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H1: ALGEMENE SITUERING, METEN VAN 

PERSOONLIJKHEID, HISTORISCH 

PERSPECTIEF OP DE TREKPSYCHOLOGIE  

PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE ALS DOMEIN: SITUERING  

 

Persoonlijkheid komt in heel veel verschillende terreinen voor en persoonlijkheid wordt 

als construct in deze terreinen geïmplementeerd. Wat wil persoonlijkheidspsychologie als 

een domein gaan doen? = individuele verschillen tussen mensen begrijpen  

 

Je kan dit op 2 manieren gaan doen: 

1. Impliciete persoonlijkheidstheorieën (~ stereotypen) 

• Intuïtie 

• Selectieve observatie 

• Vaak evaluatief 

• Self-fulfilling prophecy  

-> eigenschappen toeschrijven aan mensen of groepen o.b.v. selectieve  

observatie, je ziet iets gebeuren in een bepaalde context en je hebt hier een  

bepaald oordeel over en vaak ook causaliteit aan toegeschreven (= niet de manier  

waarop we in deze cursus naar persoonlijkheid kijken, maar het bestaat) 

2. Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën  

• Beschrijven van menselijke karakteristieken  

• Persoonlijkheid als psychologisch construct 

o Niet direct observeerbaar 

o Determinant van gedrag  

-> m.a.w. is een mentaal construct dat niet altijd observeerbaar is, maar wel het 

gedrag van mensen gaat sturen  

 

HISTORISCHE DEFINITIE VAN PERSOONLIJKHEID: ALLPORT (1961)  

 

Vanaf jaren 60 vanuit een beschrijvende insteek al veel interesse in 

persoonlijkheidspsychologie.  

 

Allport: “Dynamische organisatie van intra-persoonlijke psycho-fysische systemen 

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

 

Dynamische 

organisatie 

Heel uw systeem/identiteit/persoonlijkheid is geen statisch 

gegeven, maar is voortdurend in interactie met de omgeving, 

want je bent voortdurend responsief. 

Intra-persoonlijk Binnen in de persoon. 

Psycho-fysisch Zowel psychologisch als fysiologisch. Er is altijd een dynamiek 

tussen lichaam en geest. vb.: hormonen  

Karakteristiek Zekere stabiliteit, iets wat je bij iemand vaak ziet terugkomen 

over situaties heen. 

Gedrag, denken, 

voelen 

Persoonlijkheid is meer dan wat je doet. Het is ook wat je 

denkt en voelt.  
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HEDENDAAGSE DEFINITIE (BOEK BLZ. 3-7) 

 

Persoonlijkheid is 

• A set of psychological traits 

• And mechanisms A 

• Within the individual 

• That are organized B and relatively enduring C 

• And that influence D 

• His or her interactions with 

• And adaptations to 

• The environment  

 

a) Psychologische processen die rond de persoon hangen. vb. extravert iemand zal zich 

goed voelen in een omgeving waarin veel sociale interacties zijn en hiernaar opzoek gaan 

b) Is georganiseerd. Wie je bent als persoon is geen random mengeling. De 

eigenschappen zijn op een betekenisvolle manier aan elkaar gelinkt. 

c) Relatief stabiel, maar betekent niet dat persoonlijkheid niet veranderbaar of 

veranderlijk is. 

d) Gaat invloed uitoefen op interacties die je hebt met de omgeving.  

 

ASSUMPTIES BINNEN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK  

 

1. Relatief stabiele aspecten van het zelf. 

 

2. Consistent over verschillende sociale contexten en dit ook bij sociale 

voorschriften. Bepaalde omgevingen en situaties vereisen een sociaal voorschrift. 

Bijvoorbeeld op een begrafenis moet je stil zijn. Wanneer je goed gaat observeren zie je 

ook in situaties met een sociaal voorschrift dat mensen onderling verschillen. 

Bijvoorbeeld een extravert iemand vindt het moeilijker om stil te zijn op een begrafenis 

dan een introvert. M.a.w. cross-situationele consistentie van persoonlijkheid ook bij 

sociaal voorgeschreven situaties. Bijvoorbeeld op een dating avond wordt er verwacht 

dat je intrageert, maar ook dan zitten introverten in een hoekje.  

 

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

anderen. Altijd relatief tegenover anderen.  

 

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

Latent aanwezig, maar daarom niet altijd even observeerbaar.  

 

MANIFESTATIE VAN PERSOONLIJKHEID VANUIT DE TRAIT-ACTIVATION 

THEORY 

 

Basisprincipes Trait-Activation Theory 

• 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  
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Trekken zijn latent en niet altijd observeerbaar, hoe conceptueel begrijpen?  

 

Model oorspronkelijk ontstaan/ 

ontwikkeld binnen A&O terrein 

(bedrijfspsychologie): hoe kan je een 

werkomgeving creëren waardoor de 

eigenschappen waarnaar je opzoek 

bent in een werknemer zich gaan 

activeren? Er is een zekere 

onderliggende trek bij iemand en 

wanneer er bepaalde situationele cues 

zijn (die relevant zijn voor die trek), 

gaat het gedrag tot uiting komen in 

die situatie.  

