toonden aan dat:  
 

 1: De correlatie voor N en E bij apart-opgevoede MZ tweelingen doorgaans groter 
is dan bij samen-opgevoede DZ tweelingen.  

 2: Tot 50% van de fenotypische variantie van PH verklaard wordt door effecten van 
de gedeelde omgeving.  

 3: De gedragsgenetische component voor trekken zoals activiteitsniveau kleiner is 
wanneer ze gemeten worden met fysiologische maten zoals de actometer.  

 4: De NEO PI-R facetten cross-cultureel gezien een sterk verschillende 
gedragsgenetische basis hebben voor wat betreft het domein neuroticisme.  

 
 
 
 

1. Algemene evidentie voor het belang van vroege individuele verschillen  
1.1 De Dunedin study  

 Epidemiologische studie van een geboortecohorte.  

 °1 april 1972 – 31 maart 1973 in Dunedin.  

 Perinatale data + assessments op 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21, … jaar  

 N = 1.037 (52% mannen, 48% vrouwen, 91% participatie)  

 Alle assessments: 60 dagen rond hun verjaardag. 

 Fysieke en psycho-sociale modules. 

 Psychiatrisch onderzoek. 

 Individuen + hun interpersoonlijk netwerk.  
 
 

Hoofdstuk 4: Persoonlijkheidsontwikkeling: temperament vs. persoonlijkheid, 

stabiliteit en verandering 
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Unieke kenmerken:  

 Prospectieve longitudinale studie. 

 Zeer beperkte uitval: 97%-98% participeert. 

 Multidisciplinair team: verschillende predictoren + veel criteria. 

 Grote steekproef: controle voor confounders (intelligentie, SES, …) en representatief 
onderzoek van sekseverschillen.  

 

1.1.1 Centrale bevindingen  
 Observatie van 3-jarige kinderen:  

 90 minuten/strange-situation test. 
 Beoordeling op 22 gedragsschaaltjes (bv. weent het kind, exploreert het, …).  

 

 Cluster analyse: 3 clusters: 
 ‘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, negatief, onvoorspelbaar 

in reactieve/emotie.  
 
Types op driejarige leeftijd voorspellen:  

 Persoonlijkheidsstructuur op 18 (zelf) en 21 (peer): meer kans op impulsief of 
antisociaal gedrag wanneer men in de ongecontroleerde cluster zat. Ook typische PH 
structuur bij andere clusters.  

 Sociaal functioneren: 
 Kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer).  

Bv. kinderen uit de ongecontroleerde cluster rapporteren op latere leeftijd 
meer conflicten in hun relaties.  

 Sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de 
jongvolwassenheid. 
Bv. kinderen uit de geremde cluster hadden op latere leeftijd minder 
hulpbronnen, een minder rijk netwerk.   

 

 Werk-werkloosheid: kinderen uit de ongecontroleerde cluster hadden meer kans om 
ontslagen te worden en meer problemen op het werk.  

 Psychiatrische stoornissen tijdens de jongvolwassenheid (DSM-III, psychiatrisch 
interview):  

 Kindertijd:  
Kinderen uit de ongecontroleerde cluster hadden meer kans op 
externaliserende gedragsproblemen.  

 13-15 jaar:  
Kinderen uit de ongecontroleerde cluster hadden meer kans op zowel 
internaliserende als externaliserende problemen. Kinderen uit de geremde 
cluster hadden ook meer kans op internaliserende problemen.  

 Jongvolwassenheid:  
Kinderen uit de ongecontroleerde cluster hadden meer kans op het 
ontwikkelen van een antisociale PH stoornissen terwijl kinderen uit de 
geremde cluster significant meer depressies hebben.  

 

 Crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad).  
Zie hieronder!  
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Temperamentsverschillen (3J) en zelfgerapporteerde misdaden (21J):  
 
 

Kinderen in de ongecontroleerde 
cluster hebben meer kans om op 21J 
zelf misdaden te rapporteren (bv. 
stelen).  

 
 
 
 
 

Temperament (3J) en strafblad (21J):  
 

Kinderen in de ongecontroleerde 
cluster hebben meer kans om op 21J              
een strafblad te hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
Bijdrage Dunedin study:  

 Pionierstudie m.b.t. betekenis van vroege individuele verschillen (gedragsschalen) 
voor later functioneren.  

 Eerste grootschalige evidentie: sterke associatie tussen temperament op 3 jarige 
leeftijd en multipele, onafhankelijke indexen van functioneren op lagere leeftijd/in 
verschillende contexten.  

 

1.1.2 Psychometrische tekortkomingen  
 Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen:  

 Men baseerde zich uitsluitend op gedragsschaaltjes. 
 Beoordeling o.b.v. observatie.  

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

 Heeft het onderzoek naar stabiliteit en verandering bemoeilijkt.  

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

 a.d.h.v. specifieke maten die kaderen binnen een conceptueel model.  
 

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

2.1 Individuele verschillen op jonge leeftijd: temperament of persoonlijkheid?  
2.1.1 Klassieke visie temperament – persoonlijkheid  

 Klassieke visie: sequentiële relatie. 

 Temperament → PH onder invloed van interactie met omgeving.  
Men ging ervan uit dat baby’s geboren werden met een bepaald temperament, 
en uit dat temperament ontwikkelde dan de PH in interactie met de 
omgeving. Toen zag men temperament als meer genetisch dan PH.  

MAAR  

 Genetische basis PH is hetzelfde als temperament. 

 FFM trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar.  
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2.2 Representatie van vroege individuele verschillen a.d.h.v. 
temperamentsmodellen 

2.2.1 Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen  
 Temperamentsmodellen  behaviorisme/psychodynamica (tabula rasa). 

 Aangeboren/primaire reactiepatronen  externe factoren die ontwikkeling van 
kind sturen.  

 Genetische invloed. 

 Stabiel over tijd.  
 

2.2.2 Onderlinge verschillen tussen temperamentsmodellen  
 Aard en aantal dimensies. 

 Verschillende klemtoon op emotionele- en aandachtsprocessen, alsook stilistische 
componenten van temperament.  

 Verschillende onderzoekstradities/vragenlijsten/observaties.  
 

2.2.3 Overzicht modellen  
Temperamentsmodellen?:  

 Thomas & Chess. 

 Buss & Plomin. 

 Rothbart & Derryberry.  
 
Persoonlijkheidsmodellen?  

 Top-down. 

 Bottom-up.  
 

2.2.3.1 Thomas & Chess: Negen dimensioneel systeem 
 New York Longitudinal Study (NYLS): doorbraak in de ontwikkelingspsychologie en 

pediatrie:  
 Directe observatie i.p.v. vragenlijsten.  
 Klinisch-psychiatrisch onderzoek.  

 

 Temperament: het hoe-aspect van gedrag. 
 Stilistische component van temperament: het HOE.  
 Reciprociteit kind-omgeving: de opvoeding met afgestemd worden op het 

temperament/omgeving van het kind.  
 

 Introductie concept: “goodness-of-fit”; “easy/difficult temperament”.  
Een kind heft de beste ontwikkelingskansen als de aanpak van de ouders afgestemd 
is op het temperament van het kind (goodness of fit). Er zijn ook kinderen die nu 
eenmaal makkelijker in omgang zijn dan andere kinderen.  

 
Negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling:  

 Aanpassingsvermogen: mate waarin een kind om kan met een veranderde omgeving. 

 Activiteit: mate van activiteit, motorisch bewegen.    

 Afleidbaarheid: mate waarin een kind initiatief neemt, zelf toenadering zoekt.  

 Drempel van reactievermogen: het aantal fysieke stimulatie dat nodig is om een 
kind te triggeren (bv. kinderen die doorslapen of van het minste wakker worden).  

 Intensiteit van de reactie: hevigheid van reacties bij kinderen (neg & pos).  

 Kwaliteit van stemming: basisemotionele staat.  

 Regelmatigheid/ritmiek: verschillen tussen kinderen in regelmaat van eten, slapen. 

 Taak volharding: hoe lang een kind iets kan volhouden, zich kan focussen.  

 Afleidbaarheid: de mate waarin je een kind kan afleiden.  
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Vragenlijsten voor baby’s tot lagere schoolleeftijd. 
Multi-informant.  
 
De drie configuraties van PH eigenschappen bij jonge kinderen:  
 

Persoonlijkheidstype Typerende eigenschappen 

Gemakkelijk kind Verkeert doorgaans in een positieve stemming, heeft regelmatige 
biologische functies en lage tot matige responsintensiteit, goede 
adaptatie, raakt niet van streek in nieuwe situaties. 

Traag-op-gang-
komend kind 

Heeft vaak een negatieve stemming, laag activiteitsniveau, lage 
responsintensiteit, is geneigd om zich terug te trekken in nieuwe 
situaties. 

Moeilijk kind Verkeert doorgaans in een negatieve gemoedsstemming, 
onregelmatige biologische functies, hevige reacties, geringe 
adaptatie, is geneigd om zich terug te trekken in nieuwe situaties 

 
Kritiek:  

 Weinig empirische evidentie voor negen-dimensionele structuur: observatie en 
klinisch oordeel!  

 Onderwaardering voor motivationele en emotionele componenten van 
temperament.  

 

2.2.3.2 Buss & Plomin: EAS(I) Model  
 Aanpassing van het Thomas en Chess model: temperament als 

ontwikkelingsvoorloper van volwassen PH.  

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

 

 Aanvankelijk 4 dimensies: 
 Emotionaliteit: intensiteit van emoties. 
 Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit. 
 Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn. 
 Impulsiviteit: op het eerste zicht te weinig evidentie maar onterecht!  

 

 3- of 4-factorenstructuur bevestigd in onderzoek. 

 Intra-class coëfficiënt van EAS dimensies voor MZ tweelingen > DZ tweelingen: 
evidentie voor gedragsgenetische basis (ook voor impulsiviteit!).  
Er is dus voor 4 trekken een genetische basis.  

 

2.2.3.3 Rothbart & Derryberry  
 Stilistische component → aandacht voor emotie, motivatie, aandacht. 

 Centrale componenten: 
 Reactiviteit: fysiologisch excitatorisch mechanisme in neuraal systeem. 

 Emotionaliteit: positieve vs. negatieve emoties. 
 Activiteit: motorische activiteit.  

 
 Zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit. 

 Aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht 
voor semantische informatie.  

 Inhibitie.  
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 Op basis van 2 centrale mechanismen heeft men d.m.v. factor-analyse over leeftijd 
heen: 3 grote factoren.  

 Surgency (reactiviteit): sociale oriëntatie (intensiteit van plezier, positieve 
anticipatie, weinig verlegenheid), positieve emotie (lachen), motorische 
activiteit.  

 Negatief affect (reactiviteit): angst, stress voor het nieuwe, driftbuien, 
verdriet, moeilijk te troosten.  

 Effortful Control (zelfregulatie): inhibitie, aandacht, zintuigelijke 
sensitiviteit, plezier vinden in rustige, routinematige activiteiten.  

 

 Heterogeniteit van constructen/meetinstrumenten over leeftijdsgroepen heen 
bemoeilijkt longitudinaal onderzoek.  

 

Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen: 

 Alle modellen zeggen iets over emoties. 

 Alle modellen heeft een soort schaal die peilt naar extraversie.  

 Alle modellen hebben een soort activiteitschaal.  

 Alle modellen hebben een soort persistence (doorzetting) schaal.  
 

 Definitie  
temperament 

Emotionaliteit Extraversie Activiteit Doorzettings-
vermogen 

Thomas 
& Chess 

Stilistische aspecten 
van gedrag 

Negatieve 
emotionaliteit 

Sociale 
inhibitie 

Activiteit
en niveau 

Taak volharding 

Buss & 
Plomin 

Vroeg optredende, 
erfelijke aspecten 
van PH 

Emotionaliteit Sociabiliteit 
verlegenhei
d 

Activiteit Taak volharding 

Rothbart Reactieve en 
zelfregulerende 
aspecten van gedrag 

Negatieve 
affectiviteit 

Surgency Surgency Inspannings- 
gerichte 
controle 

 

2.3 Representatie van individuele verschillen a.d.h.v. het FFM 
 Top-down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere leeftijdsgroepen. 

 Adjectievenlijst: Digman (1996) – volwassenen als informant (over kinderen). 
 Adjectievenlijst: Goldberg (2001) – volwassenen als informant.  
 Vragenlijst (NEO-FFI en NEO PI-R): Parker et al. (1997,98) en De Fruyt et al. 

– adolescenten als informant.  
 Peer-nominatiestudie – kinderen als informant.  

 

 Bottom-up: dimensies onderzoeken die onderliggend zijn aan het geheel aan 
individuele verschillen die geobserveerde worden bij kinderen.  

 Constructie van de HiPIC.  
 

2.3.1 Top-down studies 
2.3.1.1 Volwassenen als informant 

 Digman en collega’s (1959-1967):  
 Zes steekproeven, N = 2572 (7-13J) beoordeeld door leerkrachten. 
 Trekadjectieven gebruikt bij volwassenen, uitgewerkt met 

gedragsdefinities relevant voor gedrag in de klas. Leerkrachten werden 
gevraagd om de kinderen uit de klas te gaan omschrijven a.d.h.v. die 
trekadjectieven.  

 De Big Five werden gerepliceerd.  
 

 Goldberg (2001): heranalyse van het Digman-materiaal. 
 Replicatie van de 5 factoren over elk van de steekproeven apart.  
 Geen terugkerende additionele factoren.  
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Besluit: indien volwassenen de PH van kinderen beschrijven wordt eenzelfde 
gedifferentieerde structuur van 5 basisfactoren gevonden.  
 

2.3.1.2 Adolescenten als informant 
 Parker en collega’s: replicatie 5 factoren a.d.h.v. NEO-FFI bij hoog begaafde 

adolescenten i.p.v. volwassenen. 

 De Fruyt et al. (2000): NEO-PI-R bij representatieve groep jongeren (12-17J):  
 Replicatie factorstructuur: OK.  
 Betrouwbaarheid OK.  
 Validiteit OK (substantiële relaties met de HiPIC-factoren).  

 
PH bij volwassenen en adolescenten is dus op dezelfde manier georganiseerd.  

 

 NEO PI-3 versie (De Fruyt et al., 2009) – APPOC-project  
 Makkelijker leesbaar voor jongeren (jongerenvriendelijk).  
 Crossculturele replicatie: OK.  

 
Replicatie factorstructuur:  

 
 Factorladingmatrix:  
 (1): volwassenen  
 (2): adolescenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructive HiPIC (bottom-up):  
De HiPIC werd ook nog afgenomen. De scores correleren sterk met de 
corresponderende NEO PI-R domeinen. Dat is evidentie voor convergente validiteit.  

 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.3 Kinderen als informant 
 Wat is de onderliggende structuur van gedragsverschillen geobserveerd door lage 

schoolkinderen?  

 25 positieve en 25 negatieve nominatieschalen; markers voor de Big Five.  

 3-factorenoplossing: duidelijk interpreteerbaar volgens VFM:  
 Aangenaamheid. 
 Extraversie-Emotionele stabiliteit. 
 Intellect – consciëntieusheid.  

 

 Verschil kinderen-volwassenen:  
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 Lager niveau van differentiatie in gepercipieerde PH structuur:  
 Uitbreiding van gedragsrepertoire met stijgende leeftijd?  

 
OF 

 Beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind?  
 Evaluatieve aard van beoordelingen?  
 Geselecteerde nominatieschalen/nominatieprocedure op zich?  

 
Voorbeeld van nominatieschalen voor extraversie:  

 
 
 
 
 

 

2.3.2 Bottom-up studies 
 Informanten beschrijven de inhoud en de breedte van het terrein van individuele 

verschillen. 
Bv. vrije ouderlijke beschrijvingen: constructie van de HiPIC.  

 

 Resultaten: 
 Categorieën met meest aantal classificaties representeren de Big Five.  
 Ongeveer ¾ van de beschrijvingen kan gesitueerd worden binnen de Big Five 
 Replicatie over culturen heen.  

 
 
Over culturen heen is er altijd meer dan 75% van alle 
beschrijvingen die ouders geven over hun kind, dat kan 
geplaatst worden onder 1 van die Big Five domeinen.  
 
 
 
 

2.3.3 Overkoepelend besluit 
 FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van PH 

op jonge leeftijd.  
 Vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen.  
 Vanuit niet-geprestructureerde bron (bv. vrije beschrijvingen ouders).  

 

 Hoe integreren met temperamentsmodellen?  
“Temperament en PH zijn meer gelijkend dan verschillend”.  
 

 Perspectief op continuïteit van vroege individuele verschillen historisch vanuit 
temperamentsmodellen, recentelijk meer en meer vanuit FFM.  

 

3. Hoe stabiel/veranderlijk zijn individuele verschillen doorheen de levensloop?  

3.1 Wat is persoonlijkheidsontwikkeling 
 Continuïteiten en verandering in PH. 

 Verschillende vormen van stabiliteit/verandering: 
 Structurele. 
 Absolute. 
 Rang-orde. 
 Coherence. 
 Ipsitatieve.   Analyse op individueel niveau 

Analyse op groepsniveau 
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3.2 Analyseniveau  
 Menselijke soort: 

 Universele veranderingen, algemene trends. 
 Vb. met leeftijd: stijging seksuele interesse, daling risicogedrag.  

 

 Groep (nomothetisch): 
 Ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur, …).  

 

 Individu (idiografisch): 
 Verandering voorspellen o.b.v. individuele verschillen in PH.  

 

3.3 Stabiliteit of verandering? 
 Beiden: 

 Continuïteit: genetisch-biologisch + omgeving. 
 Verandering: genetisch-biologisch + omgeving.  

 

 De meeste mensen ondervinden doorheen hun leven subjectief gezien weinig 
verandering in hun PH.  
~ PH: relatief duurzame patronen van denken, voelen en handelen.  
 

 Onveranderlijkheid ≠ onveranderbaarheid.  
~ het niet veranderen van de PH na intensieve pogingen daartoe, bv. behandeling PD.  

 

3.4 Types van continuïteit/verandering 
3.4.1 Structurele continuïteit 
= kijken naar de similariteit van de covariantiematrix over leeftijd.  
 
Indien sprake van structurele variatie is een ontwikkelingstransformatie van het construct. 
De 2 correlatiepatronen zijn dan niet significant verschillend.   
 

 Wordt onderzocht met structural equation modeling: fit van 2 modellen vergelijken: 
 Model 1: correlaties vrij geschat voor elk tijdstip. 
 Model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Absolute continuïteit  
= vergelijking van de gemiddelde score van een groep over de tijd/in functie van leeftijd.  
~ onderzoeken van normatieve veranderingen (stijging/daling).  
 

3.4.2.1 Voorwaarde: structurele continuïteit (bv. Robins et al.)  
 Voorwaarde 1: structurele continuïteit.  

 Voorwaarde 2: meerdere keren meten van dezelfde trek.  
 Longitudinaal of cross-sectioneel design.  
 Interessant perspectief: crosscultureel design: 
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 Verschillende culturen geven op unieke wijze vorm aan PH. 
 Integratie van cultuur biedt juistere interpretatie van cross-

sectionele vergelijkingen.  
 

3.4.2.2 Informatieve designs 
 Cross-sectioneel design: 2 verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdstip. 

Bv. school: meet extraversie in 1e leerjaar en in het 6e leerjaar: gelijk?  
 

 Kritiek: leeftijdgebonden verandering versus cohort effect?  
Bv. mean score conscientiousness: 30J versus 70J: leeftijdgebonden of 
cohortegebonden?  

 

 Crosscultureel design: verschillende groepen binnen verschillende culturen.  

 Longitudinaal design: dezelfde groep/cohort vergelijken op 2 tijdstippen. 
Bv. eenzelfde groep bestuderen met tussentijd van 5J. 

 Kan leeftijdgebonden veranderingen wel onderscheiden van 
cohortegebonden veranderingen.  

 

3.4.2.3 Belangrijkste bevindingen vanuit MA perspectief 
 Meta-analyse 80 longitudinale studies – instrument: NEO PI-R.  

 Centrale bevinding: mensen evolueren naar een meer mature PH met ouder worden.  
= maturiteitsprincipe  

 Neuroticisme daalt in jongvolwassenheid. 
 Extraversie daalt over de tijd: 

 Dominantie stijgt van adolescent tot midden volwassenheid.  
 Sociabiliteit stijgt in adolescentie, daalt in volwassenheid. 

 Openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden. 
 Agreeableness en Consciëntieusheid stijgen in vroeg en midden 

volwassenheid.  
 
 
 
Voor emotionele stabiliteit is er geen 
significante daling. Extraversie blijft vrij 
gelijk, maar daalt lichtjes. Bij openness 
is er een curvilineair verband (2x klein 
knikje). Agreebleness stijgt op latere 
leeftijd nog en consciëntieusheid heeft 
een stijgende trend doorheen de 
levensloop.  
 
 
 

 
 
We veranderen in ons leven het 
meeste in de jongvolwassenheid 
(tussen de 18 en 40 jaar).  
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3.4.2.4 Besluit 
 Evidentie voor maturationele hypothese. 

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

 Trekken bereiken dus geen ‘plateau’ ergens vroeg in de volwassenheid ( Costa & 
McCrae – ‘no considerable change after age 30’). 

 Geen geslachtsverschillen in patronen van continuïteit  mean-level verschillen 
tussen geslachten blijven behouden.  

 Grootste PH verandering in jongvolwassenheid ( adolescentie/kindertijd).  
 

3.4.3 Differentiële continuïteit 
3.4.3.1 Differentiële versus absolute continuïteit  
= stabiliteit in scores t.o.v. de referentiegroep. 
= rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd. 
 

 Correlatiecoëfficiënt nemen van score 1 en 2.  

 Onafhankelijk van absolute continuïteit (mean-level).  
 
4 personen worden op 3 verschillende 
tijdstippen gemeten op extraversie. Je 
ziet hier differentiële stabiliteit, het is 
onafhankelijk van absolute stabiliteit of 
verandering.  
 
 
 
 
Hier heb je dezelfde personen waar er 
wel mean-level verandering is. Als groep 
daalt de extraversie wel, en is er dus 
mean-level verandering. Er is dus wel 
differentiële stabiliteit.  
 
 
 
 

 
Vanuit meta-analytisch perspectief: bestaat er een piek in rang-orde stabiliteit op 
bepaalde leeftijd?  

 152 longitudinale studies. 

 Tijdsinterval: daling in coëfficiënten bij stijgend interval tussen 2 metingen.  

 Leeftijd: rang-orde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt. 
Bv. tienerjaren: 0.47, twintigers: 0.57, dertigers: 0.62, vijftigers: 0.75.  
“wanneer mensen ouder worden, PH zal zich meer en meer vastzetten”.  

 Rangorde minst stabiel tijdens de baby- en peuterjaren.  
 

3.4.3.2 Belangrijkste bevindingen vanuit MA perspectief  
 
 
Dit is een mooi lineair effect van rangorde 
stabiliteit.  
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 Geen verschil in grootte van de stabiliteitcoëfficiënten m.b.t.:  
 Soort trek. 
 Informant. 
 Geslacht.  

 

 Piek in differentiële stabiliteit varieert wel naargelang de trek die wordt gemeten.  
 
 
 
 
Extraversie piekt het vroegste (rond 
45J). Rond de 50J heft je openness en 
agreebleness, en emotionele stabiliteit 
rond 55J. Consciëntieusheid blijft 
eigenlijk maar stijgen (geen piek).  
 
 
 
 
 

Verdieping: Rang-orde stabiliteit van individuele verschillen tijdens de kindertijd.  
Babytijd: studie van Rothbart  

 
Baby’s werden gemeten op 
verschillende fasen in hun 
1ste levensjaar. Verschillende 
temperamentschalen ging 
men meten, en die 
correlaties waren allemaal 
positief.  
 

Conclusies:  

 Stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar.  

 Verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het 
eerste levensjaar (bv. activity level versus fear): is bij volwassenen niet zo!  

 Mate van stabiliteit stijgt naar einde eerste levensjaar (maturiteit): 
correlatiecoëfficiënten groter naarmate stijging leeftijd. Ook hoe kleiner het 
tijdsinterval, hoe sterker de metingen correleren.   

 Moeilijk om mean-level stabiliteit vanuit babytijd tot in de kindertijd te meten 
(vereiste van gelijke maat).  

 
Peutertijd: Studie van Saudino (2012) – Activity level  

 Sample: N = 304 twins (MZ en DZ). 

 Actograaf gedurende 48u: leeftijd 2J en 3J + parental ratings + labo-observaties. 

 Rangorde coëfficiënten: OK – validiteitscoëfficiënten: OK.  

 Correlaties MZ > DZ: genetisch effect!  
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3.4.4 Stabiliteit vanuit crosscultureel FFM-perspectief 
 Algemene populatie (tijdsinterval 3J): 

 Steekproef 1: 498 kinderen (mean leeftijd = 10.9).  
 Steekproef 2: broers/zussen en tweelingen (mean leeftijd = 8.65).  

 

 Structurele continuïteit: OK.  

 Differentiële continuïteit: hoog (maar iets lagere coëfficiënten begin puberteit).  

 Absolute continuïteit: hoge stabiliteit.  
 

 Is adolescentie een turbulente fase?  

 Iets lagere rangorde-coëfficiënten in vergelijking met kindertijd/ 
jongvolwassenheid.  

 Geen grotere mean-level verandering in vergelijking met andere levensfasen.  
 
Absolute/differentiële stabiliteit in kindertijd – adolescentie vanuit crosscultureel FFM-
perspectief:  

 Longitudinale data van hoogbegaafde Amerikaanse adolescenten (interval = 4J):  
 Tussen 12 en 18J: 

 Kleine mean-level stijging neuroticisme bij meisjes. 
 Stijging openness bij jongens en meisjes. 
 Extraversie, agreebleness en consciëntieusheid: geen mean-level 

verandering.  
 Replicatie met Vlaamse gegevens. 
 Herinterpretatie van adolescentie als ‘turbulente fase’: vooral stabiliteit!  

 

3.4.5 Coherence 
= de mate waarin onderliggende trek over de tijd stabiel blijft, ongeacht veranderingen in 
fenotypische manifestatie.  
= heterotypische continuïteit.  
 
Voorbeeld: extraversie  

 Kindertijd: veel buiten spelen, bewegen, sporten, …  

 Adolescentie: veel fuiven, naar feestjes gaan, vrienden opzoeken.  

 Volwassenheid: veel en op open manier met collega’s praten.  
 
Dus ander gedrag, maar indicatie van zelfde positie op extraversie!  
 

3.4.6 Ipsatieve continuïteit  
= stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu.  
 

 Asendorpf & Van Aken (1999): resilients, under- en overcontrolled: stabiel over 
interval van 6 maanden.  

 Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski (2001): ipsatieve stabiliteit over 4J bij 
jongvolwassenen: slechts een beperkt deel van de steekproef toont een verschillende 
configuratie na 4J.  

 De Fruyt et al. (2006): ipsatieve stabiliteit over 3J bij kinderen/adolescenten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
55 

4. Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren?  
4.1 Gen x omgevingsperspectief 
4.1.1 Genetische evidentie 

 
 
Social Investment Principles: naarmate 
mensen ouder worden, gaan ze andere 
sociale rollen opnemen en dat maakt dat PH 
veranderd.  
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Belang van consistente omgevingen (bv. partnersimilariteit)  
 Beïnvloedt partnerkeuze de mate van stabiliteit in PH?  

 Hypothese: similariteit ~ stabiliteit.  
 Wederzijdse bekrachtiging van attitudes.  
 Gelijkaardige sociale netwerken. 
 Gelijkaardige wijze van zoeken naar externe stimulatie.  

 

 Onderzoek bij koppels van middelbare leeftijd, time span 11J.  

 Resultaten:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Psychologische make-up 
Sommige trekken zijn gerelateerd aan continuïteit: 

 Resiliency predicteert stabiliteit van PH. 

 Planmatigheid, Agreeableness en laag neuroticisme prediceren stabiliteit van PH 
in volwassenheid.  

 

4.1.4 Goodness of fit 
Een goede fit tussen temperament van individu en omgeving leidt tot 
stabiliteit.  
~ verschillende soorten person-environment transactions.  

5. Algemene conclusies: principes van persoonlijkheidsontwikkeling 
 Principe 1: 

Gemiddelde veranderingen in PH zijn het gevolg van intrinsieke rijpingsprocessen, 
alsook van veranderingen in de omgeving.  
 

 Principe 2: 
In een instabiele omgeving, daalt de stabiliteit (toe- of afname van PH).  
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 Principe 3:  
Er is sprake van PH ontwikkeling bij differentiële verandering, d.w.z. veranderingen 
in PH scores t.o.v. de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker dan de individuele toe- 
of afname van de meetwaarde.  
 

 Principe 4: 
Hoe groter het tijdsinterval tussen 2 metingen, hoe lager de stabiliteit zal zijn. Dit 
geldt zowel voor absolute als differentiële stabiliteitsanalyses.  
 

 Principe 5: 
Rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt (= cumulatieve stabiliteit), 
terwijl men gemiddeld gezien richting een meer mature PH evolueert met ouder 
worden.  
 

 Principe 6: 
Bij het vinden van PH verandering is het niet exact te bepalen in welke mate dit 
gerichte dan wel random verander betreft.  
 

 Principe 7: 
Het vinden van stabiliteit kan in zekere zin het gevolg zijn van de stabiliteit in de 
perceptie van de beoordelaar.  
 

 Principe 8: 
Ontwikkelingsonderzoek vereist dat het construct over de tijd heen op dezelfde wijze 
wordt gemeten, waarbij indicatoren van PH worden geselecteerd die relevant zijn 
voor het individu binnen de ontwikkelingscontext op dat gegeven moment.  

 

Voorbeeld examenvraag:  
Differentiële continuïteit:  
 

 1: Wordt uitgedrukt door een correlatiecoëfficiënt en kan bestudeerd worden in een 
cross-sectioneel design.   

 2: Is afhankelijk van absolute continuïteit.  

 3: Stijgt naarmate mensen ouder worden.   

 4: Is onafhankelijk van absolute continuïteit.  

 5: Stijgt naarmate het tijdsinterval toeneemt.   
 

A. Enkel 3 en 4 zijn juist  
B. 1, 4 en 5 zijn juist.  
C. 1, 2 en 5 zijn juist.  
D. 1, 3 en 4 zijn juist.  

 

DEEL 2: PERSOONLIJKHEID, PSYCHOPATHOLOGIE, & FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN 
 
 
1. Persoonlijkheid en psychopathologie 
1.1 Conceptueel kader 

 Significante link PH – psychopathologie:  
 Kinderen en volwassenen. 
 Zowel vanuit variable – als person-centred approach.  

 

 Conceptueel: 4 verschillende etiologische modellen. 
 Complicatiemodel. 

Hoofdstuk 5: Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen 
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 Kwetsbaarheidsmodel. 
 Pathoplastie-model. 
 Spectrummodel.  

 

 Causale modellen die de aard van de relatie tussen PH en psychopathologie beschrijven.  
 

1.2 Etiologische modellen  
1.2.1 Kwetsbaarheidsmodel  
Bepaalde PH trekken vormen een risico voor ontwikkelen van psychopathologie.  
Bv. hoog neurotisch persoon heeft groter risico op ontwikkelen van een depressie, omdat 
deze persoon daar meer vatbaar (kwetsbaar) voor is.  
 
 
 
 

1.2.2 Complicatiemodel  
Langdurige klinische problematieken veranderen iemands PH en geven aanleiding tot PH 
problemen.  
Bv. terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op Neuroticisme (~ 
littekenmodel: de symptomen die iemand ervaart, vormen een litteken op de PH).  
 
 
 
 

1.2.3 Pathoplastiemodel 
De klinische stoornis wordt getekend door PH; verloop, ernst en prognose van het klinisch 
probleem wordt gekleurd door de PH. Er zijn dus 2 bronnen van etiologie.  

Bv. gedragsproblemen met of zonder onderliggende callous-unemotional  trekken → ander 
verloop!  
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4 Spectrummodel 
Beschrijft de relatie tussen PH en psychopathologie als een continuüm. Psychopathologie 
is een extreme variant van continue distributie van een trek/cluster van trekken. De relatie 
moet men dus gaan beschouwen vanuit eenzelfde etiologische factor.  
Bv. gedragsgenetisch onderzoek:  
Erfelijkheidscomponent stoornis (ADHD) = erfelijkheidscomponent van algemene trek (c).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Welk model verklaart het best de relatie tussen psychopathologie en PH?  

→ geen consensus! 1 specifiek model is niet beter dan een ander model, elk model is uniek 
en heeft waarde.  
 

Persoonlijkheid  Psychopathologie  

Persoonlijkheid  Psychopathologie  

Psychopathologie  

Persoonlijkheid  

Persoonlijkheid  Psychopathologie  

Etiologische factoren  
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Wel consensus: PH en psychopathologie zijn niet onafhankelijk.  

 Temperament is een unificerende basis voor PH en psychopathologie. 

 PH zorgt voor een algemeen structuur kader voor psychopathologie.  
 

1.3 Huidige stand van zaken 
 Psychologisch lijden initieert zoektocht naar diagnose.  

 Waarom?: 
 Behandelingsprotocol per diagnose. 
 Vergemakkelijkt communicatie. 
 Verzekeringen, fondsen, extra zorg.  

 

 Categoriale diagnosestelling gaat lijnrecht in tegen de aard van psychopathologie: 
 Immense comorbiditeit tussen stoornissen.  
 Dezelfde genetische factoren voor comorbide diagnoses.  

 
In de laatste 10 jaar heeft men meer evidentie gevonden dat psychopathologie niet 
categorisch is, en dat we meer moeten denken aan de onderliggende dimensies van 
kwetsbaarheid.  

 

 DSM-5 nog steeds verankerd binnen de categoriale traditie.  

 Toch erkenning voor een dimensionele conceptualisatie voor x aantal stoornissen: 
 Autisme spectrum stoornissen. 
 Schizofrenie-spectrum. 
 Alternatief model PH stoornissen.  

 

 De intro van de DSM-5 handleiding erkent het falen van het strikt categoriale 
model.  
“Het ooit aannemelijke doel om homogene populaties te identificeren voor 
behandeling en onderzoek resulteerde in nauwe diagnostische categorieën die de 
klinische realiteit niet weerspiegelen, symptoom heterogeniteit binnen stoornissen, 
en het significant delen van symptomen over meerdere stoornissen”.  

 
Evidentie?  

 Vanuit genetisch onderzoek. 

 Vanuit neurobiologisch onderzoek. 

 Vanuit evidentie die aantoonde dat veel stoornissen op gelijkaardige wijze 
gerelateerd zijn aan PH.  

 Interessante insteek: meta-analyses. 
 Bv. meta-analyse van Kotov et al.  

 

1.4 Persoonlijkheid en psychopathologie bij volwassenen  
 Historische link (oude Grieken).  

 Meest prevalente mentale stoornissen:  
 Angst.  
 Depressie. 
 Verslavingsproblemen.  

 

 Associatie met PH vanuit meta-analytisch perspectief?  
 Inclusie van alle studies (N = 175) tussen 1980-2007.  
 Gestandaardiseerde PH maat.  
 Diagnose volgens DSM of ICD criteria.  
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1.4.1 Algemeen MA-perspectief en link naar het recente HiTOP model  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de tabel zie je een overzicht van de bevindingen. In de kolommen zie je telkens de 
dimensies van PH staan. Disinhibitie werd erbij genomen omdat het in het licht van 
psychopathologie een belangrijke factor is. In de rijen staan de afkortingen van de 
stoornissen die hij erbij betrokken heeft.  
 

 Neuroticisme +: sterkste correlaat van psychopathologie, even sterk voor fear als 
distress disorders.  

 Extraversie -: uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie.  

 Disinhibitie: correlaat voor substance use disorders, OCD en dystymic disorder. 

 Consciëntieusheid -: sterke correlaat over stoornissen heen, minst sterk voor 
specifieke fobie. 

 Agreebleness -: matig gecorreleerd met substance use disorders.   

 Openheid: niet gecorreleerd met disorders. 
 
Besluit:  

 Weinig specifieke relaties PH-psychopathologie (cfr. comorbiditeit).  

 Verhoging specificiteit trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie. 
Voorstel op betrekking van comorbiditeitspatronen (cfr. internaliserend-
externaliserend) wordt ondersteund door huidige data (recent voorstel: HiTOP).  

 Distinct profiel: 
Specifieke fobie: niet echt geassocieerd met extreme PH scores (belang van 
conditionering).  

 Belang van consciëntieusheid (ook voor internalizerend).  

 Cross-sectionele bevindingen ≠ causaliteit (~ spectrummodel).  
 
The hierarchical taxonomy of psychopathology (HiTOP):  

 Consortium van internationele onderzoekers. 

 Empirisch gebaseerde classificatie van psychopathologie. 

 Structuur: 
 Algemene factor voor psychopathologie (p-factor). 
 2 brede spectra: internaliseren vs. externaliseren.  
 5 brede dimensies (cfr. 5 dimensies van het FFM). 
 Syndromen/stoornissen. 
 Sub-componenten van syndromen/stoornissen. 
 Specifieke symptomen.  
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1.4.2 Verdieping: Persoonlijkheid en pathologisch gokken  
 Aanvang meestal in adolescentie; mannen > vrouwen, maar niet consistent.  

 Prevalentie: 1-3% van de volwassenen. 

 Sterke comorbiditeit: depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik. 

 Demografische correlaten: SES, werkloosheid. 

 DSM: kerncomponenten: impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken, 
ontwenningsverschijnselen, bipolaire kenmerken.  
~ link met neurobiologische karakteristieken (pre-frontale cortex).  
~genetische hypothese: overlappende genetische factoren met andere verslavingen.  

 

1.4.2.1 Subtypes van gokkers 
 Self-determined type (SDMP): 

 Intrinsieke motivatie. 
 Vaak een sociaal doel.  

 

 Non self-determined type: 
 Extrinsieke motivatie. 
 Vaak een materieel doel.  

 

 Kans op ontwikkeling pathologische gokverslaving: non-SDMP > SDMP.  
 

1.4.2.2 Persoonlijkheidsverschillen voor subtypes van gokkers  
 Exploratie vanuit breed persoonlijkheidsmodel (FFM). 

 Relevantie NEO PI-R?  

→ 4/30 facetten dekken 2/3 van de variantie van 9 verschillende maten voor 
gokgedrag.  
 

 Volledige range aan impulsiviteit-trekken wordt dus gemeten: 
 Avonturisme. 
 Impulsiviteit. 
 Zelfdiscipline. 
 Bedachtzaamheid.  

 

 Bijkomende meting van neuroticisme als algemene risicofactor voor brede range 
aan psychopathologie.  

 

 292 deelnemers, voorwaarde: gokgeschiedenis, inclusief laatste jaar.  
Diagnose volgens DSM-IV (interview): 

 106 pathologische gokkers (current of lifetime diagnose).  
 177 niet pathologische gokkers.  
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 Zelfrapportering NEO PI-R. 

 Resultaten: 
 Geslacht: geen verschillen.  
 Leeftijd: Pathologische gokkers > niet pathologische gokkers.  

 
 
 
Hoe hoger d, hoe 
groter het effect, en 
dus hoe substantieel 
groter het verschil is 
tussen groepen.  
 
 
 
Het grootste verschil 
tussen de 2 groepen 
speelt zich af op het 
niveau van depressie.  
 

 

Significant verschillend Pathologisch vs. niet pathologisch 

DOMEIN  

Neuroticisme > 

Consciëntieusheid < 

FACET  

Impulsiviteit (N) > 

Bedachtzaamheid (C) < 

Zelfdiscipline (C) < 

Significant gelijkend Pathologisch vs. niet pathologisch 

Avonturisme (E) =  

 

 Algemeen profiel pathologische gokker: 
 Hoog impulsief. 
 Emotioneel kwetsbaar. 
 Met bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-

pathologische gokker).  
 

 Mogelijke interpretatie: 

 Hoog neuroticisme → disfunctionele coping → conditionering gokgedrag.  
 Impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/controleren van het gokken.  

 

2. Persoonlijkheid en partnerselectie/partnerrelatie 
2.1 Gewenste eigenschappen bij partnerselectie 

 Partnerselectie is een voorbeeld van situationele selectie. 

 Zijn er PH karakteristieken die universeel gewenst zijn?: 
 Buss et al. (1990): grootschalige studie met meer dan 10000 deelnemers, 37 

representatieve steekproeven in 33 landen over 6 continenten.  
 Meest gewenste karakteristiek: aantrekkelijkheid. 
 Bijna even belangrijk: PH.  

 Dependability (kunnen rekenen op) ~ consciëntieusheid.  
 Emotional stability.  
 Pleasing disposition/welwillend ~ agreebleness.  
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 Recent gerepliceerd (Lippa, 2007):  
 Wel geslachtsverschillen in ‘belangrijkheid’ van criteria waarop we ons 

baseren om partner te selecteren.  
 

2.1.1 Geslachtsverschillen 
 
N = 21.245 singles  
Age: 18-65J 
Zwart: vrouw  > man.  
Wit: vrouw < man.  
 
 
 
Aan singles werd gevraagd naar wat 
gewenste eigenschappen zijn in een 
persoon.  
 
 
 
 
 

 
Fysieke aantrekkelijkheid is veel belangrijker voor mannen dan voor vrouwen, en ook de 
mate van creativiteit en huiselijkheid. Vrouwen vinden het veel belangrijker dat hun partner 
iemand is die een zekere financiële rijkdom heeft, intellectueel is en een zeker dominantie 
heeft, iemand die sociaal is, gelijkaardig, humoristisch, …  
 

 Vrouwen overall veeleisender dan mannen: 
 Intelligentie, PH (bv. slim), SES.  

→ Te verklaren vanuit grotere “parental investment”.  
Vrouwen willen historisch gezien een gezin stichten, liefst met een partner 
die welgesteld is en zo de kinderen alles kunnen geven.  

 

 Mannen uitgesproken veeleisender m.b.t. uiterlijk en huiselijkheid. 

→ Te verklaren vanuit focus op “reproductive value”.  
Mannen zijn evolutionair gezien meer gefocust op reproductie & voortplanting.  

 

2.1.2 Tinder: de app die inspeelt op de kracht van fysieke aantrekkelijkheid  
 Online dating sites: complexe algoritmes aan de basis van een match (PH, interesse).  

 Vs. Tinder: enkel een foto.  

→ Substantiële stijging neuroticisme tinder-gebruikers (jongvolwassenen).  

→ Verschillen tinder van niet-tindergebruikers op vlak van PH?  
 Extraversie (meer). 
 Openheid voor ervaringen (meer).  
 Consciëntieusheid (minder).  

 

2.1.2.1 Motieven om tinder te gebruiken  
 
1/3 van de mensen die Tinder gebruiken gaan nooit effectief op date. Waarom 
doen ze het dan, wat is hun motief? Hier zie je 13 onderliggende redenen voor het 
gebruik van Tinder.  
 
Is daar ook een link te vinden met PH?  
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2.1.2.2 De rol van persoonlijkheid bij tinder-gebruik  
 

Persoonlijkheid Waarom wel Waarom niet 

Extraversie - Amusement - Liefde 
- Flirten 

Conscientieusheid - Liefde - Amusement 
- Afleiding 

Welwillendheid  - Seks 

Neuroticisme - Ego boost 
- Ex partner vergeten 

 

Openheid voor ervaringen  - Reizen   

 

2.2 Partnerselectie vanuit eigen persoonlijkheid: similariteit of complementariteit?  
 Complementariteitshypothese. 

 Similariteitshypothese (cfr. Assortative mating).  
 

 Meer evidentie voor similariteitshypothese!  
 

 Similariteit is directe gevolg van voorkeur (actieve selectie): 
 Empirische evidentie vanuit studies naar partner-voorkeur bij zowel 

individuen die lange tijd in een relatie zitten versus nog maar net iemand 
kennen (voorkeur is dus geen geïnstitutionaliseerd gegeven).  

 Voor alle FFM dimensies!  
 

2.2.1 Similariteit en de link met relatietevredenheid 
 Steekproef:  

 N = 191 heteroseksuele koppels. 
 M duur relatie = 10.85 jaar. 
 Zelf- en partnerbeoordelingen van PH. 
 Beoordeling relatietevredenheid door man/vrouw.  

 

 Berekening similariteiten: 
 Ipa: index of profile agreement.  
 D-indices: berekenen van verschillen in PH in termen van gemiddelden, 

variabiliteit en patroon.  
 
 
 
 
 
 

 Resultaten?: 
 Actuele en perceptuele similariteit correleren significant met 

relatietevredenheid bij vrouwen, maar niet bij mannen. 
 Perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij 

mannen.  
 

2.2.2 Principes van partner-similariteit 
 Algemeen gezien krijgen mensen uiteindelijk de partner die ze in termen van PH 

verkiezen (succesvolle assortative mating!): 
 Extra sterke similariteit voor extraversie en openheid.  
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 Individuen met partners die hoog scoren op welwillendheid, consciëntieusheid, 
emotionele stabiliteit en openheid blijven algemeen gezien gelukkiger in hun 
relatie. Ook kenmerken die niet wijzen op psychopathologie maken gelukkiger.  

 

2.3 Persoonlijkheid en relatie-voldoening  
 Kelly & Conley (1987): predictoren van echtscheiding en ontevredenheid met 

huwelijk (time interval 50J): 
 Neuroticisme van beide partners. 
 Gebrekkige impulscontrole man (buitenechtelijke relaties).  

 

 Individuen met partner laag welwillend en laag conscientieusheid kans op eigen 
buitenechtelijke relatie hoger.  

 Neuroticisme belangrijkste predictor m.b.t. coping bij verlies van partner: minder 
depressie, sneller psychologisch herstel.  

 

3. Persoonlijkheid en ziekte 
3.1 Conceptuele modellen  

 Verschillende etiologische modellen ter verklaring van impact PH op gezondheid.  

 Overkoepelend construct: STRESS/AROUSAL. 
 Subjectief: subjectieve reactie op objectieve situatie.  
 Individuele reactie op een situatie.  

 

3.1.1 Interactioneel model  
 PH bepaalt de impact van events via inwerken op copingvaardigheden (moderator).  

Events die gebeuren gaan mogelijks stress induceren, maar de manier waarop die 
events uiteindelijk leiden tot ziekte wordt mee bepaald door de coping, wat weer 
een impact heeft op fysiologische arousal.  

 
 
 
 
 
 

3.1.2 Transactioneel model  
 3 effecten van persoonlijkheid: 

 Invloed van coping. 
 Invloed op interpretatie van gebeurtenis. 
 Invloed op de gebeurtenis (cfr. actieve gen-omgeving correlatie).  

 

 Transactioneel verwijst naar reciproque invloed individu-omgeving. Het event en PH 
staan niet los van elkaar, als persoon bepaal je mee in welke situaties je 
terechtkomt.  
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3.1.3 Gezondheidsgedrag model  
 Geen directe invloed van PH op stress-illness relatie (cfr. vorige modellen). 

 Wel directe invloed via gezondheidsgedrag (+ of -).  
De link naar ziekte verloopt volgens het model volledig via gezondheidsgedrag. Het 
al dan niet stellen van gezond/ongezond gedrag (bv. roken, slapen, eten) heeft een 
invloed, en dus hoe meer gezondheidsgedrag, hoe minder kans op ziekte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.4 Predispositie-model  
 PH en ziekte beiden manifestaties van onderliggende predispositie (cfr. spectrum-

model.  

 Link naar genetische basis van ziekte. 
(cfr. genetische basis novelty seeking – verslaving).  

 
 
 
 
 
 

3.1.5 Ziektegedrag-model  
 Onderscheid tussen ziekte en ziektegedrag, beiden beïnvloed door PH 

(neuroticisme!). 
 Ziektegedrag: al het gedrag dat te maken heeft met het gedrag dat iemand 

stelt als men denkt dat men ziek is.  
Bv. de mate waarin je snel fysieke symptomen als symptomen van ziekte 
beschouwd, de snelheid dat je naar de dokter gaat, …  

 Neuroticisme is een soort kwetsbaarheidsfactor voor het stellen van 
ziektegedrag.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid 
 Type A PH: risico op hartfalen. 

 Type D PH: risico op negatieve outcome na hartfalen.  
 
~ beiden moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden.  
 

3.2.1 Type A 
 Constellatie van 3 centrale trekken: 

 Prestatie-motivatie: lat hoog leggen, sterk gericht op productiviteit.  
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 Tijdsbewustzijn: altijd gehaast, het gevoel dat je je moet opjagen.  
 Vijandigheid/hostiliteit: snel input van anderen als vijandig interpreteren. 

 

 Verhoogd risico op hartfalen, onafhankelijk van andere predictoren.  

 Hostiliteit: belangrijke predictor van cardio-vasulaire diseases (CVD).  
Werkzaam mechanisme? Chronische systematische inflammatie (verhoogde 
leukocyten).  

 

!! Correlatie tussen hostiliteit en inflammatie blijft significant na controle voor fysieke 
risicofactoren voor inflammatie !!  
 

Verklaring?: 

 Hostiliteit verhoogt voorkomen fight-or-flight respons.  

 Fysiologische indicator: stijging bloeddruk, stijging hartfrequentie, vasoconstrictie.  
 Meer bloedvolume door aders met kleinere diameter. 
 Kleine beschadigingen aan binnenkant aders. 
 Vet/cholesterol blijft hangen aan de beschadigde delen (kleine incisies).  
 Vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect.  
 Opstapeling vetmoleculen leidt tot vernauwing van aders (~ arteriosclerose).  

 

3.2.2 Type D 
 Type D (distressed): 

 Negatief affect. 
 Sociale inhibitie (bv. verlegenheid).  

 

 Ontwikkeld o.b.v. onderzoek bij hartpatiënten (Denollet). 

 Hogere scores op beide trekken geassocieerd met slechtere prognose in vergelijking 
met niet-type D patiënten: 

 Hogere mortaliteit. 
 Meer posttraumatische stress na infarct. 
 Lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen.  

 
Type D mensen hebben een veel grotere kans om in 
de periode van 6-10J na follow-up na het oplopen van 
hartfalen, effectief te sterven. Ze hebben ook meer 
kans om te sterven bij een nieuwe hartaanval.  
 
 
 

De kans is ook groter dat je na het oplopen van een hartinfarct een verminderde 
gezondheidsstatus hebt, en dat je zelfs 6x zoveel kans hebt om een depressie te 
ontwikkelen.  
 

Verklarend mechanisme?: 

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

 

 Factoren binnen levensstijl: 
 Gezondheidsgedrag (cfr. gezondheidsgedrag-model): 

 Voeding. 
 Beweging. 
 Medisch onderzoek.  

 Minder sociale steun.  
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4. Persoonlijkheid en levensduur – mortaliteit  
4.1 Conscientiousness als biopsychosociaal attribuut 

 Traditionele focus op Type A of D PH verschuift naar overall belang van FFM-
dimensies. 

 Key factor: consciëntieusheid.  
 Hoge consciëntieusheid prediceert langere levensduur. 
 Cross-culturele evidentie.  

 Inconsistente effecten voor neuroticisme.  
 

 Hoe moeten we dit effect van consciëntieusheid begrijpen? Direct of indirect?  
 

4.1.1 Longitudinale evidentie 
 
De kans op sterven neemt zowel voor 
vrouwen als mannen algemeen gezien toe 
met de leeftijd.  
 
De kans om te sterven op een gegeven 
leeftijd verschilt voor hoog- en laag 
consciëntieuze personen. Hierbij is tevens 
nog een geslachtsverschil te merken.  
De kans op sterven is het grootst bij laag 
consciëntieuze mannen, maar ook 
vrouwen hebben een grotere kans.  
 

4.1.2 Gezondheidsgedrag als mediator  
 Hoog consciëntieus: gezonde levensstijl (gezonde voeding, sport, niet roken), volgen 

doktersadvies op bij ziekte.  

 Laag consciëntieus: minder gezondheidsgedrag.  
 
Ongeveer 40% van de variantie in de associatie tussen consciëntieusheid en mortaliteit wordt 
verklaard door gezondheidsgedrag (cfr. gezondheidsgedragmodel).  
 

4.1.3 Andere mediatoren?  
Slaap is een belangrijke parameter als mediator tussen PH en de kans op sterven.  

 
 
 
 
 

 
Hier zie je hoe lang iemand gemiddeld slaapt per 
nacht. Er is een curvilineair effect tussen de kans om 
te sterven en de duur van slapen per nacht. De kans dat 
je op termijn vroeger sterft bij weinig slaap is groter, 
en ook wanneer je teveel slaapt.  
 
Bij 9u slaap is er een link met hoog neuroticisme. 
Bij 5u slaap is er een link met laag consciëntieus.  
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5. Impact op life-events op persoonlijkheid 
 Major life events: omstandigheden die dwingen tot aanpassing.  

 Positief. 
 Negatief.  

 

 Score op ‘stressful event schedule’ geassocieerd met ziekte.  

 Stress ~ weerstand voor virussen en bacteriën (omgekeerd verband).  

 Parallelle bevindingen voor ‘daily hassles’.  

 Maar: blijvende impact op PH?  
 

 Individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook 
in de wijze van interpretatie: 

 Optimisme (positief affect): PH groei na event. 

 N(-), E(+), C(+): posttraumatische groei na hartinfarct.  