 

 

Bijvoorbeeld je bent latent gezien vrij zelfgedisciplineerd. Wanneer je in een 

werkomgeving komt met dat soort eigenschap, dan is de kans vrij groot dat die trek 

geactiveerd wordt (werkcontext verwacht dit). Dit gedrag gaat zich expliceren op het 

werk en wordt positief geëvalueerd op een directe en indirecte wijzen. Hierdoor zal de 

trek wanneer je nog eens in die context komt, zich sneller activeren (= systeem in gang 

waardoor die trek de volgende keer ook tot uiting zal komen). Wanneer je bijvoorbeeld 

naar de cinema gaat zal die trek niet geactiveerd worden, want die is op dat moment 

irrelevant, maar die is er op dat moment nog wel (= latente tendens).  

 

DOEL VAN PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE 

 

1. Classificatie van persoonlijkheidseigenschappen 

• Aantal trekken  

• Organisatie/structuur van trekken  

 

2. Meten van persoonlijkheid (gebeurd in heel veel verschillende contexten)  

 

3. Ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen: causale processen genetisch x 

omgeving (zie je al heel vroeg bij baby’s) 

 

4. Begrijpen van psychopathologie en allerlei outcomes vanuit een 

persoonlijkheidsperspectief (psychopathologie en alle mogelijke levensuitkomsten 

begrijpen en dit zonder deterministisch te gaan redeneren = bouwstenen van nu bepalen 

leven later)  

 

TWEE HISTORISCHE INVALSHOEKEN OP PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE 

 

INVALSHOEK 1: KLINISCHE INVALSHOEK  

• Basis = mentale stoornissen  

• Historisch = oude Grieken (grondleggers): eerste link tussen karakterverschillen 

en moraal/immoreel gedrag  

• 17de – 18de eeuw stroomversnelling: groeiende interesse voor concept ‘madness’ 

(= waanzin) en link naar individuele verschillen  
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o merkte dat er verschillen waren tussen mensen in de mate waarin ze 

vatbaar waren voor de behandeling van madness en de ernst waarmee ze 

die waanzin gingen vertonen = verschillen tussen mensen tot volle 

ontplooiing gekomen vanuit concept madness 

o Mesmer: waanzin verklaren vanuit een magnetische vloeistof die in het 

lichaam zit en te genezen door magnetisch water (= voorloper van 

hypnose) & sommige hier heel vatbaar voor (werden rustig) i.t.t. anderen 

= eerste laag gelegd voor: ontwikkeling hypnose en het feit dat niet 

iedereen hetzelfde reageert op dezelfde behandeling  

• Aanloop naar eerste therapeutische concepten (hypnose) 

• Freudiaanse traditie bouwde hierop verder 

 

INVALSHOEK 2: BESCHRIJVENDE INVALSHOEK  

• Basis = (puur) beschrijving en statistische analyse van verschillen tussen mensen 

(geen interpretaties aan gedrag toekennen, maar kijken naar indicatoren die 

verschillen tussen mensen aangeven en die linken aan verschillen in gedrag en 

deze indicatoren waren zeer fysiek) 

• Historisch:  

o fysiognomie (Lavater): indelingen maken wie mensen waren o.b.v. fysieke 

karakteristieken vb.: de stand van de mond, dikte van de lippen, … toont 

hij expressief iemand is  

o frenologie (Gall): verder opgebouwd en link gelegd naar hersenschedel 

• populair <-> wetenschappelijk  

o niet houdbaar sinds eerste statistische maten (totaal niet gecorreleerd) en 

hierdoor eerste theorieën in vergeethoekje 

o historisch belangrijk maar niet wetenschappelijk onderbouwt  

• Galton: introductie statistisch parameters  

o percentielen, mediaan, correlatie en regressieanalyse 

o grondlegger van wetenschappelijk onderzoek naar individuele verschillen  

 

IDIOGRAFISCH VS. NOMOTHETHISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

(ALLPORT)  

 

Idiografisch: kijken naar het unieke van een individu vb.: case studie  

-> klinische invalshoek sluit hierbij aan  

 

Nomothetische: kijken over groepen heen naar verschillen tussen mensen  

-> beschrijvende invalshoek sluit aan hierbij aan  
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6 VERSCHILLENDE KENNISDOMEINEN VAN PERSOONLIJKHEID (BOEK BLZ. 10-

14) 

 

Vanuit historische invalshoeken is het domein gaan ontwikkelen en zijn er 6 verschillende 

kennisdomeinen ontstaan. Kennisdomeinen kan je zien als verschillende groepjes van 

onderzoekers die zich op één bepaalde topic hebben toegelegd.  