 

 Recente studie: 

 In welke mate voorspelt PH de ervaringen die mensen als major stress event 

beschouwen?: 

 ‘Turning points’: een keerpunt in het leven. 

 ‘Lessons learned’: een ervaring waaruit men kan leren.  

 In welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met PH verandering in de 

midden volwassenheid?  

Onderzoeksdesign:  

 Baseline PH voorspelt: 
 Aard van event die men als meest ‘stressful’ ervaart: 

 Lage openheid gecorreleerd met geen rapportage van life-event.  
 Hoge extraversie en lage aangenaamheid meer rapportering van 

stress-event m.b.t. werk of financiële situatie.  
 Psychologische interpretatie event.  

 
 
 

5.1 Life event als turning point 
Mensen die het life-event interpreteren als een turning point, iets negatiefs, zijn vooral 
neurotische mensen. De interpretatie na een X aantal jaren gaf ook aan dat het vooral ging 
om neurotische mensen.  
 

5.2 Life event als lesson learned 
Mensen die het life-event interpreteren als lesson learned, waren vooral extraverte mensen. 
Na een X aantal jaren ziet men nog steeds dat het eerder gaat om de extraverte mensen, 
alsook de meer consciëntieuze mensen.  
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5.3 Traumatische life-event en verandering in persoonlijkheid  
 Geen van de brede event-categorieën is geassocieerd met PH verandering. 

 Specifiek niveau: daling in welwillendheid (altruïsme) voor individuen die problemen 
ervaren met hun kinderen (agressie/drugs).  

 Psychologische interpretatie van event wel geassocieerd met verandering in PH: 
 Turning point: stijging in neuroticisme.  
 Lesson learned: stijging in extraversie en consciëntieusheid.  

 

6. Persoonlijkheid en academische prestatie 
 Belangrijke factor vanuit de kindertijd: Effortful Control (C). 

 Effortful control in peutertijd prediceert goede schoolse prestatie 9J later. 
 3 centrale componenten: 

 Aandachtsregulatie. 
 Impulscontrole. 
 Activatie-controle. 

 

6.1 Rol van Consciëntieusheid in verhouding tot intelligentie 
 Verhoudingsgewijs is het belang van consciëntieusheid op academische prestatie 

(0.22) in het middelbaar en hoger onderwijs bijna even groot als intelligentie (0.25) 
(cfr. meta-analyse Poropat).  

 De rol van consciëntieusheid is onafhankelijk van intelligentie.  
 

6.2 Variabiliteit van belang van persoonlijkheidstrekken en tijdens studietraject 
 Consciëntieusheid is een consistente predictor van studieresultaat doorheen 

studieloopbaan, reeds vanaf de lagere school. 

 Effect van consciëntieusheid deels via ‘self-efficacy beliefs’. 

 Schoolse prestatie basisonderwijs: andere PH trekken ook van belang!  
 Welwillendheid. 
 Emotionele stabiliteit. 
 Vindingrijkheid. 
 Extraversie.  

 
Varieert het belang van PH trekken tijdens studietraject?: 

 Prestatie in hoger onderwijs: 
 Algemeen gezien: 

 Exclusieve predictie van consciëntieusheid, naast intelligentie (niet 
van alle andere PH trekken).   

 Impulsiviteit ~ overall gelinkt aan spiekgedrag.  
 

 Opleidingspecifiek: relevantie van bijkomende trekken (bv. geneeskunde).  
 Belang van bijkomende trekken in hoger onderwijs varieert ook binnen een 

opleidingstraject.  
 
Relevantie van andere PH trekken tijdens academisch studietraject?: 

 Variantie in relevantie niet consciëntieusheid factoren doorheen de tijd: 
 Bv. studie Lievens et al. (2009): bij studenten geneeskunde: 

 Openheid initieel niet belangrijk, stijging in laatste jaren. 
 Extraversie initieel negatieve predictor, wordt positieve predictor.  

 Hoe komt dit?: 
 Accenten in opleiding verschuiven. 
 Getting ahead wordt getting ahead en getting along.  

 
 

Belang van het voeden van sociaal-emotionele vaardigheden 

die geënt zijn op PH tijdens deze sleutelfase 
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7. Verdieping: Persoonlijkheid en functioneren van studenten tijdens COVID19 
 718 studenten bachelor 2 PH psychologie beschreven 14 februari ’20 en 10 maart ’20 

hun eigen PH (82% meisjes, gem leeftijd = 20.8J).  

 Ze werden tevens door een betekenisvolle ander beschreven qua PH. 

 Persoonlijkheidsbeoordelingen toonden een sterke correlatie over informanten heen. 

→ N = 0.51; E = 0.60; O = 0.61; A = 0.49; C = 0.61.  
 

 Tussen 4-25 april ’20 (lockdown 1) werden de studenten opnieuw bevraagd: 
 Persoonlijkheid. 
 Emotioneel welbevinden. 
 Studie-attitude. 
 Omgaan met de maatregelen. 
 Motivatie om de maatregelen te volgen. 

 

 Significante drop-out verschillen voor PH: 
 Non respondents follow-up 1 scoren hoger op extraversie dan respondents.  
 Non respondents follow-up 1 scoren lager op openheid dan respondents.  

 

 Alle PH trekken nog steeds normaal verdeeld!  
 

7.1 Academisch functioneren  
Studie-attitude tijdens lockdown 1:  

 Ongeveer 40% volgde altijd de live stream lessen, meer dan de helft deed dit minder.  

 De meeste waren redelijk veel bezig met hun studies.  
 
Ervaren studielast en studie-achterstand:  

 Een substantiële groep vond het lastig om afstandsonderwijs vol te houden.  

 Zo’n 40% liep meer achter dan normaal, maar ook een grote groep waar er geen 
verschil was in vergelijking met regulier onderwijs.  

 
Rol van PH: 

 Rol van consciëntieusheid bij academische attitudes speelt ook mee tijdens 
bijzondere onderwijsomstandigheden. 

 Ook welwillende studenten tonen een grotere actieve betrokkenheid bij hun studie 
tijdens social distance periode, dromerige studenten hebben de neiging om af te 
haken.  

 
Wie volgt de maatregelen het beste op?: 

 2 belangrijke PH constructen: meer welwillende en meer consciëntieuze mensen.  

 Bv. handen wassen, essentiële verplaatsingen, contact vermijden, fysiek afstand, … 
 

7.2 Welbevinden  
 Sterke associatie tussen neuroticisme en emotioneel welbevinden: studenten die 

zich beoordeelden als meer emotioneel gevoelig hadden een minder emotioneel 
welbevinden, een mindere levenstevredenheid en minder genieten van de leuke 
dingen.  

 

 Associatie tussen welbevinden en extraversie: studenten met hoge extraversie 
hadden meer positieve levenstevredenheid, ontdekten toffe zaken, genieten van de 
kleine dingen, waarderen contact met huisgenoten en genieten van de cultuur.  
 

 Ook welwillende studenten konden genieten van kleine dingen en de natuur.  

 Consciëntieuze studenten hadden minder depressieve klachten.  
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7.3 Intrinsieke waarden en doelgericht gedrag  
 Studenten die zich op tijdstip 1 beoordeelden als emotioneel gevoelig, gingen belang 

van gezondheid niet vooropstellen, gingen niet beginnen sporten en hadden het 
gevoel dat hun toekomst wat op stelten stond.  

 Extraverte studenten hadden een sterke associatie met belang hechten aan andere 
helpen, vriendschap onderhouden, gezondheid en veiligheid, en ook 
zelfontwikkeling.  

 Open minded studenten hechten een sterk belang aan zelfontwikkeling en anderen 
helpen, maar ook was er een sterke correlatie met creativiteit.  

 Welwillende studenten hebben een correlatie met anderen helpen, belang van 
vriendschap, en alles omtrent het financiële schoof men naar achter.  

 Consciëntieuze studenten stelden vooral het belang van gezondheid voorop en het 
intern kompas voor de toekomst vonden zij iets gemakkelijk om doelgericht op in te 
zetten.  

 
 
 
 
 

1. Context 
1.1 Enige context: de VUCA-wereld 
VUCA = volatility, uncertainty, complexity and ambiguity (veranderlijkheid, onzekerheid, 
complexiteit en ambiguïteit).  
 
Mensen hebben altijd voor veel uitdagingen gestaan. In de oudheid was men bezig met vuur 
maken, maakte men zich zorgen omtrent jagen voor eten, … Het idee dat we voor 
uitdagingen staan is niet nieuw.  
 

1.2 VUCA world – andere wending 
Extra uitdagingen:  

 ICT-geletterdheid, maar ook financiële geletterdheid (bv. bitcoin).  

 Snel wisselende banen. 

 Wereldmarkt (bv. consumentengedrag, …): meer online aankopen.  

 Talen: vertaalprogramma’s worden beter, maar taal tussen mensen blijft belangrijk.  

 Snelheid van informatie-uitwisseling: hoe hierin meegaan en kritisch tegenover 
staan. 

 Langere loopbanen: 50J +; meerdere banen .. in één keer.  

 Levensverwachting. 

 Werken op afstand – balans tussen werk en privé.  

 … 
… maar ook kansen!  

 
Voor specifieke landen: economische & politieke uitdagingen, vertrouwen, geweld, 
werkloosheid, …  
 

VUCA wereld? → uitgerust om zich aan te passen!  
 
Als je mensen samenbrengt, zie je 3 verschillende skilss:  

 Mensen ontwikkelen allerlei skills om samen te kunnen leven (horizontaal). 
Wanneer je mensen samenbrengt, gaan mensen ook die relatie representeren 
(verticaal). Je hebt dan mensen die leiders zijn, en ook de volgers.  

→ interpersoonlijke skills!  
 

Hoofdstuk 6: Persoonlijkheid en sociaal-emotionele vaardigheden in de 21ste 

eeuw 
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 Mensen ontwikkelen ook skills om ergens aan te beginnen, met bepaalde 
standaarden. Een nuttig mechanisme is dat we ons aanpassen en leren. Je krijgt dan 
een soort systeem dat ons helpt om te leren, en ons aan te passen, in termen van 
werk en ontwikkeling.  

→ leren en werken!  
 

 Het leven is dus niet altijd koek en ei, en we hebben daarom mechanismen nodig 
om om te gaan met tegenslagen.  

→ intrapersoonlijke skills!  
 
5 psycho-sociale functies:  

 Samenleven/werken met anderen. 

 Leiden/volgen – statushiërarchie. 

 Beginnen/handelen – normen.  

 Instandhouden en verkennen. 

 Omgaan met frustratie/tegenslagen.  
 

1.3 Taxonomie: 5 psychosociale systemen en vaardigheden voor het leven  
Deze mechanismen kan je gaan koppelen aan de Big Five.  
 

 Samenleven – samenwerken met anderen:  
 Welwillendheid: erbij horen.  
 Hechte banden/sociale steun.  

 

 Leiden/volgen – statushiërarchie:  
 Extraversie: benadering zoeken.  
 Beloningen/winst.  

 

 Beginnen/aanvaarden – normen: 
 Consciëntieusheid: zelfregulering. 
 Normen.  

 

 Behouden en verkennen:  
 Openheid: verkenning. 
 Belangen.  

 

 Omgaan met frustratie/tegenslagen:  
 Negatief affect vs. emotionele stabiliteit: coping.  
 Tegenspoed: mislukkingen/verliezen/straffen.  

 

2. Social-emotional skills (SEMS): What’s in a name?  

2.1 Zoeken op internet: verschillende SEMS-modellen  
Er zijn veel verschillende sociale-emotionele skills modellen. Er zijn grote groepen trekken 
en daarin zitten dan meerdere kleinere trekken. Het grote aanbod creëert grote chaos, want 
iedereen argumenteert natuurlijk voor zijn/haar model.  
 

2.2 OECD (OESO) 
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development.  
OESO = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.  
 

 CERI: programma voor internationale studentenbeoordeling (PISA): sinds 2000, per 3 
jaar. A.d.h.v. dit onderzoek wil men nagaan hoe het onderwijs presteert, dit over 
verschillende landen heen (bv. scores op wiskunde, STEM, moedertaal, …).  

Interpersoonlijk 

Leren & werken 

Intrapersoonlijk 
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 2012-2013: interesse getoond in sociaal-emotionele vaardigheden.   

 2015: John, O. en De Fruyt, F. (2015), raamwerk voor de longitudinale study of 
Social and Emotional Skills in Cities, OECD Publishing, Parijs. Hierbij is men gaan 
kijken bij 10 verschillende landen (grote steden) naar de sociaal-emotionele skills bij 
leerlingen.  

 2018: Chernyshenko, O. S., Kankaraš, M., & Drasgow, F. (2018). Sociale en 
emotionele vaardigheden voor succes en welbevinden van leerlingen: conceptueel 
kader voor het OESO-onderzoek naar sociale en emotionele vaardigheden. OESO 
Onderwijs Werkdocument Nr. 173.  

 2019: start eerste beoordelingen. 

 2021: eerste resultaten te verwachten.  
 

2.2.1 OECD Model (Kankaras & Suarez-Alvarez, 2019)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kern wordt gevormd door de Big Five domeinen, maar ze hebben een andere naam 
gekregen. De oorspronkelijke namen zijn namelijk moeilijk te begrijpen voor de 
dagdagelijkse mens, zoals bv. consciëntieusheid.  
 

 Omgang met anderen: extraversie.  

 Open mind hebben: openheid.  

 Samenwerking: welwillendheid.  

 Emotionele regulatie: neuroticisme.  

 Taak uitvoering: consciëntieusheid.  

 Bijkomende indices.  
 

2.3 Instituut Ayrton SENNA 
 Braziliaanse Niet Gouvernementele Organisatie (NGO)-opgericht: meer dan 25J 

geleden, UNESCO-chair. Senna was een held in Brazilië en wilde iets doen voor 
mensen in een achtergestelde situatie, vooral voor jongeren om hen naar school te 
krijgen. Hij is echter omgekomen in een auto-crash en zijn zus heeft dus de fakkel 
overgenomen en hebben zo een UNESCO-zetel gekregen.  
 

 Actief in onderwijs in Brazilië: verschillende programma’s. 
 Studenten + leerkrachten maken er deel van uit.  

 

 2014: Conferentie over sociaal-emotionele vaardigheden (co-organisatie OESO).  

 UGent: FPPW (PP07: “Persoonlijkheid en Individuele Verschillen”).  
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 2015: Edulab21 (educatie gericht op 21e eeuw, soort labo waar SEMS kunnen worden 
ontwikkeld); 5 academici (USF, USP, Insper, UGENT, Berkeley).  

 Sinds 2015: formeel samenwerkend (INSPER in SP, UGent).  

 Innovatie in onderwijs; evidence-based; grootschalig.  
 

2.4 Empirische evidentie 
2.4.1 Primi et al. (2016) 
Primi is een psychometrisch psycholoog die sterk bezig is met schaalconstructie.  
Hier is dus een studie gedaan om verschillende instrumenten die SEMS meten te testen. 
Zo zijn ze gekomen op 1 instrument dat het beste SEMS in kaart brengen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit het gekozen instrument werden dan 17 competenties geselecteerd omdat is aangetoond 
dat zij een positief effect hebben op o.a. het leren, het welzijn, de studiecontinuïteit en de 
inzetbaarheid.  
 

2.4.2 Alternatieve labels?  
 
 
 
 
 
 
 

Het onderscheid tussen cognitief en niet-cognitief is moeilijk te maken. Empirisch zien we 
dat de meeste capaciteiten zowel cognitief als niet-cognitief zijn. Ook een onderscheid 
maken tussen hard en soft skills is niet helemaal juist.  
We kunnen wel de term transversal skills gebruiken. Hierbij staat het samenwerken 
centraal.  

 
 

2.5 Na een review: definitie (De Fruyt, Wille & John, 2015)  
Sociaal-emotionele vaardigheden kunnen het best gedefinieerd worden als individuele 
kenmerken die:  

 Ontstaan in de wederzijdse interactie tussen biologische aanleg en 
omgevingsfactoren. 

 Tot uiting komen in consistente patronen van gedachten, gevoelens en gedrag.  

 Zich blijven ontwikkelen door formele en informele leerervaringen. 

 Van invloed zijn op belangrijke sociaaleconomische resultaten gedurende het leven 
van het individu.  
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2.5.1 Alternatieve definities 
Primi, Santos, John & De Fruyt (2019):  

 Identiteitsniveau: ~ trekken: ‘hoe je je typisch gedraagt’.  

 Self-efficacy niveau: ‘Hoe goed je het kunt’.  
 

Soto, Napolitano & Roberts (in press): Taking skills seriously: Toward an integrative model 
and agenda for social, emotional and behavioral skills. Current Directions in Psychological 
Science.  

 Overeenstemming over het model. 

 Self-efficacy niveau: ‘Wat iemand in staat is te doen’.  

 Veel engere definitie van skills, proberen deze te onderscheiden van PH trekken!  
 

2.6 SEMS building blocks box (paar kunnen opnoemen)  
2.6.1 Open mindedness 

 Intellectuele nieuwsgierigheid: 
In staat zijn belangstelling voor ideeën op te brengen en een passie voor leren, 
begrijpen en intellectuele exploratie te ontwikkelen; een onderzoekende instelling 
die kritisch denken en probleemoplossing vergemakkelijkt. 
 

 Creatieve verbeelding: 
In staat zijn nieuwe manieren te bedenken om dingen te bedenken of te doen door 
te experimenteren, te knutselen, te leren van mislukkingen, inzicht en visie. 

 

 Artistieke interesses: 
Het waarderen, waarderen en genieten van design, kunst en schoonheid, wat ervaren 
of uitgedrukt kan worden in schrijven, beeldende en uitvoerende kunsten, muziek en 
andere vormen van zelfverwezenlijking. 

 

2.6.2 Self-management 
 Concentratie:  

Is in staat de aandacht te richten en zich te concentreren op de huidige taak, en 
afleiding te vermijden, zelfs bij het uitvoeren van repetitieve taken. 

 

 Verantwoordelijkheid: 
Beschikt over zelfmanagementvaardigheden die nodig zijn om zijn plicht te doen, 
verplichtingen na te komen, betrouwbaar en consequent te handelen, en vertrouwen 
te wekken; dit facet heeft een secundair verband met Amity en zou belangrijk 
moeten zijn voor het voorspellen van burgerlijke betrokkenheid en engagement. 
 

 Organisatie: 
Heeft organisatorische vaardigheden en nauwgezette aandacht voor details die nuttig 
zijn voor het plannen en uitvoeren van plannen om doelen op langere termijn te 
bereiken. 
 

 Vastberadenheid:  
Is in staat om doelen en hoge standaarden te stellen, zichzelf te motiveren, zeer 
hard te werken (in termen van tijd en inspanning), en zich volledig toe te leggen op 
de taak, het werk of het project bij de hand. Dit is de pro-actieve kant van 
zelfmanagement. 
 

 Doorzettingsvermogen: 
Is in staat obstakels te overwinnen om belangrijke doelen te bereiken; 
"implementeren, volhouden en afmaken". De nadruk ligt hier op het volbrengen van 
taken en het afmaken van wat men ondernomen heeft, in plaats van uitstel of 
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opgeven. Verwante concepten zijn "grit", doorzettingsvermogen en "effortful 
control". 

 

2.6.3 Engaging with others 
 Sociaal initiatief:  

In staat om anderen, zowel vrienden als vreemden, te benaderen en met hen in 
contact te komen, sociale contacten en banden te initiëren, te onderhouden en ervan 
te genieten; vaardig in teamwerk, met inbegrip van expressieve 
communicatievaardigheden, zoals spreekvaardigheid in het openbaar. 

 

 Assertiviteit: 
In staat zijn zich uit te spreken, meningen, behoeften en gevoelens te verwoorden 
en sociale invloed uit te oefenen; in staat zijn de eigen wil te doen gelden om doelen 
te bereiken in weerwil van tegenstand, zoals zich uitspreken, een standpunt innemen 
en de confrontatie met anderen aangaan indien nodig, moed. 
 

 Enthousiasme:  
In staat zijn passie en levenslust aan de dag te leggen; daden met energie, opwinding 
en een positieve instelling benaderen. 
 

2.6.4 Amity  
 Respect:  

In staat anderen met respect en beleefdheid te behandelen, zoals men zelf 
behandeld zou willen worden, volgens begrippen als eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
verdraagzaamheid, en agressieve en egoïstische impulsen in toom te houden (is 
respectvol; behandelt anderen met respect vs. overtreedt regels; staat bekend om 
het tarten van leraren). 
 

 Empathie: 
In staat om empathie en relativeringsvaardigheden te gebruiken om de behoeften en 
gevoelens van anderen te begrijpen, naar dat begrip te handelen met vriendelijkheid 
en aandacht voor anderen, en te investeren in hechte relaties door te helpen en 
steun en hulp te bieden, zowel materieel als emotioneel; is lonend en gemakkelijk 
om mee om te gaan/te leven/te werken. 
 

 Vertrouwen: 
In staat om aan te nemen dat anderen over het algemeen goede bedoelingen hebben 
en het vergeven van degenen die verkeerd hebben gedaan; vermijden hard en 
veroordelend te zijn, mensen nog een kans geven. 

 

2.6.5 Emotional resilience 
 Stresstolerantie:  

Is doeltreffend in het moduleren van angst en reactie op stress; wordt niet gehinderd 
door buitensporige bezorgdheid en is in staat om problemen kalm op te lossen. 
 

 Zelfvertrouwen: 
Is in staat zich tevreden te voelen met zichzelf en het huidige leven, denkt positief 
en handhaaft optimistische verwachtingen, anticipeert op succes bij ondernomen 
acties; heeft een "can-do" mind-set; herkauwt niet over mislukkingen, 
teleurstellingen of tegenslagen. 

 

 Frustratietolerantie: 
Heeft effectieve strategieën voor het reguleren van humeurigheid, boosheid en 
irritatie; in staat om kalmte en gelijkmoedigheid te bewaren bij frustraties; niet 
humeurig of wispelturig. 
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Implementatie voorbeeld in educatie:  
 
Blauw: gepeste kind  
Rood: pester  
Licht groen: hang arounds  
Grijs: andere leerlingen  
 

De andere leerlingen moeten doorhebben dat wat er gebeurt, niet kan. Er is dus een portie 
empathie nodig. In tweede instantie moet ook verantwoordelijkheid geactiveerd worden, 
omdat men moet weten dat je zo niet met anderen omgaat.  
 

De andere leerlingen moeten dus een soort van buffer vormen tussen 
het rode en blauwe bolletje. Je hebt daarvoor empathie, 
assertiviteit en verantwoordelijk nodig.  
 
 

Zo heb je het probleem van pesten gaan vertalen naar 3 skills en kan je daarop inzetten in 
de klas. De 3 skills komen ook uit 3 verschillende domeinen.  
 

3. Importance of SEMS 
3.1 Short and long term impact 
We mikken op een direct belang, maar eigenlijk denken we ook dat skills op lange termijn 
een impact moeten hebben.  
 

3.2 Clusters of outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1 Education  
Ambitieuze doelen stellen, schoolprestaties (wiskunde, Portugees), ICT en financiële 
geletterdheid, maar ook pesten, schooluitval, en variabelen zoals klas- en schoolklimaat.  
Clusters: respect, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, leergierigheid, 
organisatie en stresstolerantie. 
 

3.2.2 Societal/civic 
Groen/gedrag, zorg voor het milieu en duurzaamheid, verschillende vormen van 
burgerschapsgedrag (politieke betrokkenheid, vrijwilligerswerk), gedrag in het verkeer 
(respecteren van snelheidslimieten, riskant rijgedrag), forensische en geweldsparameters, 
en openheid voor eigen en andere culturen (multicuturalisme), onder andere.  
Clusters: vertrouwen, mededogen, sociaal initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel, respect 
en leergierigheid. 
 

3.2.3 Intra- and interpersonal 
Levenskwaliteit en geluk, veerkracht, ouderlijke vaardigheden en generativiteit enerzijds, 
maar ook goede relaties met familie en leeftijdgenoten, intieme relaties en onderlinge 
verbondenheid, en verschillende vormen van interpersoonlijke steun.  
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Clusters: mededogen, enthousiasme, sociaal initiatief, stressmodulatie, frustratietolerantie 
en vertrouwen. 
 

3.2.4 Physical and mental health 
Verschillende indicatoren van lichamelijke gezondheid en gedrag (obesitas, roken, drugs- en 
alcoholgebruik, fitness, sport, levensstijlvariabelen, levensduur), en geestelijke gezondheid 
(bv. het volledige internaliserende en externaliserende spectrum van subklinische en 
klinische symptomen en syndromen).  
Clusters: doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfvertrouwen, focus, 
stresstolerantie en vastberadenheid. 
 

3.2.5 Employability 
Arbeidsmarktpositie, ontplooiing van de loopbaan, leervaardigheid, arbeidsprestaties, 
arbeids- en loopbaantevredenheid, leiderschap, teamwerk, ondernemerschap en evenwicht 
tussen werk en privéleven.  
Clusters: zelfverzekerdheid, creatieve verbeelding, sociaal initiatief, assertiviteit, 
vastberadenheid en zelfvertrouwen. 
 
Directe en indirecte invloeden van sociaal-emotionele vaardigheden: Hoe deze taxonomie 
te gebruiken?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het aantal jaar dat mensen 
in high-education naar 
school gaan is ook gekoppeld 
aan core componenten van 
de skills (bv. openheid).  
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Onderaan zie je de correlatie 
voor intelligentie en 
academic achievement. Ook 
als je de skills gaat corrigeren 
(partiële correlaties), dan 
blijven de waarden overeind. 
Het wordt dus niet gedreven 
via een effect van 
intelligentie, maar wel 
degelijk via academic skills.  

 
 
Niet de cognitieve skills 
maar de SEMS hangen samen 
met problem behavior.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Development and training of SEMS 
Enkele vragen om het debat te openen …  
 

 Natuurlijke  intentionele ontwikkeling. 

 Hoe verandering op te pikken?  

 Korte-lange termijn effecten. 

 Wat is groei (gezien de afnemende tendensen).  

 Theorie van verandering?  

 RCT’s – protocolgetrouwheid.  

 Onderwijzen om de proef op de som te nemen.  

 Verbinding tussen vaardigheid en resultaat. 

 Transfer van leren.  

 …  
 

4.1 Impact of social-emotional skill training programs 
Onderzoek Sklad et al. (2012) en Taylor et al. (2017).  
 
Samenvatting:  

 SEMS-programma’s hebben een impact.  

 Breed scala aan resultaten.  

 Over schoolniveaus (gevoelige leeftijd?).  

 Investeren in SEMS → hogere academische resultaten.  

 Lange termijneffecten: kleiner; maar nog steeds de moeite van het investeren 
waard. 

 Zwakke punten studies: naleving protocol – longitudinaal karakter.  

 In alle landen. 

 Ook korte programma’s zijn effectief. 

 Primair en voortgezet onderwijs.  

 Leraren kunnen het werk doen: geen extra trainers nodig! (kosteneffectiviteit).  
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4.2 Some examples by institute Ayrton senna  
Twee belangrijke vormen van beoordeling in het onderwijs:  

 Summatief: evaluatie van het onderwijsproces (kan consequent zijn; 
verantwoording) 

 Diagnostisch.  
 Momentopname van ‘waar we staan’.  
 Verantwoording.  

 
Je gaat het educatieproces zelf gaan evalueren en daar kunnen consequenties bij 
zijn (verantwoording). Hier wordt SENNA voor gebruikt.  
Bv. je gaat gerechten opdienen aan de gasten en zij vinden dit lekker of niet. Hier 
hangen dus consequenties aan vast.  

 

 Formatief: informeren het onderwijsproces: 3 stappen. 

 Waar naartoe? → opvoeden.  

 Waar ik nu ben? → terugkoppelen.  

 Hoe kom ik daar? → feed forward.  
 

Je gaat input leveren direct naar de leden toe. Hiervoor is er het programma 
‘mySkills’ waarbij kinderen zichzelf kunnen gaan beoordelen op indicatoren van de 
skills en om hun eigen skills te gaan sturen.  
Bv. wanneer je zelf in de keuken staat en je hebt een lekkere soep gemaakt en 
hiervan geproefd om te zien hoe die smaakt en voldoende gekruid is. Hier doe je aan 
assessment dat onmiddellijk een input levert aan je kookproces.  

 
Overzicht van de 2 producten:  

 SENNA: diagnosebeoordeling.  
Produceert een eindresultaat dat is samengesteld uit de som van de antwoorden van 
de leerlingen op verschillende items. Toont een resultaatindicator die de classificatie 
mogelijk maakt. Maakt inzicht mogelijk in de huidige ontwikkeling van sociaal-
emotionele competenties om te helpen bij beleidsbeslissingen en het beheer van 
onderwijsomgevingen.  
 

 Diálogos (mySkills): formatieve beoordeling.  
Onderwijs- en leerproces waarin het sociaal-emotionele ontwikkelingstraject van de 
leerling centraal staat, via zelfkennis die door de leraar wordt bemiddeld.  

 

4.2.1 SENNA 
Maakt het mogelijk het profiel van persoonlijke sociaal-emotionele kenmerken van 
geletterde Brazilianen tussen 11 en 19 jaar in kaart te brengen. 
 
Drie versies om tegemoet te komen aan mogelijke beperkingen van de belanghebbende 
partijen: 

 189 items - 9 items per competentie + vignetten. 

 108 items - 6 identiteitsitems per competentie. 

 54 items - 3 items per competentie, zijnde 2 van Identiteit en 1 van Zelfvertrouwen. 
 
Ontworpen voor gebruik in overheidsbeleid - resultaten geanalyseerd op het niveau van 
klassen, rangen, scholen, netwerken en nooit voor individuele diagnose. 
 
Het beoogt de competenties tot voorwerp te maken van een opzettelijk pedagogisch werk, 
dat bevorderlijk is voor actieve methodologieën om de ontwikkeling van sociaal-emotionele 
competenties te stimuleren. 
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4.2.2 Diálogos 
Het grootste effect van formatieve evaluatie is niet het "achteruitkijk-effect", van het 
evalueren van wat er is gebeurd, maar het "BOSSOLE-EFFECT", van vooruitkijken, het richting 
geven aan paden om zich verder te ontwikkelen. 
 
Wat is het? 
Formatief beoordelingsinstrument aan de hand van rubrics dat de ontwikkeling van 
leerlingen in sociale en emotionele competenties in schoolactiviteiten begeleidt. 
 
Waarvoor? 
Het bevorderen van de zelfregulering van de leerlingen tijdens het leerproces. 
Input leveren voor leraren om hun werkwijzen te heroverwegen met het oog op de 
alomvattende ontwikkeling van leerlingen. 
 
Voor wie? 
Leerlingen van de lagere school (6e t/m 9e leerjaar) en middelbare school (1e t/m 3e 
leerjaar). 
 
Hoe?  
Zelfrapportering van studenten, vergezeld van dialogische praktijken tussen leraar en 
student en tussen studenten onderling. 
 

5. Hot spot: SEMS of teachers 
5.1 How are skills of teachers typically represented?  
De vaardigheden van leerkrachten zijn vooral gefocust op institutionele kwaliteiten. Sociale 
emotionele skills maken daar deel van uit, maar is niet zoveel als het zou moeten zijn.  
 

5.2 Examples 
Creativiteit en kritisch denken:  

 Kritisch denken: problemen oplossen, feiten van meningen scheiden, bevat een 
element van scepticisme.  

 Creativiteit: buiten de gebaande paden denken, bijdragen vanuit een uniek 
perspectief.  
 

 Doelstellingen van 21e eeuws leren voor leerlingen:  
 OESO.  
 4 C’s model.  
 … 

 

 Zijn deze vaardigheden ook belangrijk voor leerkrachten?  
 
Als leerkracht:  

 Zelf een kritische denker of creatief zijn.  

 Kritisch denken/creativiteit bij leerlingen kunnen herkennen. 

 Weten hoe je kritisch denken/creativiteit bij leerlingen kunt faciliteren.  

 Ken uw opvattingen over kritisch denken/creativiteit. 

 Ken uw opvattingen over wat een kritisch denker/creatieve student is.  
 
Zelf een kritische denker/creatief iemand zijn:  

 Model en coach: ‘practice what you preach, but also preach what you practice’.  

 Flexibel omgaan met en aanpassen van ‘one size fits all’ benaderingen. 

 Creatieve fijn-tuning & (sceptische) nieuwsgierigheid.  

 Meerdere perspectieven – tolereren en waarderen van ambiguïteit.  
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Je schud aan een doosje en je weet dat er iets in zit (base line). Er is dan een conditie 
waarbij de volwassene z’n best doet om het voorwerp eruit te halen, en een conditie waarin 
de volwassene zijn best niet doet. Bij elk van deze condities kan je een succes behalen (het 
voorwerp komt eruit) of falen (het voorwerp komt er niet uit). Kinderen aanschouwen deze 
volwassene.  
 
Als je de kinderen later met het doosje alleen laat, en het kind zag de volwassene proberen, 
dan zal het langer proberen doorgaan met het voorwerp eruit te halen.  
 
In staat zijn om kritisch denken en creativiteit bij studenten te herkennen:  

 Wat is creativiteit en hoe zie ik dat bij mijn leerlingen? (slechts matige correlaties 
tussen beoordelingen door leraar en prestatiescores).  

 Aljughiman en Mowrer-Reynolds (2005): 
 Sommige demoniseren beoordeling als iets dat creativiteit remt: 

verandering van mentaliteit: ‘zoeken naar manieren waarop beoordeling de 
ontwikkeling kan ondersteunen’.  

 Studenten betrekken bij zelf- en peerbeoordelingsprocessen, ondersteund 
door het gebruik van expliciete beoordelingscriteria en leerdoelen.  

 

6. Individual, organization, and policy implications 
7. Challenges 

 Goed model en woordenschat; veel impliciete deskundigheid reeds aanwezig. 

 Assessment, vooral summatieve beoordeling.  

 Onderzoek: stukjes en beetjes: alles samenbrengen. 

 Vertalen in beleid (curriculum, …).  

 Verspreiding van instrumenten (bv. Senna, …).  

 Op school – scaling-up; gevaar voor drop-outs.  

 Onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen.  
 

 
 

 
1. Persoonlijkheidsstoornissen: algemene intro op het categoriaal perspectief 
1.1 De gemeenschappelijke deler 

 Ernstige en aanhoudende patronen.  

 Van innerlijke beleving en gedrag. 

 Die ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht. 

 Die resulteren in blijvende emotionele stress en beperkingen. 

 In het professioneel leven en in interpersoonlijke relaties.  

 De eigenschappen worden door de persoon als egosyntoon (= in overeenstemming 
met zichzelf/ego) ervaren.  

Hoofdstuk 7: Persoonlijkheidsstoornissen vanuit categoriaal en dimensioneel 

perspectief 
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1.2 Persoonlijkheidsstoornissen vs. andere klinische stoornissen  
 PH stoornissen worden gedifferentieerd van andere klinische stoornissen.  

 Oorspronkelijke reden: aandacht vestigen op stoornissen die in schaduw staan van 
de meer ‘opvallende’ klinische stoornissen. 

 Belangrijke verschillen: 
 Early onset en chronisch vs. episodisch:  

PH pathologie is chronisch en is al redelijk vroeg in de ontwikkeling duidelijk 
dat de PH ontwikkeling niet goed verloopt. Andere klinische stoornissen zijn 
eerder episodisch van aard, meer fluctuerend.  

 Egosyntone vs. egodystone beleving:  
Egosyntoon is als onderdeel van de persoon ervaren en dus geen probleem 
zien. Egodystoon is al lijdend ervaren, als buiten zichzelf.  

 

 Maar: belangrijke relaties tussen bieden, zijn niet onafhankelijk van elkaar (cfr. 
etiologische modellen PH- psychopathologie).  

 

1.3 Historisch perspectief op de DSM-diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen  
DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Disorders.  
ICD = International Classification of Diseases (vanuit WHO).  
 

 DSM-I: 1e constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van 
psychiatrische diagnoses.  

→ theoretisch gebaseerd.  
 

 DSM-II: parallel met uitgave van ICD-8.  

→ Meer klemtoon op observeerbare, meetbare en stabiele eigenschappen voor 
conceptualisering PD’s.  
 

 DSM-III: introductie multi-axiaal systeem/specifieke PD criteria.  

→ klemtoon op betrouwbaarheid van de diagnoses, meer en meer empirisch 
onderzoek naar PD’s.  
 

 DSM-III-R: revisie o.b.v. onderzoeksbevindingen; integratie van empirie met 
theoretische beschouwingen.  

→ Klemtoon op klinische bruikbaarheid van de diagnoses.  
 

 DSM-IV: introductie algemene diagnostische criteria van PD. 
 

 DSM-5: categoriaal (sectie 2) en dimensioneel perspectief (sectie 3) op PD’s naast 
elkaar.  

→ Assensysteem verdwijnt. 

→ Verandering in beschrijving restcategorie.  
 

1.4 Introductie algemene diagnostische criteria voor PD  
 Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen 

de cultuur van de betrokkene afwijken van de verwachtingen. Dit patroon wordt 
zichtbaar op twee (of meer) van de volgende terreinen: 

 Cognities. 
 Affecten. 
 Functioneren in contact met anderen. 
 Beheersing van impulsen.  
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 Het duurzame patroon is star en uit zich op een breed terrein van persoonlijke en 
sociale situaties.  

 Het duurzame patroon veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het 
sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke 
terreinen. 

 Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd naar 
ten minste de adolescentie of de vroege volwassenheid.  

 Het duurzame patroon is niet eerder toe te schrijven aan een uiting of de 
consequentie van een andere psychische stoornis.  

 Het duurzame patroon is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een 
middel (bv. drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bv. scheldeltrauma, 
tumor).  

 

1.5 Waarde van de algemene diagnostische criteria voor PD 
 Eerste fase voor identificatie van PD: herkennen van een patroon van 

gedragingen/ervaringen voor het individu.  

 Klinische betekenisvolle PH pathologie ≠ opmerkelijke PH kenmerken of 
voorbijgaand gedrag. 

 Volgens DSM(-IV) beantwoordt iedereen die aan deze criteria voldoet, aan de criteria 
voor een PD.  

 In de praktijk: weinig systematische toepassing. 

 Clinici stellen vooral diagnose op basis van gedrag tijdens de sessie en de beschrijving 
van het interpersoonlijke verkeer.  

 

2. Persoonlijkheidsstoornissen in DSM-5: categoriale benadering 
 Stoornissen als aparte entiteiten beschreven. 

 10 PD’s: polythetische categorieën met 7 à 9 items.  

 Aanwezigheid PD cutoff score, meestal vanaf 5 items.  

 Hiërarchisch georganiseerd in 3 clusters.  

 Uitgangspunten categoriale classificatie: 
 Discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte.  
 Exclusiviteit van categorieën.  
 Homogeniteit binnen categorieën.  

 

2.1 Kenmerken cluster A  
2.1.1 De schizoïde persoonlijkheidsstoornis (SZD) 
Schizoïd (~ detachment/onthechting): 

 Geen nood/behoefte aan sociale/intieme relaties; onverschilligheid. 

 Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness).  

 Legt moeilijk contact, leeft vaak alleen (‘loners’).  

 Monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden. 

 Seksualiteit vaak enkel in fantasie. 

 Psychomotorisch; weinig expressie, weinig ritmiek.  
 

2.1.2 De schizotypische persoonlijkheidsstoornis (SZT) 
Schizotypisch (historisch: ‘latente schizofrenie’): 

 Angstig en ongemakkelijk in sociale relaties (vreemden).  

 Eigenaardig (cognities en waarnemingen) en excentriek gedrag: magisch denken, 
betrekkingsideeën (ideas of reference), terugkerende illusies (perceptueel), 
vreemde spraak (vaag, metaforisch, stereotiep).  

 Geen duidelijk psychotisch beeld bv. illusies ≠ hallucinaties; gebrek aan coherentie 
in spraak ≠ associatiezwakte.  
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2.1.3 De paranoïde persoonlijkheidsstoornis (PAR) 
Paranoïd: 

 Extreem wantrouwig, achterdochtig, overgevoelig voor beweegreden van ander.  

 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.  
 

2.1.4 Klinische differentiatie cluster A  
 SZD ≠ PAR: achterdocht meer bij paranoïde.  

 SZD ≠ SZT: geen psychose bij schizoïde maar cognitief-perceptuele distorties.  

 SZD ≠ AVD: geen verlangen naar sociale relaties.  

 SZT ≠ psychose: geen wanen/hallucinaties.  

 PAR ≠ BPD: mate van achterdocht.  

 PAR ≠ psychose: realiteitstoetsing verloren bij psychose, oorsprong dreiging.  
 

2.2 Kenmerken cluster B 
2.2.1 De antisociale persoonlijkheidsstoornis (ATS) 
Anti-sociaal: 

 Koud, impulsief, roekeloos, agressief. 

 Makkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel.  

 Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetenloos.  

 Liegt, oppervlakkig charmant, houdt zich niet aan normen/wetten, rechten van 
anderen.  

 

2.2.2 De borderline persoonlijkheidsstoornis (BDL) 
Borderline PD (historisch: grens psychose-neurose): 

 Gebrekkige emotie-beheersing, overweldigende woede en vijandigheid.  

 Overgevoelig voor kritiek, voelt zich snel onrechtvaardig 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, wisselend aanhankelijk en afstotend gedrag, voeren 
vaak monologen, geen rekening met ander. 

 Sterk wisselende belangstellingen, maken zelden iets af, doelloos.  

 Vluchtige psychotische belevingen (vaak o.l.v. stress/spanning).  
 

2.2.3 De theatrale persoonlijkheidsstoornis (HIS) 
Histrionische of theatrale PD: 

 Overdreven emotioneel en aandachtzoekend gedrag via charmante houding, 
dramatische scène of seksueel getint gedrag. 

 Spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt.  

 Veel aandacht en zorg voor uiterlijk. 

 Overinterpretatie van vriendschappelijke relaties.  

 Blijven emotioneel onrijp. 

 Overenthousiast bij nieuwe dingen (bv. nieuwe job) maar kunnen moeilijk 
volhouden. 

 Vervelen zich snel bij routines.  
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2.2.4 De narcistische persoonlijkheidsstoornis (NAR) 
Narcistische PD: 

 Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling, 
superioriteitsgevoel. 

 Pre-occupatie met fantasieën omtrent eigen successen. 

 Devalueren vaak het belang van anderen. 

 Overgevoelig aan kritiek; nijdig en jaloers van anderen.  

 Kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten.  
 

2.2.5 Klinische differentiatie cluster B 
 ATS ≠ NAR: impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van CD bij ATS (delen vaak 

wel de arrogantie, non-empathische houding).  

 BDL ≠ HIS: zelfdestructie bij BDL, gevoel van leegte (delen wel de emotionele 
labiliteit).  

 BDL ≠ NAR: impulscontrole groter bij NAR (delen wel de boosheid, bv. na provocatie).  

 BDL ≠ DEP: meegaandheid en onderdanigheid bij dreigend verlies van steun versus 
eisend gedrag van BDL.  

 

2.3 Kenmerken cluster C 
2.3.1 De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (AVD) 
Afhankelijke PD:  

 Extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos.  

 Kan niet functioneren zonder ‘sterke’ ander.  

 Veel bevestiging nodig; durft niet ingaan tegen anderen. 

 Aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag.  

 Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving.  
 

2.3.2 De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis (OCPD: obsessive-compulsive PD) 
Ontwijkende PD: 

 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.  
 

2.3.3 De obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCD) 
Obsessief-compulsieve PD: 

 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 anderen.  

 

2.3.4 Klinische differentiatie cluster C 
 DEP ≠ AVD: gefocust op steun (AVD) vs. op vermijden van vernedering (Dependent) 

(delen de hyper-sensitiviteit, gevoelens van inadequaatheid). 

 OCDP ≠ OCD: de pre-occupatie met details, schema’s, … benaderen soms de definitie 
van dwanggedachten en -handelingen, maar worden doorgaans door de persoon als 
egosyntoon ervaren en hebben dus een zeker nut of bedoeling.  
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2.4 Restcategorie 
DSM-5: Andere PH stoornissen (je hebt van alles wat).  

 PH verandering door een somatische aandoening. 

 Andere gespecifieerde PH stoornis: specifiëren de trekken die iemand heeft, maar 
koppelen er geen diagnose aan.  

 Er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s.  
 N trekken van verschillende PD’s aanwezig maar niet voldoende voor 1 van 

de 10 PD’s.  
 

 Andere ongespecifieerde PH stoornis: beeld is zodanig vaag waardoor er niet wordt 
gezegd welke pathologie specifiek aanwezig is.  

 Er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s.  
 Er is geen verdere uitwerking m.b.t. welk soort pathologie er aanwezig is.  

 

3. Socio-demografische gegevens van persoonlijkheidsstoornissen  
3.1 Prevalentie 

 Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de algemene 
populatie.  

 Recente Europese gegevens uit The British National Survey of Psychiatric 
Morbidity: ongeveer 10% algemene PD (inclusief restcategorie).  

 Vergelijkbaar met recente Amerikaanse studie.  
 

 Klinische steekproeven (residentieel): 50% van de patiënten heeft een 
(geassocieerde) PD. Er is meer comorbiditeit tussen PH pathologie en andere klinische 
stoornissen, wat de hogere prevalentie verklaard.  

 Zeer veel borderline PD (comorbiditeit).  
 

 Verschil populatiesteekproeven – klinische steekproeven: 
 Cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger.  

Individuen zullen niet snel hulp zoeken dus daarom is de rate voor cluster A 
in klinische steekproeven lager; het is plausibel aan te nemen dat deze PD’s 
meer voorkomen in de algemene populatie.  

 Cluster B prevalentie in klinische steekproeven vaak veel hoger. 
Cluster B personen komen meer voor bij klinische zaken, komt er meer mee 
overeen. Deze mensen komen dan sneller in de hulpverlening terecht en 
daarom is er een hogere prevalentie.   

 

3.2 Socio-demografische correlaten  
 Geslacht: 

 Populatiestudies: 
 Geen grote verschillen in overall PD rate.  
 Belangrijkste bevinding: ATS meer bij mannen.  

 
 Klinische studies: 

 Bias door de setting bv. eetstoorniskliniek versus afkickcentrum.  
~ geslachtsspecieke uiting van onderliggende pathologie.  
 

 Bias door het assessment-instrument. 
~ bv. PDQ vs. SCID: veel meer geslachtsverschillen met de PDQ in 
klinische setting dan met de SCID.  

 

 Leeftijd: cluster A meestal ouder (pas later in hulpverlening), ATS/BDL jonger. 

 Burgerlijke staat: cluster A meestal gescheiden/alleenstaand.  
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 Urbanisatiegraad: graad van verstedelijking: meer PD in verstedelijkt gebied. 
 Stress?  
 Minder sociale controle?  
 Vlucht naar stad omwille van anonimiteit?  

 

 Opleidingsniveau: algemeen lager, uitzonder OBC PD.  
 Minder warme opvoeding. 
 Minder snelle identificatie.  
 Downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede. 
 Genetisch effect.  

 

4. Verdieping: Outcome van persoonlijkheidsstoornissen  
4.1 Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

 Moeilijk om follow-up te organiseren, wegens lage compliance.  

 Vroegtijdig overlijden, groot aantal in gevangenis.  

 Groot aantal echtscheidingen. 

 Velen krijgen kinderen, bijna geen van hen voedt ze op.  

 Algemene daling in impulsiviteit, toch sterke continuering van interpersoonlijke 
problemen.  

 

4.2 Borderline persoonlijkheidsstoornis 
 Stoornis met grootste chroniciteit.  

~ ‘stably unstable’.  
~ ‘in en uit therapie over de tijd heen’.  
 

 Hoog suïcide cijfer (1 op 10) vooral in combinatie met middelenmisbruik. 

 Slechts de helft huwt, weinigen krijgen kinderen. 

 Betere outcome: hoge intelligentie en korte hospitalisatie.  

 Kerncomponent: affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) i.t.t. impulsiviteit 
(lineaire daling).  

 Functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren 
compenseren voor de problemen die ze ervaren.  

 

ATS en BDL delen gemeenschappelijk element op trekniveau: impulsiviteit daalt over tijd.  

 ATS over tijd: minder criminaliteit en minder middelenmisbruik.  

 BDL over tijd: minder automutilatie en minder chaotische relaties.  
 

5. Assessment van persoonlijkheidsstoornissen  
5.1 Vragenlijsten  

 Vragenlijsten, standaard: zelfrapportering. 
Maar (1) vaak bias door de psychiatrische toestand:  

 Gebrekkige realiteitstoetsing.  
 Gebrekkige zelfreflectie.  

(2) zelfrapportering gevoelig aan verwarring tussen symptomen van PD versus 
klinische stoornis.  

 

 → Belang van meerdere informanten.  
 

5.2 Interviews 
 Interviews: meer controle voor effecten van mood states.  

 Nagaan of een probleem meer situationeel versus meer trek-achtig bepaald 
is.  

 Hogere inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd 
op klinisch oordeel.  
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Maar tijdsintensief!  

 

 Categoriaal of dimensioneel?  
 

6. Voordelen categoriale diagnostiek 
 Uniformiteit van diagnosestelling i.t.t. individuele opvattingen. 

 Makkelijke communicatie over settings heen, tussen clinici en onderzoekers, maar 
ook over landen en culturen heen.  

 Link naar gerichte behandelingsprotocollen.  

 Courante taal in de juridische wereld (cfr. beslissingen rond 
toerekeningsvatbaarheid).  

 A-theoretisch: vertrekt vanuit puur beschrijvende zaken.  
 

7. Nadelen categoriale diagnostiek  
7.1 Co-occurence tussen persoonlijkheidsstoornissen  
= structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund: geen 
distincte latente dimensies.  
 
Hoe vertaalt dit zich klinisch?: 

 Helft patiënten voldoet aan 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 BDL.  

 Veel voorkomende combinaties: AVD en DEP, HIS en BDL.  
 Categorieën niet gebaseerd op fundamentele verschillen in de biologische 

organisatie van PH.  
 Maar wel heuristische constructie voor ordenen van klinische info.  

 

7.1.1 Illustratie: studie Ted Bundy  
Serie-moordenaar die systematisch jonge vrouwen mishandelde, misbruikte en vermoordde 
gedurende een lange periode.  
 

→ PD diagnose(s) o.b.v. DSM criteria?  
 
Studie: 73 klinisch psychologen, gemiddeld 26J klinische ervaring (range 6-54 jaar). 
Verschillende theoretische invalshoeken, alleen bekend met DSM-systeem.  
Resultaten: 

 96% pleit voor ATS PH stoornis.  

 95% pleit tevens voor NAR PH stoornis.  

 Meer dan 50% geeft tevens een SZD en BDL aan.  
 

7.2 Comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen en klinische stoornissen  
 Frequentie van comorbiditeit met klinische stoornissen: vooral binnen cluster B. 

 Comorbiditeit klinische stoornissen vaak basis voor hulpvraag en stap naar 
hulpverlening.  

 Vaak voorkomende samenhang: 
 Cluster A: psychotische stoornissen.  
 Cluster B: stemmings- en impulscontrole-stoornissen (alcoholmisbruik, 

eetstoornissen).  
 Specifiek voor HIS: somatoforme stoornissen of hypochondrie (angst om ziek 

te zijn, denken dat men een ziekte heeft).  
 Cluster C: angststoornissen.  

 



 
90 

7.2.1 Recente studie naar latente structuur van PD’s en klinische stoornissen  
 N = 2794 volwassen twins.  

 Assessment van As I en II o.b.v. interview.  

 Inclusie van 25 stoornissen: onderliggende structuur is 4 factoren.  
 Distinctie klinische (factor 1-2) en PH stoornissen (factor 3-4).  
 Distinctie internalizing (factor 1) vs. externalizing (factor 2).  

 

 Inconsistentie met huidige DSM-IV classificatie: 
 BDL en ATD PD: verhouden zich structureel anders dan wat DSM zegt. BDl 

vloeit voort uit factor 1, 2 en 3. De ATD PD laat op de externaliserende factor 
en niet op de andere.  

 Sterke correlatie tussen factoren onderling reflecteert comorbiditeit.  
 

Niet vanbuiten leren maar wel een 
vraag hierover!!  
 
De ovalen zijn latente factoren. De 
rechthoekjes zijn observeerbare 
factoren.  
 
Er zijn dus 4 latente factoren met 
elk hun eigen structuur van een 
klinische stoornis. Bv. bij factor 3 
zie je al de PH stoornissen; bij 
factor 4 zie je de andere PH 
stoornissen. Bij factor 1 en 2 zijn 
meestal alle eigenschappen die 
meer klinische stoornissen zijn, en 
dus niets te maken hebben met PH.  
 

 

7.3 Gebrek aan comprehensiviteit 
 Restcategorie: meest frequente diagnose in klinische praktijk.  

Reden: bestaande categorieën dekken onvoldoende het klinische beeld van de 
patiënt.  

 Veel patiënten met PD zijn niet diagnosticeerbaar binnen 1 week van de 10 PD’s.  
Bv. geen enkele categorie geeft goede beschrijving van symptomen m.b.t. intimiteit 
of devaluatie van anderen.  

 

7.4 Heterogeniteit binnen de diagnoses 
 Grote verschillen in klinische profiel tussen patiënten met dezelfde diagnose ten 

gevolge van prototypische formulering. 
Bv. borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen resulteren in deze 
diagnose.  
 

 Mensen met dezelfde diagnose hebben vaak andere problemen. 

 Hoe afstemmen op protocollaire behandeling?  
 

7.5 Arbitraire cut-off waarden  
 De DSM criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde PH is: lage inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid door gebrekkig referentiekader.  

 Geen empirische rationale voor cutoff waarden: 
 Expert consensus: betrouwbaarheid eerder laag.  
 Assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn.  
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7.6 Opinie van experten omtrent categoriale diagnostiek van PD’s  
Studie van Bernstein et al. (2007) en board of ISSPD: 

 Vervanging categoriale PD diagnostiek (74%).  

 PD’s zijn van nature dimensioneel (87%).  

 Hybride model in DSM-5 is wenselijk (70%).  
 

Studie van Morey et al. (2013):  

 Het Alternative Model for Personality Disorders (AMPD) van DSM-5 wordt door 
experten op alle vlak als meer klinisch bruikbaar beschouwd dan de traditionele DSM-
diagnostiek, behalve m.b.t. het aspect ‘ease of use’ (reden: is AMPD nog onvoldoende 
gekend?).  

 

8. Een dimensioneel perspectief op PD 
Stoornis als extreme variant van algemene PH trekken.  
Disfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren. 
Veelheid aan dimensionele voorstellen (18 modellen voorgesteld).  
 

8.1 Verschil tussen categoriale en dimensionele diagnostiek  
 
 
 
 
 

8.2 Verschillen tussen dimensionele voorstellen m.b.t. niveau van dimensionaliseren  
 Lange geschiedenis, 4 perspectieven: 

 Dimensioneel profiel van bestaande categorieën: 
 Match met diagnostische criteria.  
 Match met prototypisch profiel.  

 
Vertrekken vanuit 10 bestaande stoornissen en gebruiken deze als leidraad 
om mensen te beschrijven van ‘in welke mate ze beantwoorden aan dat 
diagnostisch criterium’. Je kan ook van elke stoornis een prototypisch profiel 
gaan opstellen en dit telkens vergelijken met de huidige case.  

 

 Spectra van disfunctioneren over As I en As II heen: 
 Belangrijkste argument comorbiditeit.  

 
Vanuit het idee van comorbiditeit wordt een model gemaakt over assen heen.  

 
 PH stoornissen vanuit algemeen trekmodel: 

 FFM: de extremen van de 5 factoren zijn pathologie.  
 

 Specifieke maladaptieve dimensies van PH: 
Dimensionele reorganisatie van PD-symptomen op basis van evidentie omtrent 
de etiologie en intercorrelaties van symptomen.  
Bv. DAPP-BQ en de SNAP.  

 

8.2.1 Dimensionalisering van bestaande categorieën (perspectief 1) 
 Variërend van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van N criteria waar men aan 

voldoet.  
OF 

 Bepalen in welke mate het individu beantwoordt aan een prototypisch geval.  
 

 Minst verstorend voor bestaande As-II categorieën.  

AMPD 

DSM-5 
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 Kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven. 

 Grotere stabiliteit over meetmomenten.  
 
Nadeel: 

 Pseudo-dimensies. 

 Die niet stroken met fundamentele maladaptieve dimensies.  

 Probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan.  
 

8.2.2 Dimensionaliseren vanuit algemeen trekmodel: validiteit FFM 
8.2.2.1 Validiteit van FFM domeinen in relatie tot PD  
8.2.2.1.1 Evidentie omtrent correlaties FFM-PD 

 Meer dan 100 studies geven aan dat PD’s kunnen worden beschreven vanuit het 
FFM.  

 Algemeen patroon vanuit meta-analyses en review studies: 
 Neuroticisme en Altruïsme meer prominente factoren. 
 E en C: wisselend patroon: differentie tussen PD’s.  

 HIS – NAR: positief met extraversie. 
 SZD – SZT – AVD: negatief met extraversie. 
 OBC: positief met consciëntieusheid.  
 ATS – BDL: negatief met consciëntieusheid.  

 

 O speelt geen significante rol (behalve voor schizotypie in sommige studies).  
 

 
Borderline is het hoogste op 
neuroticisme en het laagste op 
welwillendheid.  
 
De stoornissen in de cirkel zijn 
het sterkst geassocieerd met 
neuroticisme en altruïsme.  
 
 
 
EXAMENVRAAG!  
 
 

 

8.2.2.1.2 Evidentie omtrent effect van verandering in trekken op PD 
Warner et al. (2004): longitudinaal onderzoek van de associatie tussen VFM trekken en 4 
disorders (SZT, BDL, AVD, OBC): veranderingen in FFM trekken voorspellen verandering in de 
stoornis (behalve voor OBC), maar omgekeerd geldt dit niet!  
 

Als mensen veranderen qua PH, dan krijg je op het 
volgend tijdstip ook een verandering in de pathologie. 
Als mensen echter veranderen qua pathologie, bleek 
dat geen significante verandering mee te brengen op 
PH. Dat betekent dat onze PH de mate van pathologie 
stuurt, maar pathologie stuurt de PH niet.  

 

8.2.2.2 Validiteit van FFM facetten in relatie tot PD 
 De 10 klassieke As-II diagnoses kunnen worden beschreven in termen van hoge of lage 

scores op de NEO PI-R facetten: 
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 Widiger et al. (2002): theoretische predicties o.b.v. DSM-IV criteria sets.  
 Lynam & Widiger (2001): onderzoekers genereren PD-beschrijving in termen 

van FFM.  
 Samuel & Widiger (2004): clinici genereren PD-beschrijving in termen van 

FFM.  
 
Grote consistentie in FFM beschrijvingen van PD’s over benaderingen heen: sterke 
convergente en discriminante validiteit!  
 
Doel: dimensionele structuur van PH pathologie in kaart brengen via verschillende bottom-
up strategieën.  

 Clark: ordening van DSM-III-R PD criteria en criteria van As I met rekcomponent.  
 22 Conceptuele symptoomclusters onderworpen aan factoranalyse.  
 Resulteerde in 12 dimensies + 3 additionele schalen.  

 

 Livesley: inhoudelijke analyse van PD-literatuur. Clinici beoordelen prototypicaliteit 
van deze descriptoren voor elke PD.  

 100 schalen onderworpen aan factoranalyse.  
 Resulteerde in 18 dimensies.  

 
Opmerkelijk: 

 De hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend gelijkend.  

 De dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van algemene PH 
dimensies.  

 
Dimensionele structuur van PD’s? 

 Gezamenlijke factoranalyse DAPP & SNAP: 4 duidelijk te benoemen basisdimensies:  
 

In termen van FFM:  
Emotionele instabiliteit    Neuroticisme  
Introversie     Extraversie 
Onwelwillendheid/antagonisme  Welwillendheid  
Ontremdheid/disinhibitie   Consciëntieusheid  

 

 Sterke convergentie op lagere-orde niveau tussen de schalen van de verschillende 
instrumenten. Dit pleit voor de validiteit van de dimensionele structuur die werd 
gevonden omwille van: 

 Onafhankelijke instrumenten. 
 Verschillende constructiemethoden.  

 

8.2.3 Dimensionaliseren vanuit het alternatieve DSM-5 model 
Diagnostiek PD vereist 2 zaken: 

 Assessment van PH functioneren (criterium A).  

 Evaluatie van pathologische trekken (criterium B).  
 
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).  
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8.2.3.1 Criterium A: ‘self’ en ‘interpersonal’ 
 Kernaspecten: Self en Interpersonal functioning.  

 Self: identity and self-direction (doelgericht gedrag).   

 Interpersonal: empathy en intimacy.  

 Assessment: level of personality functioning scale.  

 Impairment prediceert aanwezigheid van PD.  

 Ernst van impairment prediceert multipele PD’s of aanwezigheid van ernstige PD.  

 Treshold: gemiddelde score.  
 
Self:  

 Identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, 
stabiele zelf-waarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voeren 
en te reguleren.  

 Zelf-directiviteit: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stelen (zowel op korte 
termijn als levensdoelen), hanteren van pro-sociale interne standaarden van gedrag, 
mogelijkheid tot zelfreflectie.  

 
Interpersonal:  

 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.  

 

8.2.3.2 Criterium B: assessment van trekken 
 DSM-5 maat (vragenlijst): Personality Inventory for DSM-5 (PID-5).  

 25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen: 
 Negatief affect (cfr. hoog neuroticisme).  
 Detachment (cfr. laag extraversie).  
 Antagonisme (cfr. laag welwillendheid).  
 Disinhibitie (cfr. laag consciëntieusheid).  
 Psychoticisme (cfr. hoog openheid).  

 

 Hoe heeft men die trekken geselecteerd?: 
 Review bestaande trek-modellen, cfr. dimensionalisering vanuit FFM en 

vanuit specifieke maladaptieve dimensies.  
 Onderzoek bij klinische steekproeven.  

 
 
Pathologische trekken PID-5:  
 

Negatief affect Afstandelijkheid Antagonisme Disinhibitie Psychoticisme 

Emotionele 
labiliteit  
Angst 
Scheidingsangst 
Onderdanigheid 
Vijandigheid 
Volharding 

Teruggetrokken-
heid 
Vermijden 
intimiteit 
Anhedonie 
Depressiviteit 
Beperkt affect 
Achterdocht 

Manipulatief 
gedrag 
Bedrieglijkheid 
Grandiositeit 
Aandacht 
zoeken  
Kilheid 

Onverantwoorde-
lijkheid 
Impulsiviteit 
Afleidbaarheid 
Risicogedrag 
Rigide 
perfectionisme 

Ongewone 
overtuigingen 
& ervaringen  
Excentriciteit 
Cognitieve & 
perceptuele 
dysruptie 

 

8.2.3.3 Diagnose van specifieke PD’s o.b.v. dimensioneel DSM-5 model 
 6 specifieke PD’s op basis van combinaties van trekken.  
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 Specifieke beschrijvingen criterium A voor elk van de 6 PD’s (voldoen aan 2 of meer 
beschreven terreinen van impairment).  

 Ook voldoen aan criterium C-G.  

 Indien profiel niet voldoet aan één van de 6 PD’s: PD-trait specified.  
 Voldoen aan criterium A (2 of meer beschreven terreinen).  
 Assessment op maat van specifieke trekken: PID-5.  
 Zelf-rapportering of informant. 
 Scores afzetten tegen normatieve gegevens.  

 
Overzicht PD diagnoses volgens AMPD DSM-5 model:  
 

ATS PD BDL PD NAR PD OCPD SZT PD OCD PD 
Vijandigheid 
Manipulatie 
Bedrieglijkheid 
Kilheid 
Onverantwoorde-
lijkheid 
Impulsiviteit 
Risicogedrag 

Vijandigheid 
 
 
 
 
 
Impulsiviteit 
Risicogedrag 
Emotionele 
labiliteit 
Angst 
Scheidingsangst 
Depressiviteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandiositeit 
Aandacht 
zoeken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angst 
 
 
 
 
 
Intimiteit 
vermijden 
Anhedonie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restr. Affect 
Teruggetrokkenheid 
Excentriciteit 
Perceptuele 
disregulatie 
Ongewone 
overtuigingen 
Wantrouwen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigide 
perfectionisme 
Volharding 

 
De overige 4 stoornissen die in het categoriale model staan, zijn weerhouden in de DSM-5 
omdat je die niet kan berekenen en ze zijn dus niet valide.  
 

8.2.3.4 Illustratie: case 
 
Bovenaan zie je de scores op criterium A. Dit 
is een voorbeeld.  
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9. Categoriaal versus dimensioneel: klinische bruikbaarheid  
 Diagnostische validiteit dimensies > categorieën.  

 Belangrijk aspect is het overtuigen van clinici richting dimensionele diagnostiek: 
klinische bruikbaarheid. 

 Gebruikersvriendelijkheid. 
 Betrouwbaarheid. 
 Waarde voor indicatiestelling en behandelplan.  

 

9.1 Empirische bevindingen omtrent klinische bruikbaarheid 
 

 
 
 
 
 
 

 
Veel mensen die in de praktijk staan, hebben het gevoel dat je met cliënten veel 
gemakkelijker kan communiceren op basis van het dimensioneel model en ook een betere 
beschrijving kan geven van de moeilijkheden. De globale beschrijving is ook beter met het 
dimensionele dan het categoriale.  
 

9.2 Waarde van dimensionele diagnostiek voor indicatiestelling en behandeling 
9.2.1 Op hogere-orde niveau 

 Noodzaak en nut van behandeling: 
 ‘The misery triad’: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C).  
 Korte behandeling: significante verhogingen op 1 à 2 N-facetten, hoog A en 

hoog O.  
 

 Keuze van theoretisch kader: 
 Extraverten: cliëntgerichte therapie.  
 Introverten: gedragstherapie.  
 Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, 

vaardigheidstraining.  
 Hoog O: psycho-analyse.  

 

9.2.2 Op lagere-orde niveau  
 Therapeutisch maatwerk: 

 Identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering.  
 Focus op gedragsmatige clusters i.p.v. op de stoornis als dusdanig.  

Bv impulsief gedrag, affectieve labiliteit, zelfbeschadiging.  
 

Algemeen:  

 Minder stigmatiserend. 

 Makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen. 

 Training is transparant en makkelijk aan te leren.  
 

Voorbeeld examenvraag:  
Het vaststellen van een PH stoornis is vaak moeilijk omdat:  
 

 1: Acute symptomen van klinische stoornissen vaak de PH pathologie overschaduwen.   

 2: Individuen met een PH stoornis de pathologie als egosyntoon ervaren.  

 3: Er een gebrek is aan diagnostische instrumenten om PH pathologie te beschrijven.  

 4: Deze pathologie zeer episodisch is.  
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A. Enkel 1 en 2 zijn juist. 
B. Enkel 2 is juist.  
C. Alle stellingen zijn juist.  
D. Enkel 4 is juist.  

 
 
 
0. Introductie 

 Vanaf 1990: toenemende evidentie voor de rol van PH. 
 Meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren. 
 Groeiende consensus omtrent het VFM als raamwerk. 
 Toenemende evidentie omtrent de stabiliteit van trekken, hun genetische 

oorsprong en neurobiologische basis.  
 

 Barrick & Mount (2005): 
 “PH trekken zijn belangrijk op het werk”.  
 PH werd in verband gebracht met vrijwel elk aspect van OB (Organizational 

Behavior: job prestaties, werk motivatie, attitudes, leiderschap, stress, burn-
out, contraproductief werkgedrag, …)  

 

1. Personality@work: the “bright” side 
1.1 Persoonlijkheid en job prestaties 

 Barrick, Mount, & Judge (2001): 
 Doel: samenvatting van al het voorbije onderzoek m.b.t. de relatie tussen PH 

en job prestaties.  
 

 Methode: 
 Secundaire meta-analyse: samenvatting 15 meta-analyses.  
 PH: VFM operationalisatie.  
 Diverse prestatiecriteria: algemene job prestatie (overall job performance), 

supervisor ratings, objectieve indicatoren, prestatie tijdens 
opleiding/training, en teamwork.  

 Resultaten uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen: verkoopsfuncties 
(sales), managementfuncties, bedienden (professionals), politie, en arbeiders 
(skilled or semi-skilled).  

 
Extraversie:  

 
Laatste kolom: schatting van de ware 
correlatie.  
 
Relatie met overall work performance is 
niet significant.  
 
Voor de rest significante relaties bij 
training performance en teamwork; en 
ook bij managerial performance en 
politie.  
 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 8: Persoonlijkheid op de werkvloer 
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Emotionele stabiliteit:  
 
Significante relatie met overall work  
performance.  
 
Ook significante relatie met teamwork 
en een positief verband bij jobs bij de 
politie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aangenaamheid:  

 
 
 
Enkel significant voor teamwork.  
 
Mensen die heel aangenaam zijn, 
zullen dus liever samenwerken met 
anderen dan gaan concurreren.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consciëntieusheid:  

 
 
Consciëntieusheid is een valide 
predictor voor prestaties, over criteria 
en beroepsgroepen heen.  
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Openheid:  
 
 
Enkel significant aan prestaties in 
trainingsituaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samengevat:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 C is een valide predictor over criteria en beroepsgroepen heen.  

 ES is een predictor van overall job performance, maar de validiteit varieert 
naargelang specifiek criterium en specifieke beroepsgroep.  

 E, O, A zijn geen valide predictoren van overall job performance, maar voorspellen 
wel een aantal specifieke criteria en prestaties in specifieke beroepsgroepen.  

 

1.1.1 Naar een beter begrip van PH prestatie associaties 
Hoe?:  

 Verfijnen van prestatiecriteria: 
 Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies:  

 Taak prestatie (functiebeschrijving): activiteiten die bijdragen tot de 
kern van de job (bv. ggz: helpen/begeleiden van mensen); 
onderverdeeld in kwaliteit en kwantiteit van het werk.  
 

 Contextuele prestatie (OCD: organizational citizinship behavior): 
activiteiten die bijdragen tot de organizationele, sociale, en 
psychologische context waarin taakprestaties moeten worden 
geleverd (bv. collega’s helpen).  

→ extrarolgedrag!  
 

 Contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of 
de leden ervan schade berokkent (bv. diefstal, sabotage, te laat 
komen, pesten, …).  

→ CWB: counterproductive work behavior!  
 

 Differentiële relaties met PH: 
 ES: taak prestaties (+) en CWB (-).  
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 E en A: contextuele prestaties (+).  
 C: taak prestaties (+), contextuele prestaties (+) en CWB (-).  
 Wat met O? geen relatie!  

 
 Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden.  
 Problemen op een creatieve manier oplossen (out of the box 

denken), omgaan met onzekere/onvoorspelbare werksituaties, 
proactief competenties bijschaven (bv. nieuwe technologie aanleren).  

 Relatie met O (+).  
 

 Trekinteracties: 
 PH trekken bestaan niet in isolatie: ‘PH’ is een samenspel van verschillende 

trekken.  
 Trekken interageren in hun relaties met (werk) criteria. Voorbeeld:  

 C x ES: relatie tussen C en prestatiecriteria is sterker wanneer ES ook 
hoog is.  

 C x A: de manier waarop C werknemers succes nastreven hangt af van 
hun score op A.  
 

 Recente evoluties: curvilineaire verbanden.  
 Testen van curvilineaire verbanden: 

 Correlatie: lineaire verbanden tussen PH en job prestatie (positief, 
negatief, nulverband).  

 Klopt dit wel? Kan je ook niet te veel hebben van een trek?  

→ testen van curvilineaire verbanden (of het ‘too much of a good 
thing’-effect).  

 
 Design Le et al. (2011):  

 PH: C en ES.  
 Job performance: taak prestatie.  
 N = 602, 44% mannen, M = 46 jaar.  

 
 
Optimum (hoogste punt) van C 
verschuift. Hoe complexer te job,  
hoe hoger het optimum van C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoog C: meer gemotiveerd/gedreven om goed te presteren, goed 
plannen, volharding, …  

 Te hoog C: 
 Rigide, onvoldoende flexibel, compulsief perfectionistisch. 
 Blijven hangen bij (onbelangrijke) details.  
 Zijn minder bereid om nieuwe kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen.  
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Curvilineair verband!  
 

 
Weer hoe complexer de job, 
hoe hoger het optimum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hoog ES: kalm en gefocust blijven onder druk, minder gevoelig voor 
angst, depressie en boosheid.  

 Te weinig ES: angst/stress heeft verlammend effect.  
 Te hoog ES: te weinig alert voor problemen of risico’s, nonchalant.  

 
Curvilineair verband (omgekeerde U): prestaties zijn lager bij 
extreem hoge of lage niveaus van emotionaliteit.  

 

1.2 Persoonlijkheid en loopbaansucces 
Loopbaansucces = de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen 
bereiken als resultaat van hun werkervaringen.  
 

 Extrinsiek (objectief): 
 Salaris. 
 Hiërarchische niveau. 
 Promoties.  

 

 Intrinsiek (subjectief): 
 Tevredenheid met job/loopbaan. 

 

1.2.1 Extrinsiek loopbaansucces 
Studie Judge et al. (1999): 

 Design: 
 VFM ~ extrinsiek loopbaansucces.  
 Longitudinaal design.  

 Kindertijd: PH. 
 Volwassenheid (30-38J, 41-50J, 53-62J): extrinsiek loopbaansucces.  

 N = 354, 51% vrouwen.  
 
Persoonlijkheid verklaart 29% van de variantie in extrinsiek loopbaansucces. PH voegt nog 
unieke waarde (13%) toe bovenop intelligentie. Intelligentie verklaart ook 28% van de 
variantie in extrinsiek loopbaansucces, en nog 12% bovenop persoonlijkheid (Big Five). Ze 
hebben elk apart een verklaarde variantie maar het ene gaat evenveel verklaren bovenop 
het andere. Beiden verklaren ze dus ook een uniek deel van de variantie.  
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 Extraverte en Consciëntieuze kinderen komen 
terecht in jobs waar ze meer verdienen, schoppen 
het verder in hun carrière.  

 De meer emotioneel stabiele maar ook 
onaangename mensen die het vaak verder 
schoppen in hun carrière.  
 
 

1.2.2 Intrinsiek loopbaansucces  
Studie Judge & Mount (2002): 

 
 
18% van de variantie wordt 
verklaard door PH (Big Five) en die 
brengt nog iets significant bij aan 
de verklaring van intrinsiek 
loopbaansucces bovenop 
intelligentie. Het omgekeerde geldt 
niet.  
 

Enkel C is een significante predictor voor intrinsiek loopbaansucces. Consciëntieuze kinderen 
rapporteren later ook meer beroepssatisfactie.  
 
Conclusie: 

 N: negatief verband met jobtevredenheid. 

 E, A en C: positief verband. 

 O: geen verband.  
 

1.3 Assessment van persoonlijkheid@work  
Nood aan betrouwbare en valide instrumenten om PH te meten en deze info aan te wenden 
in het kader van:  

 Selectie. 

 Coaching & ontwikkeling. 

 Outplacement. 

 Loopbaanbegeleiding.  
 

1.3.1 Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI)  
 Veruit meest gebruikte PH instrumenten in Amerikaanse bedrijven (> 3 milj/jaar). 

 Gebaseerd op Jung’s werk over PH typen.  

 8 voorkeuren beschreven op 4 onafhankelijke ‘dimensies’:  
 Extraversie/introversie. 
 Gevoel/intuïtie. 
 Denken/voelen. 
 Oordelen/waarnemen.  

 

8 fundamentele voorkeuren gemeten door de MBTI 

Extraversie: haalt energie van buitenaf; 
betrokken bij mensen, houdt van actie en 
activiteit.  

Introversie: haalt energie uit de interne 
wereld van gedachten en ideeën.  
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Gevoel: geeft de voorkeur aan het opnemen 
van informatie via alle 5 zintuigen, let op 
wat er werkelijk is.  

Intuïtie: geeft de voorkeur aan informatie 
die afkomstig is van een ‘6de zintuig’; merkt 
op wat mogelijk is in plaats van wat er is.  

Denken: geen de voorkeur aan logica, 
organisatie en een zuivere objectieve 
structuur. 

Gevoel: geeft de voorkeur aan een 
persoons- en waardegerichte manier van 
informatieverwerking.  

Oordelen: geeft de voorkeur aan een goed 
geordend en gecontroleerd leven. 

Waarnemen: geeft de voorkeur aan 
spontaan leven, met ruimte voor flexibele 
spontane activiteiten.  

 

 Problemen:  
 Categoriale benadering: Cut-off is de mediaan, 

terwijl het grootste aantal mensen een 
gemiddelde score heeft (cf. normaalverdeling).  

→ stemt niet overeen met realiteit!  
 

 Lage test-hertest betrouwbaarheid: hertest na 5 weken: 50% wordt 
anders geclassificeerd.  

 Verschillen binnen een type zijn vaak groter dan tussen types (bv. 
gelijkenis tussen een introvert die 1 punt onder de mediaan scoort en 
een extravert die 1 punt hoger dan de mediaan scoort).  

 
 Weinig evidentie m.b.t. predictieve en incrementele validiteit:  

 Predictief: geen consistente relaties 
tussen MBTI-types en managerial 
performance. 

 Incrementeel: de MBTI voegt ook niet 
toe (bovenop Big Five) in de voorspelling 
van criteria zoals job prestaties.  

 
 Zwakke convergente validiteit met Big Five: N is volledig afwezig in de MBTI!  

 
Waarom MBTI nog niet verdwenen uit organizationele settings?  

 Goede marketing, aantrekkelijk product.  

 MBTI-business (bv. MBTI-certificaten, MBTI-trainers, …): hoe meer men investeert, 
hoe moeilijker het is om er vanaf te stappen.  

 ‘Aha-moment’ (idem horoscopen) → vragen rond betrouwbaarheid en validiteit 
terzijde.  

 

1.3.2 NEO PI-R 
 Uitspraken doen over de individuele PH verschillen. 

 Info gebruiken bij beslissingen aangaande de persoon: 
 Selectie. 
 Loopbaanbegeleiding. 
 Re-integratie. 
 Klinische diagnostiek.  

 

 Big Five domeinen (N, E, O, A, C).  

 30 facetten. 

 Hiërarchische structuur.  

 Voordelen: 
 Zeer brede en fijnmazige meting van PH. 
 Betrouwbaar en valide. 
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 Wetenschappelijk gevalideerd VFM.  
 Predictieve validiteit (ook voor werkprestaties, werkgerelateerd gedrag).  

 

 Nadelen: 
 240 items: veel items.  
 Items soms ver van de werkcontext (bv. ik eet mezelf wel eens misselijk).  
 Algemene PH, dus niet gecontextualiseerd (competitiviteit/ 

prestatiegerichtheid werk vs. privé).  
 

1.3.3 Gecontextualiseerde assessment (HPI)  
 Idee: manifestatie van PH kan variëren over sociale rollen/omgevingen (bv. 

werk/privé).  

 Invullers voorzien van de juiste frame-of-reference: 
 Instructies: beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft 

gedragen in een werksituatie.  
 Items: 

 Ik besteed veel aandacht aan details. 
 Ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk.  

 

 Voordelen?: 
 Predictieve validiteit is hoog. 
 Face validiteit is hoog.  

 
 
Toename van de predictieve validiteit!  
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie meta-analyse: 

Gecontextualiseerde PH instrumenten laten bredere predicties toe in vergelijking met niet-
gecontextualiseerde maten (= frame-of-reference effect).  
 
Implicaties meta-analyse: 

 Gewoon ‘op het werk’ toevoegen aan bestaande PH schalen kan een efficiënte 
manier zijn om hun validiteit te verhogen. 

 Face validiteit  

 Wanneer gecontextualiseerd, kan er een eigenschap als Openheid voor ervaring 
bruikbaarder zijn voor het voorspellen van werkprestaties dan eerder werd 
aangenomen.  

 Predictieve validiteit  
 
The Hogan Personality Inventory (HPI):  

 Gecontextualiseerde, werk-gerelateerde PH vragenlijst. 

 Geënt op VFM.  

 Zeer uitvoerig empirisch gevalideerd: 
 Hoge test-hertestbetrouwbaarheid. 
 Valide.  

 
Alternatieven in België: BAQ, PFPI, …  
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2. Personality@work: the “dark” side 
= hoe men zich gedraagt wanneer men stress heeft, onder druk staat, vermoeid is.  
 

2.1 Dark traits 
Dark traits = ‘donkere’ trekken/ ‘Maladaptieve’ trekken/ ‘disfunctionele’ trekken/ 
‘afwijkende’ of ‘aberrante’ trekken.  
 
Dark traits = subklinische PH trekken. Worden bekeken vanuit een dimensioneel 
perspectief.  
 
Is niet gelijk aan:  
Persoonlijkheidsstoornis = een duurzaam patroon van innerlijke beleving en gedrag dat 
afwijkt van de normatieve culturele verwachtingen. Dit patroon is pervasief (aanwezig in 
zeer diverse situaties) en inflexibel, ontstaat reeds in de adolescentie of vroege 
volwassenheid, is stabiel over de tijd, en leidt tot klinisch significant persoonlijk lijden in 
sociale, werkgerelateerde, of andere belangrijke functioneringsgebieden.  
 

 Categoriaal Dimensioneel 

Uitgangspunt Er is een kwalitatief onderscheid 
(alles of niets) tussen ziek en 
gezond, normaal en abnormaal. 

Er is een kwantitatief onderscheid 
(meer of minder) tussen ziek en 
gezond, normaal en abnormaal.  

Werkwijze Psychiatrische stoornissen 
worden onderverdeeld in 
afgebakende klassen die elkaar 
niet overlappen. 

Personen of psychiatrische stoornissen 
worden gesitueerd op een dimensie of 
een continuüm.  

Resultaat Diagnose of geen diagnose Iedereen een plaats op de dimensie. 

Voorbeeld “Narcist” of “geen narcist” Hoog gemiddelde narcistische trekken  

 

2.1.1 Geïntegreerd perspectief 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Assessment van dark persoonlijkheid@work  
 HDS trekken: Hogan Development Survey.  

10 subklinische vormen van DSM PH stoornissen.  
 

 Dark triad: 
 Narcisme. 
 Machiavellisme. 
 Psychopathie.  

 

 VFM compounds: 
Subklinische vormen van DSM PH stoornissen.  
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2.2.1 Hogan Development Survey (HDS) 
Toelichting DSM PH stoornissen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sterktes en zwaktes bij subklinische vormen:  
 

DSM PH 
stoornis 

Subklinische 
(HDS) 

Sterktes Zwaktes 

Paranoïd Sceptisch Oplettend, moeilijk voor 
de gek te houden, politiek 
inzicht (kantoorpolitiek) 

Wantrouwend, achterdochtig 

Schizoïd Gereserveerd Kalm onder druk Niet communicatief, 
ongevoelig voor andermans 
gevoelens/morele kwesties 

Schizotypisch Fantasierijk  Creatief, visionair, out-of-
the-box 

Excentriek, vreemd denken 

Antisociaal Ondeugend Bereid om risico’s te 
nemen, charmant 

Liegt, manipuleert, negeert 
regels en autoriteit, geslepen 

Borderline Enthousiast Passie, energie, 
bevlogenheid 

Emotioneel krachtige 
uitbarstingen 

Histrionisch 
(theatraal) 

Kleurrijk Entertainend, interessant Melodramatisch, aandacht 
zoekend 

Narcistisch Gedurfd Zelfvertrouwen, charisma Arrogant, grootheids-
waanzin, onterecht gevoel 
van bevoorrecht zijn, geeft 
eigen fouten niet toe 

Vermijdend Voorzichtig Zorgvuldig, maakt weinig 
fouten 

Besluiteloos, risicomijdend  

Afhankelijk Gehoorzaam Attent, meegaand, 
respectvol 

Ja-knikker, onderdanig, 
conflict mijdend 

Obsessief-
compulsief 

Ijverig Harde werker, 
nauwkeurig, hoge 
standaarden 

Rigide, perfectionistisch, 
controlefreak  

 

2.2.2 Dark Triad 
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2.2.2.1 Machiavellisme 
 “Het doel heiligt de middelen”.  

 Manipulatie: zijn bereid en scheppen er plezier in om anderen te 
misleiden/manipuleren om hun doelen te bereiken.  

 Vaker vals spelen, liegen, bedreigen, maar gewoonlijk vertonen ze geen extreme 
vormen van antisociaal gedrag.  

 Cynische visie op de medemens: ‘trust nobody’. 
 

 Het is niet verstandig om je geheimen te vertellen. 
 Ik gebruik graag sluwe manipulatie om mijn zin te krijgen. 
 Je moet op het juiste moment wachten om mensen terug te pakken.  

 

2.2.2.2 Narcisme 
 Extreme zelfverheerlijking: vol van zichzelf, vinden zichzelf belangrijk/superieur.  

 Staan graag in het middelpunt van de belangstelling. 

 Gevoel bevoorrecht te moeten worden.  
 

 Mensen zien me als een natuurlijke leider. 
 Ik maak graag kennis met belangrijke mensen.  
 Ik sta er op het respect te krijgen dat ik verdien.  

 

2.2.2.3 Psychopathie 
 Interpersoonlijke componenten: 

 Oppervlakkige charme, grandiositeit, manipulatie, bedrog.  
 

 Affectieve componenten: 
 Oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoel.  

 

 Antisociale componenten: 
 Impulsiviteit, regelovertredend gedrag.  

 
 Ik neem graag wraak op autoriteitsfiguren. 
 Vergelding moet snel en ingrijpend zijn. 
 Ik geniet ervan om seks te hebben met mensen die ik nauwelijks ken.  

 

2.2.3 VFM compounds 
De VFM-compounds zijn subklinische vormen van DSM PH stoornissen. Uit onderzoek blijkt 
dat mensen met een PH stoornis ook significant hoge/lage scores vertonen op normale 
trekken.  
 

 VFM prototypes van PH stoornissen:  
 Experts hebben een prototypisch NEO profiel gemaakt voor elk van de 10 

PD’s en hebben deze vergeleken met het NEO profiel.  
 

 Later is dit sterk vereenvoudigd: PD count techniek: 
 Somscore. 
 Voor elke PD meest kenmerkende facetten optellen. 

Bv. antisociale count = N1r + N2 + N4r + N5 + E3 + E4 + O4 + A1r + A2r + A3r + 
A4r + A5r + A6r + C3r + C5r + C6r.  

 Normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar.  
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2.3 Dark traits en werkgedrag  
2.3.1 Dark triad & jobprestatie/CWB 
Meta-analyse: ze onderzochten de mate waarin ‘dark triad’ samenhangt met werkgedrag 
(zowel contraproductief als werkprestaties).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conclusie meta-analyse O’Boyle et al. (2012): 

 Job prestatie (zwak) negatief verband met Mach en psychopathie. 

 CWB: (matig sterk) positief verband met zowel Mach en narcisme, minder met 
psychopathie.  

 De 3 trekken zijn positief gerelateerd, maar zijn voldoende verschillend om van 
elkaar gescheiden te houden.  

 

2.3.2 VFM compounds & loopbaansucces 
Subklinische trekken of ‘donkere’ trekken:  

 Niet per definitie maladaptief. 

 Onder de juiste omstandigheden en indien beperkt in graad en tijd kunnen deze 
resulteren in positieve uitkomsten (bv. in termen van loopbaansucces). 

 Hoewel ze op lange termijn en indien te ernstig nefaste gevolgen hebben.  
 

 Longitudinaal onderzoek bij UGent alumni over een tijdsperiode van 15J.  

 PH (VFM compounds) werd gemeten vlak voor afstuderen (T1) en 15J later (T2).  

 Loopbaansucces (inkomen, managementniveau) werd gemeten op T2, na 15J op de 
arbeidsmarkt.  

 Wat is de predictieve relatie tussen donkere trekken (T1) en latere 
indicatoren van loopbaansucces?  

 Zijn er ook omgekeerde effecten van loopbaansucces (T2) op de 
ontwikkeling van donkere trekken tussen T1 en T2?  

 
Resultaten: we zien 2 effecten.  

 Mensen met narcistische neigingen schoppen 
het verder. Hoger inkomen en hogere status in 
het bedrijf.  

 Door hoger managementniveau terecht te 
komen, wordt men narcistischer i.t.v. PH.  

 

 Bidirectioneel effect!  
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2.3.3 Psychopathie & Leiderschap 
 Landay, Harms & Credé (2019): 

 Meta-analyse m.b.t. relatie tussen (subklinische) psychopathie en 
leiderschap.  

 Leiderschap: 
 Leiderschap emergence (in een leidinggevende positie terecht 

komen). 
 Leiderschap effectiveness (job prestatie van de leidinggevende; hoe 

goed de leider is in zijn/haar job).  
 

 Resultaat: 
 Psychopathie en leiderschap emergence: positieve relatie (ρ = 0.07).  

~ loopbaansucces: mensen met psychopathische trekken komen 
sneller in leidinggevende posities terecht.   

 Psychopathie en leiderschap effectiveness: negatieve relatie (ρ = -
0.06).  
~job prestaties: mensen in deze positie doen het niet noodzakelijk 
beter.  

 

2.3.4 HDS & werksucces 
Er bestaan sowieso zwaktes en sterktes. Bevindingen: een aantal subklinische trekken 
hangen samen met werkaspecten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nieuwe integratie van donkere trekken!  
Te veel is zeker niet goed, maar te weinig ook niet. Dit is reeds aangetoond geweest van 
subklinische narcistische neigingen; positief verbonden met effectiviteit maar te veel maakt 
dat we op het einde van de distributie zitten (minder goed).  
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Zelfde interpretatie van de 
curvilineaire effecten!  
 
 
 
 
 
 
 

3. Probleemgedrag op het werk 
3.1 Pesten op het werk of “mobbing” 

 
 
 
 
 
 
 

Gedrag op het werk kan onderverdeeld worden tussen schadelijk en constructief gedrag, 
alsook intentioneel als niet-intentioneel. Wij kijken naar intentioneel schadelijk gedrag.  
 
Pesterijen op het werk:  
Meerdere, gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of 
instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat 
de PH, de waardigheid of de fysieke psychische integriteit van een persoon bij de uitvoering 
van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een 
bedreigende vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd 
dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige 
geschriften.  
 

 Meerdere: als het eenmalig is, spreekt men eerder van geweld. 

 Gedurende bepaalde tijd: meestal termijn van minimaal 6M aan een stuk.  
 

3.1.1 Pesten op het werk en PH 
Meta-analyse: zijn mensen die gepest (emotioneel en psychologisch) worden anders dan 
mensen die niet gepest worden?  

 Hoge score N: vaker gepest. 

 Lage score E, C & A: vaker gepest.  

 Geen verband met O.  
 

 Verklaringen?: 
 Target-behavior mechanism: werknemers met bepaalde PH lokken 

pestgedrag uit bij anderen. 
 Negative perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat 

gedrag sneller als ‘negatief’ wordt gepercipieerd. 
 Reverse causality mechanism: pestgedrag is een traumatische stressor die 

voor verandering in PH trekken zorgt.  
 
Maar cross-sectionele studie!  
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Resultaten:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verklaringen? Bv. neuroticisme: ZELF KUNNEN!  
 Target-behavior mechanism:  

Neuroticisme → pessimistisch, onzeker → ‘irritant’ → gepest worden.  
 

 Negative perceptions mechanism:  

Neuroticisme → sneller iets als ‘pesten’ percipiëren.  
 

 Reverse causality mechanism:  

Gepest worden → neurotischer worden.  
 

Voorbeeld Extraversie:  
 Target-behavior mechanism:  

Introvert → gereserveerd → ‘onvriendelijk’ → gepest worden.  
 

 Negative perceptions mechanism:  

Introvert  → sneller iets als ‘pesten’ percipiëren.  
 

 Reverse causality mechanism:  

Gepest worden → sociaal terugtrekken.  
 
 Voorbeeld Welwillendheid:  

 Target-behavior mechanism:  

Onwelwillend → wantrouwen → ‘irritant’ → gepest worden.  
 

 Negative perceptions mechanism:  

Anderen wantrouwen → sneller iets als ‘pesten’ percipiëren.  
 

 Reverse causality mechanism:  

Gepest worden → wantrouwiger worden.  
 
 Voorbeeld Consciëntieusheid:  

 Target-behavior mechanism:  

Laag C → werkt niet op tijd af → gepest worden.  
 

 Negative perceptions mechanism:  
??? 
 

 Reverse causality mechanism:  

Gepest worden → minder consciëntieus worden.  
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3.1.2 Is er een dark side bij slachtoffers (Linton et al., 2013) 
 Design: 

 N: 224.  
 Pestvragenlijst: ‘victim’ schaal en ‘bully’ schaal.  
 PH: dark triad, agressie en impulsiviteit.  
 Psychologisch en emotioneel pesten, niet fysiek op het werk.  
 Correlationeel.  

 

 Resultaten: 
 37% is slachtoffer van pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 maand).  
 17% geeft aan anderen te pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 maand).  

“Wekelijks gepest worden/pesten gedurende min. 6 maanden”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 62% tussen victim-bully: mensen die pesten, zijn vaak ook slachtoffer van pesten 
(en omgekeerd).  

 Andere correlaties: victim-bully hebben gelijkaardige PH.  
 Hoger als we kijken naar bully-subscale met dark-triad. 
 Zowel slachtoffers als dader positieve correlatie.  

 

3.2 Destructief leiderschap 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destructief leiderschap = moedwillig gedrag gesteld door een leider dat de organisatie 
en/of haar leden schade berokkent of kan berokkenen door:  

 Ondergeschikten ertoe aan te zetten om doelen na te streven die ingaan tegen de 
belangen van de organisatie en/of. 

 Door het hanteren van een leiderschapsstijl waarbij gebruik gemaakt wordt van 
nefaste manieren van beïnvloeding van ondergeschikten.  

 
De toxische driehoek:  

 
Destructief leiderschap valt niet te beperken tot 
eigenschappen van de leider zelf, maar moet bekeken 
worden in zijn context (toxic triangle).  
 
Kern: de donkere trekken – zoals dark triad – liggen aan 
de basis van destructief leiderschap.  
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1. Conceptueel kader en basisprocessen  
1.1 Conceptueel kader voor begrijpen van geweldpleging: BPS model  

 
 
We kijken naar al deze factoren in 
wisselwerking met elkaar. Er zijn echter ook 
nog de macro-factoren (samenleving) die een 
invloed hebben op al deze factoren, op 
mensen.  
 
 
 
 

 

1.2 Een macro-level perspectief op crimineel gedrag (grand theories)  
 Abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen belichten 
en zich dus focussen op de meer maatschappelijke factoren.  
 
Ze proberen een verklaring te bieden waarom in verschillende landen crimineel gedrag 
anders is, en vaker of minder vaak voorkomt.  
 

 Modernisatie-theorie: 
 Snelle sociale veranderingen leiden tot teloorgang van traditionele 

waarden/normen: waarden en normen verdwijnen door de modernisatie, 
waardoor Westerse landen meer criminaliteit hebben omdat er in Zuiderse 
landen meer wordt gefocust op traditie/samenhang.  

 Verschillende in crime-rates als gevolg van variatie in tempo en mate waarin 
landen moderniseren.  

 

 Civilisatie-theorie: 
 Focus op geaggregeerde PH veranderingen van individuen binnen een 

moderniserende maatschappij (bv. meer zelfcontrole). Hierdoor zal de 
criminaliteit gaan dalen.  

 Belangrijke nuancering: internaliserende vs. externaliserend geweld. 
Andere vormen van geweld gaan echter wel stijgen (bv. van externaliserend 
naar internaliserend).  

 

 World systems theorie: 
 Ongelijke economische ontwikkeling tussen en binnen landen leidt tot 

crimineel gedrag (via lus van ongelijkheid – uitbuiting).  
 
Niet 1 theorie is de juiste theorie, dan is het te simplistisch. Het is dus nodig om alle 
theorieën mee in rekening te houden (multi-dimensioneel).  
 

 Macro-level = sociologie in tegenstelling tot psychologie = micro-level.  
 

1.3 Basisprocessen op micro-niveau: persoonlijkheid en sociale interacties 
 
PH heeft invloed op 3 basisprocessen. Het zijn die 
processen die onze sociale omgeving gaan 
vormgeven. 

Hoofdstuk 9: Persoonlijkheid vanuit forensische context 
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1.3.1 Selectie 
Men gaat een omgeving gaan selecteren op basis van PH waardoor de kans op crimineel 
gedrag groter/kleiner is.  
 

 Hoog sensation-seeking: 
 Voorkeur feestjes met risk gehalte (drugs). 
 High-risk seksueel gedrag. 
 Creëren eigen verkeersregels, vaak betrokken in ongevallen. 
 Algemeen: zoeken stimulatie op, komen vaker terecht in sociale situaties 

waar een bepaald risico speelt.  
 

 Hoog self-concealment (hoog N – laag E): 
 Selecteren situaties waarin ze alleen kunnen zijn. 
 Zoeken net geen sociale steun op: verhoogt de kans op internaliserend 

geweld (bv. zelfverwonding).  
 

1.3.2 Evocatie (hoog agressie)  
Hoe lokt onze PH gedrag bij anderen uit?  
 

 “Hostile attributional bias” leidt tot agressieve attitude naar anderen.  
Mensen die zelf hoog scoren op agressieve trekken, die hebben de neiging om 
ambigue gedrag van anderen te gaan interpreteren als intentioneel agressief gedrag.  
Bv. Iemand botst tegen jou, maar iemand die zo’n bias heeft gaat direct vanuit 
zijn/haar PH denken dat het expres was.  
 
Door zelf ook vijandiger te gaan denken, ga je ook vijandiger staan naar anderen toe, 
wat maakt dat je ook zo’n bevestigend gedrag gaat uitlokken bij anderen.  

 

1.3.3 Manipulatie 
Alle intentionele acten om het gedrag van anderen te veranderen: 

 Verschillende trekken geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën. 
 

 1 prototypisch trekprofiel: Machiavellianisme. 
 Manipulatief. 
 Cynisch. 
 Anderen worden gebruikt in functie van eigen doelen (opportunistisch).  
 Interpersoonlijk wantrouwen. 
 Gebrek aan empathie.  

 

1.3.3.1 Persoonlijkheidspredictoren van manipulatie-strategieën  
Verschillende trekken zijn dus geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën. Men 
ging aan respondenten vragen: stel je wil dat iemand iets bepaalt doet, wat die op het eerste 
zicht niet wil doen. Welke strategieën ga je hanteren om die te gaan beïnvloeden? Ook vulde 
de groep nog een PH lijst in. Zo krijg je correlaties tussen de PH en de strategieën die men 
kiest om anderen te gaan beïnvloeden.  
 

 Extraversie:  
 Hoog dominant: bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op 

verantwoordelijkheden.  
 Laag dominant: ziekte veinzen, zelfvernedering, maar ook liegen en geweld.  

 

 Welwillendheid:  
 Hoog: induceren van plezier, uitleg geven. 
 Laag: “silent treatment”. 
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 Consciëntieusheid:  
 Hoog: rationaliseren, logische verklaringen geven. 
 Laag: weinig consensus (meer risico op criminele strategieën?).  

 

 Emotionele stabiliteit:  
 Hoog: weinig onderzoek. 
 Laag: regressie (emotionele uitzinnigheid).  

 

 Openheid voor ervaringen: 
 Hoog: rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op 

verantwoordelijkheid.  
 Laag: sociale vergelijking.  

 

2. Persoonlijkheid als relevant construct in de forensische context 
2.1 Predictor van geweld en van stabiliteit in agressie 

 Historisch: mentale stoornissen (psychose) als belangrijkste predictoren van geweld.  

 Recente studies naar predictie van geweld binnen zowel algemene als klinische 
samples:  

 Middelenmisbruik. 
 Persoonlijkheid: 

 Plegen van delicten. 
 Sneller en ernstiger recidivisme (gewoontemisdadiger).  

 

 Vertaald naar FFM binnen psychiatrische populatie: 
 Hoog antagonisme: interpersoonlijk construct (achterdocht, 

strijdvaardigheid, bedrieglijkheid, gebrek aan empathie).  
 Hoog neuroticisme (vijandigheid, depressie).  

 

2.1.1 Rang-ordestabiliteit van agressie 
De Colombia County Longitudinal Study:  

 
Agressie gemeten op verschillende 
tijdstippen (van 8-48 jaar). De rang-
orde stabiliteit is zeker in orde, over 
40 jaar 0.50. Agressie is dus stabiel.  
 
 
 
 

Vanuit FFM perspectief: lage score op gehoorzaamheid, oprechtheid, bedachtzaamheid als 
predictoren van stabiliteit van agressie.  
 

2.2 Rol van persoonlijkheid in verhoorsituaties 
 PH van zowel verhoorder als verhoorde speelt mee in een verhoorsituatie.  

 Verhoorstijl belangrijke predictor van bekentenissen/prijsgeven van info: 
 Menselijke en empathische stijl als algemene predictor van self-disclosure. 
 Hoe integreren met de andere competenties die van een verhoorder worden 

verwacht?  
 

 Hoe zijn verhoorstijlen gelinkt aan PH van de verdachte?  
 Welke stijl ‘werkt’ het best, bekeken vanuit PH verdachte?  
 Vooral van belang bij niet coöperatieve verdachten.  

 

Impulsive  

hostility 
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2.2.1 Prototypisch persoonlijkheidsprofiel van een goede verhoorder 
 
 
Laag N: C2 
Hoog E: C2 
Hoog A: C3 
Hoog C: C1 
 
 
 
 
 
 
 

 
Additionele waarde van hoog O: algemene open mind voor andere culturen of ideeën?  
Nuancering: Hoog E – prijsgeven van informatie.  
 

2.2.2 Een taxometrisch perspectief op verhoorstijlen (Kelly et al.) 
 
Het middelpunt is noodzakelijk om het 
wiel te laten draaien. Aan het 
rapporteren moet altijd voldaan 
worden. Onder context manipulatie 
zijn alle strategieën die gaan over 
aanpassingen in de fysieke omgeving 
om het ondervragingsproces te laten 
evolueren.  
 
 
 

Rapporteren is dus de kern, maar de andere hokjes, daar kan men uit gaan kiezen.  

 Emotie: emotie-provocatie; alle technieken om in te spelen op de emotie (bv. 
inspelen op stress, verdachte provoceren, …).  

 Confrontatie: aan stress-reductie doen (bv. boosheid uiten, inspelen op lot van 
verdachte, kwaadheid). Meer controle op de voorgrond (bad cop).  

 Samenwerken: verdachte gaan behandelen als gelijkwaardige partner, vaak werken 
met beloningen voor info (bv. mogen gaan roken, mindere celstraf, …).  

 Bewijs: verdachten gaan confronteren met bewijs, bluffen, …  
 
Zowel bij het emotionele maar ook bij het bewijzen, kan je het gaan doen op een meer 
confronterende manier (bad cop) of een samenwerkende manier (good cop).  
 

2.2.3 Verhoorstijl in functie van persoonlijkheid van de verdachte  
Voorbeeld hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen ~ positieve emotie 

provocatie (→ collaboratieve stijl)!  
 
Voorbeeld lage openheid: gevoelig voor ratio, closed-minded ~ presentatie van ‘evidentie’; 
afhankelijk van neuroticisme en welwillendheid leidt dit tot meest self-discoluse door 
collaboratieve versus confronterende stijl.  

 Hoog neuroticisme & hoog welwillendheid: collaborerende verhoorstijl. 

 Laag welwillendheid: confronterende verhoorstijl.  
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2.3 Persoonlijkheid en afleggen van valse bekentenissen 
 Type van valse bekentenissen: 

 Vrijwillig (bv. om iemand anders te beschermen).  
 Onder druk van verhoorder: afgedwongen (onder druk zeggen dat iemand 

het gedaan heeft) versus ingebeeld (verhoorders praten in op de verdachte, 
zo hard dat men denkt dat men het effectief gedaan heeft).  

 

 Welke factoren spelen mee? 
 

2.3.1 Situationele factoren 
 Isolatie. 

 Lange ondervragingstijd. 

 Presenteren van valse evidentie. 

 Minimaliseren van het gebeurde door verhoorder. 
 

2.3.2 Persoonsgebonden factoren 
 Vrijwillig: nood aan aandacht, zelf-bestraffing, bescherming van de echte dader.  

 Onder druk: korte termijn beloning van bekentenis > lange termijn nadeel.  
 Belangrijkste psychologische principe ‘afdwingen’: beloning. 
 Belangrijkste dispositionele factoren: 

 Leeftijd: jonge mensen meer dan ouderen.  
 Algemene PH trekken: 

 Hoge afhankelijkheid (hoog N), hoge inschikkelijkheid (hoog A) 
~ inbeelding.  

 Impulsiviteit (hoog E) ~ afdwinging.  
 
Nog belangrijke factoren:  

2.3.2.1 Mentale stoornissen 
 Cognitieve beperking: verhoogde vatbaarheid voor invloeden, zich aanpassen aan 

autoriteit, willen pleasen, korte aandachtsspanne, geheugenproblemen. 

 Psychopathologie algemeen: perceptuele distortie, verminderd oordeelsvermogen, 
angst, schuldgevoel, gebrekkige realiteitstoetsing.  

 

2.3.2.2 Persoonlijkheidsstoornissen  
 Antisociale PHD: liegen snel, niet bekommerd om gevolgen van gedrag, afhankelijk 

van hun prioriteit zullen ze vaker vals bekennen of vals ontkennen.  

 Theatrale PHD: dramatiseren, overdrijven, confabuleren (dingen verzinnen die niet 
waar zijn).   

 Borderline PHD: leugens als wapen om anderen te kwetsen.  
 

2.4 Hoge prevalentie van PD in forensische context 
 Van alle sectoren waarin PD’s voorkomen, is de prevalentie van PD’s het hoogst in 

de forensische sector. 
 Egosyntone beleving van de problematiek: 

 Geen ziekte-inzicht. 
 Geen hulpvraag.  

→ Bewuste manipulatie (malingering (symptomen vijnzen), defensiviteit, 
misleiding) maar evenzeer automatische, onbewuste vertekening als 
resultaat van de pathologie; belangrijk om zich bewust te zijn in kader 
van diagnostiek toerekeningsvatbaarheid.  
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Waarom is PH een relevant construct binnen de forensische context?:  

 Persoonlijkheidspathologie vooral onder vermelding van cluster B (meest prominent: 
de antisociale PD en psychopathie).  

 Grote comorbiditeit met algemene klinische stoornissen. 
 Verslavingsproblematiek. 
 Parafilieën: deviante seksuele interesses.  
 Psychosen.  

 

 Geen 1-1 relatie tussen specifieke PD en type delict, wel sterke associatie tussen 
antisociale PD en crimineel gedrag (cfr. diagnostische criteria).  

 

2.4.1 Antisociale PD 
Een pervasief patroon van onverschilligheid voor en schending van de rechten van anderen, 
en dit vanaf het 15de levensjaar, zoals blijkt uit: 

 Niet in staat zich te gedragen conform de maatschappelijke norm m.b.t. wetten en 
regels, zoals blijkt uit gedrag dat de basis vormt voor arrestaties. 

 Bedrieglijkheid, zoals liegen, manipuleren, het oplichten van anderen in fuctie van 
eigen voordeel of plezier. 

 Impulsiviteit en onvermogen om op voorhand te plannen. 

 Irriteerbaarheid en agressie, geïndiceerd door terugkerende vechtpartijen of 
fysieke aanvallen/bedreigingen. 

 Roekeloosheid. 

 Onverantwoordelijk gedrag, zoals blijkt uit het niet kunnen aanhouden van werk of 
nakomen van financiële verantwoordelijkheden. 

 Gebrek aan spijt, zoals blijkt uit onverschilligheid of overrationaliseren na het 
kwetsen, mishandelen of bestelen van anderen.  

 

2.4.2 Psychopathie 
Traditionele conceptualisatie (PCL-R) beschrijft de 3 clusters van deficieten/gebreken: 

 Gedragsmatig: impulsief, vaak risico’s nemen, betrokken in criminele activiteiten. 

 Interpersoonlijk: grandioos, bedrieglijk, egoïstisch, manipulatief. 

 Affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, kilheid.  
 
Recente modellen pleiten o.b.v. empirische evidentie voor meer aandacht m.b.t.: 

 Onbevreesdheid (fearlessness).  

 Stoutmoedigheid (boldness). 

 Onkwetsbaarheid (invulnerability).  
 

2.4.3 Antisociale PD versus psychopathie 
2.4.3.1 Historisch pad 

 Oorspronkelijk als apart construct uitgewerkt: 
 Het Mask of Sanity als basis voor conceptualisatie psychopathie.  
 Het onderzoek van Robins als basis voor conceptualisatie ATS PD: ze heeft 

enkele observeerbare trekken gedefinieerd die belangrijk zijn.   
 

 Werden in literatuur vaak als inwisselbaar gebruikt. 

 Tot en met DSM-IV diagnosticeerde de DSM de diagnose psychopathie aan de hand 
van de criteria van de ATS PD (synoniemen).  

 In termen van onderliggende trekken: veel gemeenschappelijke eigenschappen, 
toch ook unieke componenten.  

 Onderzoek van Hicklin & Widiger.  
 Meta-analyse van Decuyper et al.  
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2.4.3.2 Onderzoek van Hicklin & Widiger 
Welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor ATS PD en psychopathie 
m.b.t. hun relatie met het FFM?  
 

Gelijkenissen Verschillen 

Laag oprechtheid Laag bescheidenheid 

Laag altruïsme Laag medeleven 

Laag inschikkelijkheid Laag angst 

Laag bedachtzaamheid Laag schaamte 

Laag betrouwbaarheid Laag kwetsbaarheid 

Laag zelfdiscipline  

Hoog avonturisme   
 

Niet opgenomen in DSM ATS PD criteria!  
 

2.4.3.3 Recente meta-analyse (01:17:32) 
 26 steekproeven psychopathie (N = 6913).  

 57 steekproeven ATS PD (N = 16424).  

 Gradatieverschillen tussen beide stoornissen in termen 
van relatie met FFM (vooral met A en C): psychopathie > 
antisociale PD. Psychopathie zou dus meer diep geworteld 
zijn in Ph dan de antisociale PD.  

 De meeste psychopaten voldoen ook aan de 
doelstellingen van de anti sociale PH stoornis.  

 Unieke associatie van psychopathie met laag angst.  
 

2.4.3.4 Ontbrekende elementen van psychopathie in DSM 
 

Gladde prater/oppervlakkige charme Promiscue seksueel gedrag 

Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde Gedragsproblemen op jonge leeftijd 

Prikkelhonger/neiging tot verveling Ontbreken van realistische doelen op LT 

Pathologisch  liegen Impulsiviteit 

List en bedrog/manipulerend gedrag Onverantwoordelijk gedrag 

Gebrek aan berouw of schuldgevoel Geen verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden 

Ontbreken aan emotionele diepgang Veel kortstondige partnerrelaties 

Kil/gebrek aan empathie Jeugdcriminaliteit 

Parasitaire levensstijl Schending van voorwaarden 

Gebrekkige beheersing van het gedrag Veelsoortige criminaliteit 

 
De 4 criteria die in het vet staan zijn niet gerepresenteerd volgens de DSM antisociale PH 
stoornis, dus zijn typisch voor psychopathie.  
 

2.4.3.5 Integratie van ontbrekende elementen in alternatief DSM-5 model  
A. Gematigde, sterk of extreme impairment in minimum 2 van volgende gebieden: 

 Identiteit: egocentrisme, identiteit hangt op aan macht. 

 Zelf-directief gedrag: doelen worden gesteld o.b.v. persoonlijk voordeel, geen 
interne morele standaarden, afwezigheid van ethisch gedrag in het handelen.  

 Empathie: geen spijt na kwetsen van andere, geen oog voor noden of gevoelens van 
anderen. 

 Intimiteit: geen wederkerigheid, gebruiken/misbruiken van anderen, intimidatie en 
controleren van anderen.  
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B. Voldoen aan 6 of meer van de volgende trekken: 

 Manipulativeness: manipulativiteit.  

 Callousness: schaamteloos.  

 Deceitfulness: bedrieglijkheid. 

 Hostility: vijandigheid.  

 Risk taking: risicovol.  

 Impulsivity: impulsiviteit. 

 Irresponsibility: onverantwoordelijk.  
 
Het individu is minimum 18 jaar.  
 
Specifier: met psychopathische kenmerken (fearlessness en bold interpersonal style).  

 Laag: anxiousness en withdrawal (terugtrekking).  

 Hoog: attention seeking.  
 

→ Deze drie trekken zijn specifier’s voor psychopathie en niet zozeer voor antisociale PH.  
 

2.4.3.6 Link tussen DSM-5 alternatief model en categoriale diagnostiek  
 Empirisch onderzoek bevestigt dat het alternatief model van DSM-5 zowel de 

categoriale ATS PD als psychopathie comprehensief beschrijft.  
 Toevoegen aan ‘Grandiosity’ en ‘Restricted affectivity’?  
 Indien ja: overlap met narcistische PD?  

 

 De psychopathy specifieerder beschrijft vooral ‘boldness’: 
 Nuanceren: psychopahtie is geen stand-alone diagnose.  

 

 Additionele meerwaarde van criterium A om belangrijke aspecten van psychopathie 
te beschrijven: 

 Bv. self-direction ~ disinhibitie/impulsviteit.  
 

 Belangrijk aspect voor verder onderzoek: reverse-keyed items van een aantal PID-
5 facetten! Ze zijn deze reverse-keyed items gaan introduceren omdat de typische 
psychopathische trekken (bv. fearlessness, boldness) lage N en hoge E representeren. 
Maar lage N en heel hoge E worden niet gevat door het nieuwe trek model. Reverse-
keyed items is dat fearlessness hier angst wordt, maar in het model gaat het echter 
om maladaptieve angst, en het gaat dus niet om hetzelfde.   

 

2.4.4 Illustratie omtrent prevalentie van psychopathie bij jongeren (snel bekijken) 
 Instrument: Youth Psychopathic Trait Inventory (YPI). 

 50 items, zelf-rapportering, lage betrouwbaarheden van de subschalen. 
 10 subschalen, 3 hogere-orde factoren: 

 Grandiose-manipulative. 
 Callous-unemotional.  
 Impulsive-irresponsible.  

 

 Cross-sectionele studie: predictie vanuit huidige bevindingen niet mogelijk.  

 Slechts heel kleine subgroep van kinderen/jongeren met antisociaal gedrag 
persisteert tot volwassen psychopathie.  

 Item-analyse: inhoud items vanuit normale ontwikkeling in adolescentie: 
 Base-rate psychopathie hoger in adolescentie. 
 Cfr. impulsiviteit en lager verantwoordelijkheidsgevoel als interfererende 

eigenschappen eigen aan adolescentie.  
 Bron van inflatie m.b.t. prevalentie-gegevens.  
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3. Persoonlijkheid binnen de forensisch-psychiatrische context 
3.1 Situering forensische psychiatrie 

 Raakvlak tussen gerecht en psychiatrie. 

 Onderzoek daders en slachtoffers: 
 Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken: dader 

 Evaluatie geestelijke gezondheidstoestand.  
 Toerekeningsvatbaarheid. 
 Risicotaxatie.  

 Evaluatie van psychische schade na delict: slachtoffer 
 

 Kernconstruct vanuit daderperspectief: sociaal afwijkend gedrag onder vermelding 
van geweldpleging. Geweld is niet gelijk aan agressie.  
 

3.2 Forensisch diagnostiek onderzoek 
3.2.1 Bijdrage vanuit de psychologie aan dit terrein 

 Gedragskundige daderprofilering (≠ crime scene investigation!).  
 Motief voor het plegen van een delict.  
 Achterliggende cognities, emoties. 
 Bepalen van betrouwbaarheid van uitspraken. 
 Meespelen van een psychische problematiek in het handelen. 
 Inschatting van gevaarlijkheid (herval).  

 

 Meerwaarde psycholoog: input vanuit testresultaten, naast gespreksvoering en 
observatie.  

 

3.2.2 Verschil tussen algemeen versus forensisch klinisch onderzoek  
3.2.2.1 Vrije wil versus dwang + tijdsdruk 

 Vertrouwensrelatie?: belangrijk om hier toch genoeg tijd aan te besteden.  

 Gebrekkige motivatie. 

 Defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek. 
Cfr. faking, sociaal wenselijk antwoorden (onderraportering).  

 
Samenstelling testbatterij moet hierop afgestemd zijn: 

 Meerdere informanten en meerdere bronnen (belang van collaterale informatie).  

 Gebruik van schalen die response sets in kaart brengen. 

 Inclusie van tests die voorwenden van psychiatrische symptomen of amnesie 
exploreren (cfr. malingering).  

 

3.2.2.2 Groter belang van collaterale informatie: illustratie zelfperceptie 
psychopaten 

 Sample: 55 psychopaten in hoog beveiligde unit. 

 Zelfbeoordeling interpersoonlijk gedrag + beoordeling door bewaker.  

 Resultaten: 
 Onderschatting van meest afwijkende eigenschappen (dominantie, 

coërciviteit).  
 Overschatting van meest adaptieve eigenschappen (koesteren).  

 

 Verklaringen?: 
 Gebrek aan inzicht?  
 Faking?  

 

3.2.2.3 Belang van aandacht voor patiënten met cognitieve deficieten  
 Meer gedragsobservatie en collaterale info in functie van diagnostiek. 
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 Meer aandacht voor culturele factoren. 

 Opletten voor hogere gevoeligheid aan suggestie. 

 Graad van afhankelijkheid beschouwen tegen achtergrond van intellectueel 
probleem in functie van vermijden van overschatting pathologie.  

 

3.2.2.4 Vergeten stoornissen die specifiek van belang zijn binnen de forensische 
diagnostiek  

3.2.2.4.1 Syndroom van Gilles de laTourette 
Tourette-syndroom (TS) en criminaliteit:  

 Neurologische stoornis met sterk genetische component. 

 Aanvang in de kindertijd. 

 Symptomatisch profiel:  
 Neurologisch: onwillekeurige motorische en vocale tics. 
 Gebrekkige impulscontrole: exhibitionisme, woede, verslaving. 
 Disinhibitie van agressie en emoties. 
 Comorbiditeit met ADHD, OCD.  

 
Vertaling naar gerechtelijk perspectief:  

 Manifestaties van Tourette-syndroom soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als 
intentioneel crimineel gedrag. 

 Groep van daders bij wie het crimineel gedrag een organische component heeft.  
 

3.2.2.4.2 Syndroom van Asperger 
 Valt binnen ASS: high functioning type. 

 Sterk genetische component. 
 Neurologische disfuncties (amygdala, prefrontale cortex).  

 

 Centrale kenmerken: 
 Sociale deficieten (oogcontact, lichaamstaal, expressie, maken van vrienden, 

gebrekkige empathie).  
 Gebrek aan communicatieve vaardigheden (geen reciprociteit).  
 Beperkte/stereotype activiteiten en interesses (routines, rituelen, 

preoccupatie met bepaalde objecten, repetitieve motorische acts).  
 

Welke ASS high-functioning kenmerken zijn relevant m.b.t. eventueel crimineel gedrag?  
 
2 domeinen:  

 Deficieten m.b.t. Theory of Mind: 

→ ‘mindblindness’  
Gebrek aan het begrijpen van sociale signalen, geen inleving in een andere 
emotionele ervaring van een gedeelde gebeurtenis.  

 

 Abnormale repetitieve beperkte interesses: 

→ Gebrek aan ‘centrale coherentie’.  
*Crimineel gedrag vanuit preoccupatie m.b.t. interne interesses, waarbij sociale 
gevolgen genegeerd worden.  

 
Belangrijkste correlaat met criminaliteit: domein van abnormale, repetitieve, beperkte 
interesses.  

 Grootste frequentie voor brandstichting. 

 Stalking (vaak na afwijzing binnen relationeel perspectief).  

 Ongepast seksueel gedrag (vaak fetisjisme: seksuele voorkeur aan een voorwerp).  
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 Bekende case: preoccupatie voor openbaar vervoer: arrest voor het ongeautoriseerd 
bestuderen van bussen en metro’s en regelen van verkeer in New York.  

 
Schuldgevoel/geweten?: 

 Onkunde in begrijpen van andermans subjectieve ervaring resulteert in gebrek aan 
empathie.  

 Dit heeft impact op het ervaren van schuldgevoel (~ erg relevant aspect m.b.t. 
bestraffing in juridisch kader).  

 Komen vrij offensief over bij rechters en jury’s.  

 Neuropsychiatrisch perspectief binnen strafrechtzaken kan meerwaarde bieden in 
termen van begrip/inzicht in crimineel gedrag van subgroep van daders met Asperger.  

 

3.3 (On)toerekeningsvatbaar?  
3.3.1 Situering internering in België 

 Juridische veiligheidsmaatregel. 

 Voor personen met een psychische aandoening/mentale handicap. 

 Strafbaar feit ( collocatie: zonder strafbaar feit).  

 Geen controle over daden. 

 Gevaar voor de maatschappij. 

 Maatregel voor onbepaalde duur.  
 
Vergelijkbaar met terbeschikkingstelling (TBS) in Nederland.  
 

3.3.2 Internering als controversiële maatregel 
 2013: meer dan 1100 geïnterneerden in Belgische gevangenissen. 

 Kritiek: 
 Geen adequate zorg/begeleiding. 
 Geen toekomstperspectief. 

 

 België meerdere malen veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.  

 Beterschap op komst?: 
 Herziening interneringswet in 2016: 

 Niet meer voor lichte misdrijven. 
 Meer inzet op zorg. 
 Verder uitbouw van forensisch psychiatrisch circuit (bv. FPC 

Gent/Antwerpen, longstay o.a. in Bierbeek).  
 

3.3.3 Cijfergegevens van mentale stoornissen bij geïnterneerden 
 Soorten delicten (cijfers 2014): 

 24.3% aanslag op goederen (diefstal, vandalisme, …).  
 32.2% zedenfeiten.  
 15.8% doodslag.  

 

 Meest frequentie diagnoses (cijfers 2014): 
 28.4% PH stoornis, waarvan 24.3% uit cluster B.  
 21.2% middelengebruik. 
 15.7% psychotische stoornis. 
 12.3% mentale beperking.  
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3.3.4 Plaats van de diagnostiek in de forensische psychiatrie 
Vroeger: 

 Beklaagde werd gezien door gerechtspsychiater(s): 
 Weinig gestandaardiseerde diagnostiek. 
 Perceptie van willekeur. 
 Geen specifieke opleiding. 
 Weinig kwaliteitsbewaking.  

 

 Geeft advies over al dan niet internering/ontoerekeningsvatbaar. 

 Rechter beslist over maatregel. 

 Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) volgt internering verder op.  
 
Huidige evolutie (nieuwe wet internering van kracht sinds oktober 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 re-integratie).  
 Beslissingen over uitgaansvergunningen, invrijheidsstelling op proef, 

definitieve invrijheidsstelling, …  
 

3.3.5 Kenmerken algemeen onderzoek naar geestesvermogen  
3.3.5.1 Illustratie Nederlands model: het Pieter Baan Centrum  

 Psychiatrische observatiekliniek van ministerie van justitie.  

 Onderzoek van verdachten van ernstige delicten, geen veroordeelden. 

 Onafhankelijke positie binnen strafproces. 

 Doel: rapportage pro Justitia m.b.t. toerekeningsvatbaarheid, kans op herhaling 
(recidive) en eventuele behandeling. 

 Observatie gedurende 7 weken door multidisciplinair team: psychiater, psycholoog, 
groepsleider, milieu-onderzoeker, eventueel neuroloog, cultureel antropoloog.  

 Inzage in strafdossier. 

 Jurist als voorzitter van teambespreking.  
 

3.3.6 5 staps-procedure van onderzoek naar geestesvermogen 
 Stoornis? 

 Toerekeningsvatbaarheid 

 Kans op herhaling 

 Advies over maatregel 

 Rapport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observatie 

Gesprekken met verdachte 

Gesprekken met omgeving 

Vragenlijsten 

Risico-taxatielijsten  
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3.3.6.1 Beoordeling van toerekeningsvatbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.6.2 Bronnen van instrumenten  
3.3.6.2.1 Observatie- en gesprekken 

 Observatie: 
 Contactname met anderen. 
 Perceptie van het delict (schuldbewust, onverschillig, triomfantelijk?).  
 Houding t.a.v. psycholoog/psychiater.  

 

 Gesprekken: 
 Milieuonderzoek: leefwereld van de omgeving. 
 Psychologisch onderzoek: belevingswereld in autobiografisch verhaal. 
 Soms gebruik van gestructureerd interview (bv. SCID).  

 

3.3.6.2.2 Intelligentieonderzoek  
 Relevantie gezien IQ is de basis voor psychisch functioneren. 

 Bv. WAIS-III: 
 Verbaal en performaal IQ. 
 Subtests: grote verschillen indicatief voor verder neurologisch onderzoek.  

 

 Profiel als handvat voor zicht op bv. neurologische aandoeningen. 

 Schijn-exactheid!: IQ resulteert altijd in een bepaald getal en dat laat uitschijnen 
dat het individu dat ‘maar’ aankan. Soms kan je echter hoger/lager scoren.  

 

3.3.6.2.3 Neuropsychologische testing 
 Abnormaliteiten in de hersenen en daaruit resulterende gedragsproblemen. 

 Bv. aandacht en concentratie, waarneming, geheugen en leren, ruimtelijke skills.  
 

3.3.6.2.4 Vragenlijsten: bespreking MMPI 
PH gerelateerde vragenlijsten: 

 MMPI(-2):  
 Meest gebruikte instrument in de klinische (forensische) sector. 
 567 items – ja/nee antwoordformat (eventueel korte versie). 
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 Belangrijke leidraad voor clinici in formulering van diagnostische 
noodzakelijkheden, beter begrip van symptomen maar eigenlijk geen tool 
voor directe diagnose.  

 Omvat klinische schalen, validiteitsschalen, inhoudsschalen, supplementaire 
schalen, PD schalen (PSY-5):  

 Voordeel validiteitsschalen: detectie response sets/faking.  
 Ondanks populariteit, belangrijk nadeel: ontoereikende psychometrische 

kwaliteiten (normering, betrouwbaarheid), grote item-overlap tussen schalen 
die de intercorrelaties tussen schalen zeer groot maakt.  

 

 UCL: coping-lijst. 

 TCI: temperamentslijst. 

 PCL-R: grote voorspeller voor recidive. 

 NEO PI-R: FFM-lijst. 
 Voordeel: ook sterktes komen aan bod. 
 Nadeel: dekt onvoldoende de extreem maladaptieve varianten van PH.  

 

 PID-5: beloftevol maar nood aan verder onderzoek. 

 Ook relevant bij risicotaxatie.  
 

3.3.6.2.5 Projectief materiaal  
 Voordeel: individu heeft niet direct zicht op doel van de test, indirecte maat voor 

zelfonthulling.  

 Nadeel: psychometrisch onbetrouwbaar: 
 Bv. TAT: Thematic Apperception Test (zicht op wereldbeeld, inzicht in een 

aantal ego-functies).  
 Bv. Rorschach inktvlekken methode (emotioneel en PH functioneren).  

 

3.4 Risico-taxatie 
3.4.1 Wat is risico-taxatie?  
= het inschatten van de ernst van het risico dat iemand in de toekomst (opnieuw) 
gewelddadig gedrag gaat vertonen van een bepaalde aard, omvang (recidive) en binnen een 
welbepaalde context.  
 

 Tweedelig doel: 
 Beveiliging maatschappij tegen personen die gevaar vormen. 
 Verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer vormen).  

 

3.4.2 Verschillende methodieken 
3 types van risicotaxatiemethoden: 

 Ongestructureerde klinische methode: o.b.v. ervaring/intuïtie van deskundige.  

 Actuariële methode: scoring van verschillende empirisch gevalideerde statische 
risicofactoren. 

 Gestructureerde klinische methode (SPJ): checklist met zowel dynamische als 
statische risicofactoren, eigen weging door deskundige.  

 

3.4.3 Kritiek ongestructureerde taxatie 
 Meest gebruikte methode in strafrechtspraak was lange tijd de ongestructureerde 

klinische taxatie. 

 Kritiek vanuit voorstanders actuariële taxatie: 
 Geen standaardisatie. 
 Geen transparantie. 
 Niet empirisch onderbouwd. 
 Training vereist.  
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 Toepassing actuariële instrumenten: betere predictie van gewelddelicten.  
 Nadelen: 

 Geen oog voor beschermende factoren die kans op recidivisme 
verkleinen. 

 Meten geen risicofactoren die kunnen veranderen: relevantie 
klinische setting?  

 

 Gestructureerde klinische methode: meest valide. 
 ‘Structured professional judgement’ of SJP. 
 Statische en dynamische risicofactoren: 

 Statisch: onveranderbaar, gebaseerd op historiek (bv. problematische 
opvoedingssituatie).  

 Dynamisch: zie verder.  
 Beschermende factoren. 
 Beoordelaar kan in eindoordeel bepaalde factoren zwaarder laten weten. 

 

3.4.4 Voorbeelden gestructureerde klinische taxatie 
 HCR-20: algemeen geweld.  

 SVR-20: seksueel geweld.  

 HKT-R: enkel in Nederlands taalgebied. 

 SAPROF: beschermende factoren.  

 START/ risicofactoren en beschermende factoren, divers risicogedrag.  
 

3.4.5 Overzicht belangrijkste dynamische risicofactoren 
= Verschillende factoren geassocieerd met kans op herval die mogelijk veranderbaar zijn.  
 

 Acute dynamische risicofactoren vs. stabiele dynamische risicofactoren.  
 Persoonlijkheidstrekken (stabiel): 

 Impulsiviteit. 
 Negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid. 
 Antisociale trekken. 

 Druggebruik (bv. drugs vallen bij opname meteen weg = acuut).  
 Psychose. 
 Beperkte sociale steun. 
 Behandeltrouw en -attitude.  

 

3.4.6 Verdieping: HCR-20 
 
 
Niet exact kennen, is een 
illustratie!  
 
 
 
 
 
 

Revisie van HCR-20 naar HCR-20V3: 
 

HCR-20 Klinische items HCR-20V3 Klinische items 

Gebrek aan zelfinzicht Inzicht 
a. Stoornis 
b. Risico gewelddadig gedrag 
c. Noodzaak van behandeling 
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Negatieve opvattingen Gewelddadige denkbeelden of intenties 

Actieve psychotische symptomen Symptomen van ernstige psychische stoornis 
a. Psychotische stoornis 
b. Stemmingsstoornis 
c. Andere ernstige psychische stoornis 

Impulsiviteit Instabiliteit 
a. Affectieve instabiliteit 
b. Gedragsmatige instabiliteit 
c. Cognitieve instabiliteit 

Reageert niet op behandeling Respons op behandeling of toezicht – Heden 
a. Behandeltrouw 
b. Reponsiviteit 

 
Voorbeeld HCR-20V3: ‘Instabiliteit’ 
Definitie: 
Deze risicofactor gaat over ernstige en actuele problemen met betrekking tot stabiliteit op gebied 
van: (a) affectief functioneren; (b) gedragsmatig functioneren; of (c) cognitief functioneren. 
Affectieve instabiliteit kan zich uiten in ernstige emotionele verstoringen of uitbarstingen (bv. 
plotselinge stress, angst, prikkelbaarheid of boosheid) of een labiele gemoedstoestand (bv. 
stemmingswisselingen). Gedragsmatige instabiliteit kan zic huiten in handelen zonder na te denken 
over mogelijke alternatieven of gevolgen of in gedrag waarmee de persoon zichzelf of anderen aan 
onnodige risico’s blootstelt (bv. impulsief, onverantwoordelijk, roekeloos, verstorend, agressief of 
zelfdestructief gedrag). Cognitieve instabiliteit kan zich uiten in ernstige (niet-psychotische) 
verstoringen in de inhoud van het denken of in denkprocessen (bv. een negatief of labiel zelfbeeld, 
verstoorde attitudes, snel afgeleid zijn, snel wantrouwend zijn of vijandige gedachten hebben).  
 
Indicatoren: Affectieve instabiliteit 

 De stemming is labiel of wisselvallig, snel wisselend van de ene gemoedstoestand in de 
andere. 

 Heftige stress of angst. 

 Hopeloosheid of neerslachtigheid. 

 Ernstige opvliegendheid of boosheid. 

 Explosief, direct boos bij geringe aanleiding.  
 

3.4.7 Assessment van persoonlijkheid in kader van risicotaxatie  
 PH trekken relevant in risicotaxatie: 

 Bv. Review Douglas & Skeem (2005).  
 Bv. HCR-20 omvat veel trekgerelateerde concepten.  

 

 Hoe deze PH trekken die als dynamische risicofactoren voor herval functioneren in 
kaart brengen?: 

 Algemene PH: NEO-PI-R. 
 Maladaptieve PH: PID-5. 

 Verbonden aan DSM-5 sectie 3. 
 220 items. 
 5 hogere-orde domeinen. 
 25 lagere-orde domeinen.  

 

3.4.7.1 Illustratie a.d.h.v. PID-5  
Relevante PID-5 trekken bij risicotaxatie: 
 

Negatief affect Afstandelijkheid Antagonisme Disinhibitie Psychoticisme 

Emo labiliteit Teruggetrokkenheid Manipulatief 
gedrag 

Onverantwoordelijkheid Ongewone 
overtuigingen 
en ervaringen 
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Angst Vermijden van 
intimiteit 

Bedrieglijkheid Impulsiviteit Ecentriciteit 

Scheidingsangst Anhedonie Grandiositeit Afleidbaarheid Cognitieve en 
perceptuele 
dysregulatie 

Onderdanigheid Depressiviteit Aandacht zoeken Roekeloosheid  

Vijandigheid Achterdocht Kilheid Rigide perfectionisme  

Beperkt affect     

Volharding     

 
Al de woorden die in het vet staan, zijn nuttig om in kaart te brengen bij risicotaxatie.  

 
 
 
 
1. Historische claim: “Personality disorders in childhood do not exist” 
1.1 Historisch kader 
Stoornissen bij kinderen werden binnen de DSM traditie tot voor kort als distinct 
beschouwd van stoornissen bij volwassenen ~ DSM AS I sectie stoornissen in de kindertijd.  
 
Hoe komt dit?  

 
Er zijn 2 verschillende werkgroepen, waarbij men 
enkel onderzoek deed binnen het eigen 
onderzoeksdomein en er geen onderling contact/ 
uitwisseling was. Op betrekking daarvan heeft men 
elk apart taxonomieën van de DSM ontwikkeld.  
 
 
 

Studies naar het ontwikkelingsverloop over eender welke vorm van psychopathologie was 
dus heel lang onbestaande.  
 
Nadien heeft men de niveaus van diagnostiek moeten aanpassen. In de DSM-IV werden alle 
vormen van psychopathologie samengebracht op As I, PH stoornissen werden apart 
beschreven op As II.  
 
DSM-IV editie: integratief ontwikkelingsgericht perspectief op AS I psychopathologie.  

 DSM III-R Overanxious disorder → DSM-IV GAD.  

 DSM III-R Avoidant disorder → DSM-IV sociale fobie.  
 
“Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in de 
expressie of manifestatie te wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext”.  
Cfr. ‘Coherence’: er is een continuïteit op latent niveau, maar de manier waarin het zich 
toont is verschillend (~ heterotypische continuïteit). Er is een coherentie van de 
kwetsbaarheid, maar er is wel eenzelfde onderliggende stoornis.  
 

1.2 Oorzaak van afwezigheid van levensloopperspectief op PD  
Afwezigheid van gelijkaardig levensloopperspectief binnen AS II. 
 
Voorlopers van PH stoornissen in de kindertijd niet nader gedefinieerd, behalve voor 
Gedragsstoornis ~ ATD PD.  
 

Hoofdstuk 10: Persoonlijkheidspathologie vanuit een ontwikkelingsgericht 

perspectief 
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DSM-IV staat erg weigerachtig t.a.v. diagnose PD op jonge leeftijd, en waarschuwt clinici 
om deze diagnose toe te kennen, behalve:  
“in die betrekkelijk ongebruikelijke gevallen waarin de specifieke maladaptieve PH 
kenmerken van het individu alomtegenwoordig en hardnekkig blijken te zijn, en 
waarschijnlijk niet beperkt blijven tot een bepaalde ontwikkelingsfase of een episode van 
een stoornis van AS I”.  
 
Waarom staat men er zo weigerachtig tegenover?: 

 Tijdens constructie van DSM-IV weinig empirische gegevens over PD op jonge 
leeftijd: overtuiging dat pathologie van PH op jonge leeftijd niet kon gescheiden 
worden van algemene psychopathologie.  

 Overtuiging dat PH op jonge leeftijd ‘in constructie’ is en dus nog te onstabiel om 
op lange termijn van belang te zijn.  

 Stigmatiserende effecten van PD diagnose, cfr. statisch en onveranderbaar met 
bijgevolg een negatief toekomstperspectief.  

 

 Deze assumpties werden ontkracht door groeiende empirische evidentie de afgelopen 
20J die aantoonden dat er voor de leeftijd van 18J weldegelijk sprake kan zijn van 
pathologische PH trekken die stabiel zijn en predictief zijn voor allerlei outcomes.  
 

 Toch belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van PD 
ontwikkeling m.b.t. vroegdetectie en behandeling. Men wou vroeger jongeren niet helpen, 
want men dacht niet dat die stoornissen bestonden.  
 
Representatie waar PH psychologie lang voor heeft gestaan: 

 
De 5 dimensies van pathologie bij 
volwassenen zijn de extreme varianten 
van de normale PH (adaptief).  
 
De grote vraag is dan of er maladaptief 
ook een duidelijke evolutie van 
kinderleeftijd naar de volwassen 
leeftijd, en hoe kunnen we dit 
betrouwbaar en valide beschrijven?  
 

 

2. Ontwikkelingsantecedenten van PD: bronnen van evidentie 
2.1 Het terrein van de ontwikkelingspsychologie en -psychiatrie 

 Psychopathologie in de kindertijd is predictief voor latere PH problemen, maar er 
is geen 1 op 1 relatie. Associaties reflecteren mogelijks verschillende fenotypes van 
eenzelfde onderliggende kwetsbaarheid.  

 Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere PD.  

 Een vroege start is geassocieerd met een groter genetisch effect.  

 Belangrijke risico-groep: ‘multiplex development disorder’. Is tot op heden nog 
niet opgenomen in de DSM.  

 
Stemmingsproblemen   Cognitieve defecten  
Impulsiviteit  

 

 Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren ‘lower 
manageability’.  
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2.1.1 Gerepliceerde associaties psychopathologie kinderen en PD in volwassenheid 
Er zijn veel gerepliceerde associaties. De specifieke terugkerende associaties die men 
terugvond, zijn de volgende:  

 Gedragsstoornis → ATS PD. 

 Middelenmisbruik → BDL/ATS PD (impulsiviteit!)  

 Affectieve labiliteit.  

 Ongepaste woede.  → BDL PD 

 Identiteitsproblemen. 

 Angst → Cluster C.  

 Sociale fobie → AVD PD.  

 Cognitieve distorties → SZT PD.  
 

2.1.2 Recente evidentie omtrent de etiologie van psychopathologie 
 2 bekende hogere-orde dimensies voor psychopathologie op jonge leeftijd: 

externaliserende vs. internaliserende factor.  

 Recent onderzoek: ‘general psychopathology factor’ of p-factor bij kinderen en 
jongeren ≈ g-factor bij intelligentie.  

 Betere fit dan traditioneel twee-factoren model: 
 Hoogste niveau: general psychopathology factor.  
 Lager niveau: externaliserende vs. internaliserende problemen.  

 

 P-factor verklaart associatie tussen externaliserende en internaliserende 
problemen. Het is een algemene factor, een superstructuur. Een algemene 
pathologiefactor die gezien wordt als overkoepelende dimensie voor alle vormen van 
psychopathologie op jonge leeftijd.  

 Sommige vormen van psychopathologie (bv. slaapproblemen) laden vooral op deze 
general factor, ≈ algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychische problemen. 

 P-factor kinderen = p-factor volwassenen.  
Hoe hoger de lading van de p-factor, hoe sterker de eigenschap op zich een indicator 
is van de onderliggende eigenschap.  

 
Onderzoek Patalay et al. (2015):  
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Voorbeeld: piekeren laadt 0.73 op internaliseren. Hoofdpijn heeft bv. 0.15 op 
internaliseren. Dit betekent dat als iemand je wil begrijpen, je kan zeggen dat iemand die 
piekert meer last heeft van internaliserende problemen dan iemand met hoofdpijn.  
 
De P-factor is dus een algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychopathologie.  
 

2.2 Het terrein van persoonlijkheidsonderzoek 
 Substantiële continuïteit van vroege temperamentstrekken tot in de volwassenheid.  

 PH in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal functioneren (~Dunedin 
studie).  

 Meta-analyse evidentie omtrent stabiliteit van normale PH trekken bracht 
onderzoek naar verloop van maladaptieve trekken op gang: groeiende evidentie voor 
gelijkaardige stabiliteit reeds van in de adolescentie: zowel op KT als LT.  

 Ontwikkelingsprocessen van PH reflecteren ook verandering: reductie angst voor 
stigmatisering.  

 
Illustratie rangorde stabiliteit maladaptieve trekken bij kinderen & jongeren:  
 

PH op jonge leeftijd, gemeten a.d.h.v. 4 
dimensies: onwelwillendheid, instabiliteit, 
introversie en compulsiviteit.  
 
Time 2: substantiële coëfficiënten pleiten voor 
de rangorde of differentiële continuïteit van PH 
pathologie op jonge leeftijd.  
 
Time 3: iets lagere coëfficiënten, maar nog 
steeds vrij substantieel. Differentiële 
continuïteit gaat dalen naarmate het 
tijdsinterval toeneemt.  

 
Als je kijkt over de 3 tijdstippen heen dat de correlaties rond 0.70 liggen. Er is een 
substantiële rangorde continuïteit. De coëfficiënten zijn van dezelfde grootte als die van 
normale PH trekken. De evidentie toont dus continuïteit aan (niet alleen vanaf 18J).  
 
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.  
 

2.3 Het terrein van de gedragsgenetica 
Belangrijke genetische component van PD trekken:  

 Neuroticisme:  
Een studie heeft aangetoond dat N op dezelfde plek kan gelokaliseerd worden als 
waar depressie en angststoornissen gelokaliseerd kunnen worden. Er is een sterke 
associatie tussen neuroticisme en depressie.  
 

 Psychopathie/ATS PD.  

 OBC PD.  

 Impulsiviteit/affectieve labiliteit (borderline PD).  

 SZT/PAR PD, overlap met genetische component van schizofrenie ~’the schizophrenic 
spectrum’.  

De genetische kwetsbaarheid voor het 
ontwikkelen van schizofrenie kan men als 
een dimensie beschouwen.  
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2.4 Het terrein van de biologie 
 Abnormale processen van hersenrijping bij borderline PD.  

 Duidelijke link tussen abnormale serotonine levels en impulsiviteit. 

 Impulsieve PD’s (Anti sociale PD en borderline) worden gekarakteriseerd door falen 
van de prefrontale cortex.  

 Onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te 
bewerkstelligen.  

 Meer expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag.  
 

 Verminderde pre-frontale activiteit ook geobserveerd bij SZT.  

 Disfunctioneel stress-respons systeem bij narcistische PD. Er is een overmatige 
reactiviteit op prikkels met hoge niveaus van stresshormonen wat voor 
disfunctioneren zorgt.  

 

 Terrein nog in volle ontwikkeling, maar voorlopige evidentie duidt wel op biologische 
correlaten van PD (allicht reeds vroeg in de ontwikkeling aanwezig).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. PD op jonge leeftijd: de eerste onderzoekstappen 
 Robins (’60): ontwikkelingsverloop van ATS PD.  

 Overtuigende evidentie voor gedragsstoornis als voorloper. Volwassenen met 
een ATS PD hebben altijd een gedragsstoornis gehad op jonge leeftijd , maar 
het is niet zo dat een gedragsstoornis op jonge leeftijd zich altijd gaat 
ontwikkelen inde richting van een ATS PD.  

 

 ’90: eerste empirische studies naar precursoren van borderline PD.  

 ’90: meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten, gebaseerd op 
volwassen criteria.  

 Pionierstudie naar het ontwikkelingspad van PD’s: Children in the Community 
Study. 

 Eerste longitudinale studie naar PD’s vertrekkende vanuit de kindertijd, 
tijdsinterval: 20J. Nadeel: men had nog niet echt een goede meting van PH, 
dit was ook niet echt het doel.  

 Heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, 
prevalentie, comorbiditeit en continuïteit van PH stoornissen vanaf jonge 
leeftijd.  

 

 Assessment van PD’s op jongere leeftijd lange tijd enkel categoriaal.  
 

3.1 Toepasbaarheid As II criteria op jonge leeftijd 
Onderzoek naar structuur van AS II symptomen bij adolescenten:  

 Replicatie van structuur van 10 PD’s en 3 clusters a.d.h.v. cluster- en factoranalyse 
studies.  

 AS II biedt gelijkaardige info voor adolescenten als voor volwassenen. 
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 Maar:  
 Categoriale assessmentproblemen ook hier pertinent. 
 Meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven?  
 Grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke 

instrumenten.  
 

3.1.1 Leeftijdsspecifieke problemen DSM-diagnostiek 
 Fenotypische discontinuïteit van PD symptomen in kindertijd vs. volwassenheid: 

geen garantie dat leeftijdsspecifieke symptomen gemeten worden met bestaande 
criteria.  

 Validiteit van DSM criteria voor jongere leeftijdsgroepen?  
Bv. ‘alle adolescenten zijn een beetje borderline’.  
~ overschatting van de diagnose tijdens vroeg-adolescentie indien rigide hantering 
van de DSM criteria.  

 

3.1.1.1 Illustratie m.b.t. borderline pathologie op jonge leeftijd 
Een van de meest controversiële diagnoses in kindertijd.  
Specifieke kenmerken van borderline reeds vroeg traceerbaar: 

 Auto-mutilatie. 

 Impulsiviteit. 

 Affectieve instabiliteit.  
 
Anderzijds: 

 Sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en daling van borderline 
symptomen tijdens adolescentie.  

 Daling betekent niet altijd een herstel.  
 
Recente studies: 

 Individuele symptomen (zoals bevraagd met AS II criteria) variëren in manifestatie.  

 Zijn verantwoordelijk voor instabiliteit van de diagnose.  

 Daling in specifieke symptomen impliceert echter niet noodzakelijk herstel, maar 
eerder shift naar andere PD categorie ~ comorbiditeit!  

 Dimensionele structuur van borderline verandert niet doorheen adolescentie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Cfr. heterotypische continuïteit op niveau van de manifestatie van de trek.  
 

3.2 Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 
 Gegroeid vanuit evidentie voor algemene trekken op jonge leeftijd. De categoriale 

toepassing zorgde voor een overschatting van de pathologie en instabiliteit in de 
diagnoses zonder herstel.  
Cfr. ‘personality is the core construct of personality pathology’.  

 Additionele evidentie voor gelijkaardige relaties tussen FFM en PD maten bij 
adolescenten. 

 Ontwikkeling van dimensionele maten voor PH pathologie op jonge leeftijd: 
 Vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren: bv. DAPP-BQ-A.  
 Weglating cut-off leeftijd in AMPD, dus PID-5 toepasbaar voor jongeren.  

 Is dit betrouwbaar en valide?  
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3.2.1 Toepassingen volwassen maten: constructvaliditeit PID-5 bij jongeren  
Onderzoek naar constructvaliditeit bij PID-5 bij jongeren:  

 
Factorstructuur bij adolescenten komt sterk overeen 
met Vlaamse en Amerikaanse studenten/volwassenen. 
Hoe hoger de coëfficiënt, hoe meer evidentie dat de 
factorstructuur die gevonden is, effect congrueert met 
de factorstructuur van de vooropgestelde 
doelstructuur. 
 

 Betrouwbaarheid voor sommige facetten bij jongeren iets lager. 

 5-factorenstructuur minder uitgesproken: 
 Emotionele instabiliteit en psychoticisme verweven.  
 Minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap.  

Cfr. structuur algemene PH bij zelfrapporting.  
 Potentiële uiting van ‘trait crystalization’.  

 

3.2.2 Constructie leeftijdsspecifieke maten: constructvaliditeit DIPSI 
 Ontwikkeling van leeftijdsspecifieke maten voor PH pathologie op jonge leeftijd 

(DIPSI): 3 invalshoeken.  
 Extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongeren. 
 Relevante beschrijvingen van PD op jongere leeftijd uit bestaande maten.  
 Case studies: alle PH pathologische inhoud.  

 

 Zelfde dimensionele structuur.  
 Leeftijdsspecifieke invulling van de domeinen van PH pathologie. 
 Substantiële relaties over de tijd heen met volwassen PD outcomes.  

 
De constructvaliditeit van DIPSI / PID-5 bij jongeren:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shift in perspectief op PD en impact op publicatie-trend PD antecedents:  
 
Sinds de ontwikkeling van beide instrumenten is 
er een enorme publicatie-boost gekomen rond 
het bestaan en de relevantie van PH pathologie 
op jonge leeftijd.  
 
 

 

4. Persoon x omgeving perspectief op ontwikkeling van PD 
 Genen: helft van de variantie in PD’s.  

 Polygenische etiologie: ontelbaar veel genen zijn betrokken.  

 PD’s zijn niet het directe gevolg van slechte genen.  

 De effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de 
interacties met context:  
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 Genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s.  
 Vroege omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren.  

Cfr. grotere impact op PH disposities van trauma’s vroeg in de ontwikkeling 
i.v.m. trauma’s opgelopen tijdens de volwassenheid.  

 

 PH ontwikkeling speelt zich altijd af in een sociale context.  

→ social convoy theory: opvoeding als een van de eerste socialisatie-invloeden.  
 

 Hoe kunnen we de rol van opvoeding begrijpen?  
 Hoofdeffectenmodellen. 
 Interactioneel model.  

 

4.1 Opvoeding en ontwikkeling van maladaptieve trekken 
4.1.1 Vanuit een hoofdeffectenmodel  

 Ouderlijk conflict. 

 Weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting).  

 Over-controlerend opvoeden door moeder. 

 Mishandeling (hard straffen) en verwaarlozing.  
 

4.1.2 Vanuit een interactioneel model  
 Negatieve omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een even nefaste invloed. 

 Omgevingseffecten zijn dus conditioneel.  

 Bv. meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van negatief 
controlerend opvoeden.  

 
X-as: mate waarin ouders negatief 
controlerend gedrag stellen.  
Y-as: mate waarin het kind externaliserend 
probleemgedrag vertoont.  
 
 
 

Driehoek: kinderen die uit zichzelf weinig onwelwillende trekken hebben.  
Vierkant: gemiddeld onwelwillende kinderen. 
Ruit: lastige kinderen uit zichzelf: zullen ook bij weinig negatieve controle meer 
probleemgedrag vertonen (= hoofdeffect).  
 

4.2 Heterogene samenstelling van opvoedingsdimensie negatieve controle 
 Negatieve controle als overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën in 

functie van het reduceren van ‘moeilijk’ gedrag. Negatieve controle is alles wat 
ouders doen om het gedrag van hun kinderen te reguleren.  

 2 subcomponenten:  
 Disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen.  
 Hard straffen: fysiek straffen, verwijten, het kind kleineren.  

 

 Differentieel effect van beide vormen van controleren in interactie met trekken?  
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4.2.1 Constructieve impact van niet fysiek disciplineren op ontwikkeling 
 
Agressieve trekken:  
X-as: mate waarin kinderen agressieve trekken 
vertonen.  
Y-as: de mate waarin kinderen veranderen over 
11J.  
 
Volle lijn: disciplineren.  
Stippellijn: weinig disciplineren.  
 

 Agressieve trekken dalen naarmate ouders 
disciplinerend corrigeren. Hetzelfde geldt voor 
dominantie en impulsiviteit.  
 
 

4.2.2 Toxische impact van hard/fysiek straffen op ontwikkeling 
 
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).  
 
 
Belangrijk om grafieken te 
begrijpen!  
 

4.3 Belang van een multi-informant perspectief 
 Informatie over functioneren kind/jongeren in de 3 grote ontwikkelingscontexten.  

 Nadelen van zelf-rapportage op jonge leeftijd: 
 Meer vatbaar voor responsstijlen.  
 Meta-cognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld.  
 Taal issues: taal die gebruikt wordt om pathologie te omschrijven is soms 

moeilijk om te vatten.  
 

 Belang van meerdere informanten: kind/jongere, leerkracht, ouders, …  

 Consistentie van maladaptief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor 
trekkarakter van de pathologie.  

 Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken i.f.v. outcome: 
 Narcisme: zelfbeoordeling.  
 Gebrek aan empathie: ouderbeoordelingen!  
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5. Een integratief model ter beschrijving van PD ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PH trekken hebben genetisch/biologische basis. 

 Hoofdeffecten: 
 PH trekken sturen gedrag, gevoelens en cognities.  
 Omgeving (3 grotere contexten: familie, peers, school) sturen gedrag, 

gevoelens en cognities.  
 

 Interactie effecten: 
 Omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun 

beurt dan weer uiten in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities: trait-
activation. 

 

 Maladaptief?: 
 Mate waarin gedrag beoordeeld wordt als adaptief/maladaptief wordt 

gemodereerd door de evaluatie van gedrag, gevoelens en cognities in de 3 
contexten (ouders, peers, leerkracht).  
 
Wanneer iets als maladaptief wordt beschouwd, kan dit ook gezien worden 
als beloning, maar met een negatieve input. Vanuit deze ontwikkelde 
identiteit is er opnieuw een sturing voor het gedrag dat het kind gaat stellen.  

 

6. Ontwikkelingsprincipes van PD 
6.1 Maturatie 

 Op niveau de groep: natuurlijke ontwikkeling van maladaptieve trekken ~ maturatie 
(hersenrijping).  

 Grootste consensus: 
 Lineaire stijging impulscontrole vanaf midden kindertijd. 
 Curvilineair verloop affectieve instabiliteit (stijging kindertijd, daling vanaf 

midden adolescentie).  
 

 Verschillen tussen trekken in termen van grootte verandering: 
 Introversie en onwelwillendheid: introversie daalt veel minder dan 

onwelwillendheid (normatief gezien). Dit toont aan dat introversie en vrij 
onveranderlijke/stabiele trek is.  

 

 Binnen de groep: grote variabiliteit in individuele trajecten. 
 Genetische factoren. 
 (Unieke) omgevingsfactoren.  
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 belang van Individual Growth Curves (IGC) perspectief: komt tegemoet 
aan heterogeniteit binnen een groep in termen van ‘onset’ en ‘growth over 
time’.  

 
Illustratie maturatie-effect voor onwelwillendheid over 3 meetmomenten:  

 
Deze figuur is een illustratie van een individuele 
groeicurve. Elk lijntje is een individu. Op groepsniveau zien 
we dat er een daling is (algemeen maturatie-effect). Op 
niveau van de lijntjes zie je dat anderen veel sneller, 
trager, vroeger, later, … starten. Het is belangrijk om 
bovenop het groepsniveau ook te kijken naar IGC.  
 
 

Het belang van het IGC perspectief komt tegemoet aan heterogeniteit binnen een groep in 
tegenstelling tot ‘onset’ en ‘growth over time’. Deze predictoren zijn onafhankelijk van 
elkaar. Dit toont aan dat het belangrijk is om te blijven meten doorheen de leeftijd.  
 

6.1.1 Recente evidentie vanuit individuele groeitrajecten  
 Kinderen met hoge scores op jonge leeftijd of stijgende scores doorheen de tijd 

hebben meer risico op latere PD: onafhankelijke predictoren!  
 Belang van meting over de tijd heen.  

 

 Kinderen uit gezinnen met lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren.  
 

6.2 Multifinaliteit 
 
Geen 1-1 relatie tussen vroege pathologie en outcome. Een 
problematiek kan tot veel verschillende uitkomsten leiden.  
 
 
 
 
 
 

6.3 Equifinaliteit 
 
Vertrekt vanuit verschillende input op jonge leeftijd 
waarbij er later eenzelfde outcome wordt gezien. Dit 
duidt op verschillende etiologische trajecten die 
voorafgaan aan eenzelfde outcome. Belangrijk om te 
weten is dat verschillende trajecten verschillende 
causale processen impliceren.  
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6.4 Homotypische continuïteit op niveau van de dimensies int – ext  
Evidentie voor sterke homotypische continuïteit van de hogere-orde latente 
psychopathologie factoren.  

 
De internaliserende en externaliserende factor blijkt 
een zekere homotypische continuïteit voort 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, maar op het latente niveau krijg je een 
zekere continuïteit over de tijd heen.  
 

6.5 Trait crystallization 
 Predictieve validiteit van vroege PD trekken voor latere PD outcomes is groot maar 

a-specifiek.  

 Stijgende specificiteit naarmate kinderen ouderen worden. 

 Hoe reflecteert dit zich empirisch?: 
 Treshold model van midden adolescentie m.b.t. discriminerend vermogen. 
 Meer dan een tijds-effect, anders zouden we een lineair effect zien.  

 
Illustratie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Hoe kunnen we vroege manifestaties van PD gaan meten?  
7.1 Het COMPASS-model 
COre features of personality pathology. 
Mapping normative trends. 
Pathways that differ from normality.  
ASSessment is age-specific.  
 

 Focus op kerneigenschappen van PH pathologie i.p.v. op de diagnose zelf.  
 Concrete handvaten naar begeleiding toe.  
 Makkelijk communiceerbaar.  

 

 Afzetten van normatieve ontwikkelingstrends van deze trekken: 
 Wat kan je van dit soort eigenschap verwachten op deze leeftijd?: 

 Cfr. ontwikkelingscontext – maturatie.  
 

 Indien het kind een afwijkend traject vertoont, in welke mate hangt dit samen met 
falen in ontwikkelingstaken en in welke context toont zich dit?  
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 Leeftijdsspecifieke assessment van de onderliggende trekken in functie van. 
validiteit.  

 Belang van meting adaptieve trekken: 
 Veerkracht. 
 Compenserend mechanisme.  

 

8. Illustratie vroege interventie bij borderline PD  
Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPD) ontstaat tijdens de adolescentie en jong-
volwassenheid en heeft ingrijpende gevolgen tijdens deze kwetsbare ontwikkelingsfase en 
daarna. Tot nu toe heeft klinische interventie voor BPD zich gericht op individuen met een 
gevestigde en/of chronische vorm van de stoornis. In de afgelopen 15 jaar is er echter veel 
bewijs verzameld dat de betrouwbaarheid, validiteit en het klinisch belang van de diagnose 
BPD in de adolescentie ondersteunt, wat de noodzaak van preventie en vroegtijdige 
interventie voor BPD onderstreept. Dit artikel beschrijft het werk van de "Helping Young 
People Eary (HYPE)” kliniek in Melbourne, Australië. HYPE is een nieuwe geïndiceerde 
preventie- en vroegtijdige-interventiedienst voor BPD bij jongeren (15-25 jaar). Het maakt 
gebruik van een geïntegreerd team-gebaseerd interventiemodel dat bestaat uit cognitief 
analytische therapie met tijdsbeperking, zoals ontwikkeld door Ryle, case management en 
algemene psychiatrische zorg. De HYPE-interventie wordt ondersteund door 
effectiviteitsgegevens. 
 

 Kortdurend cognitief-analytisch.  

 Sterk gestructureerd en doelgericht. 

 Belangrijke oudermodule.  
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