 

Dispositionele domein  

o hoe verschillen mensen van elkaar? (over welke eigenschappen gaat dat?) 

o definiëren van deze verschillen in termen van aantal en aard van de disposities 

 

Biologische domein: in welke mate kent persoonlijkheid biologische parameters die 

echt gelinkt zijn aan de uiting van persoonlijkheid?  

o psychofysiologisch perspectief op persoonlijkheid 

o gedragsgenetisch perspectief op persoonlijkheid 

o evolutionair perspectief op persoonlijkheid 

 

Intrapsychisch domein  

o psychoanalytische theorie van Freud (psychoseksuele ontwikkelingstheorie van 

het zelf) 

o mentale mechanismen van verdrukking, ontkenning en projectie die 

persoonlijkheid mee vormgeven  

 

Cognitief-experiëntiële domein  

o het zelf, zelfconcept, zelfwaardering  

o intelligentie 

o emotie-onderzoek  

 

Sociaal-culturele domein  

o cultuur als determinant van persoonlijkheid 

o geslachtsverschillen als determinant van persoonlijkheid 

 

Domein van de aanpassing 

o perspectief op psychopathologie, coping, gezondheidsgedrag vanuit 

persoonlijkheidsperspectief 

o kijken hoe persoonlijkheid psychopathologie, gezondheidsgedrag, .. gaat sturen  

 

BASISVOORWAARDEN VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE (BOEK BLZ. 15)  
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Eender vanuit welke persoonlijkheidstheorie of invalshoek je vertrekt, er zijn een aantal 

basisvoorwaarden waaraan elke persoonlijkheidstheorie moet voldoen:  

A. Goede beschrijving van eigenschappen  

B. Verklarend: waarom gedraagt iemand zich op een bepaalde manier? 

C. Concepten moet je empirisch kunnen toetsen  

D. Concepten moeten empirisch gevalideerd zijn  

E. Concepten moeten comprehensief zijn: alles beschrijven, goede lading, 

allesomvattend 

F. Parsimony: economische waarden van uw theorie 

vb.: theorie met 4 of 8 concepten en ze zijn beide even goed, dan kies je voor 4 

G. Toegepaste waarden: je moet toepassingen kunnen maken met uw theorie 

H. Heuristische waarden: betekenisvolheid hebben die stimuleert tot verder 

onderzoek  

 

METEN VAN PERSOONLIJKHEID 

 

Hoe kunnen we persoonlijkheid meten?  

o Bronnen  

o Methoden  

o Aandachtspunten bij gebruik van meerdere bronnen of methoden  

o Evaluatie van persoonlijkheidsinstrumenten  

• Betrouwbaarheid 

• Antwoordtendensen  

• Validiteit 

• Veralgemeenbaarheid 

o Onderzoeksdesigns  

 

METEN VAN PERSOONLIJKHEID: BRONNEN (BLZ. 19 EVENTUEEL)  

 

A. ZELFRAPPORTERING  

o nadenken in welke mate de stelling op jou van toepassing is  

o meest courant gebruikt 

o voordeel: toegang tot iemands innerlijke wereld en beleving  

o nieuwe trend experience sampling (zie luik “onderzoeksdesigns”): gedurende een 

week vragen om te rapporteren wie ze zijn en dan krijg je fluctuaties over dagen 

heen te zien  

 

Format zelfrapportering 

o ongestructureerd: interviews, open vragen  

! vereist codeerschema’s voor classificatie van antwoorden, maar is diepgaander  

o gestructureerd: adjectieven-lijsten of zinnen-items  

= in te vullen via forced choice schaal of likert schaal  
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Forced choice versus Likert schaal  

o likert schaal: van intervalniveau (helemaal wel - helemaal niet) 

o forced choice: iemand verplichten om te kiezen welk van de stellingen het best bij 

hem/haar past 

 

B. OBSERVER RATINGS 

o rapportering door anderen 

o voordeel: 

• info omtrent sociale reputatie, kwaliteit IA, status binnen groep 

• gebruik van meerdere externe informanten mogelijk (zie ook luik 

‘aggregatie over beoordelaars) vb.: kind laten beoordelen door ouders en 

leerkracht, kind in zowel thuis als in klas context 

• toepassing: 360° beoordelingen in werkcontext (aan leidinggevende en 

ondergeschikte vragen om iemand te beoordelen)  

o bekenden/onbekenden als beoordelaar (bekenden vaker gekozen)  

o in natuurlijke of artificiële setting (testsituatie waarbij rollenspel creëren en 

beoordelen in termen v/e bepaalde eigenschap): realistisch maar niet 

controleerbaar wat er gebeurt versus weg van realiteit maar controleerbaar welk 

event beoordeeld wordt 

 

METEN VAN PERSOONLIJKHEID: METHODEN  

 

TEST-DATA: GESTANDAARDISEERDE TESTSITUATIE (LABO)  

o gedrag proberen uitlokken dat indicatief is voor de persoonlijkheidstrek waarin jij 

geïnteresseerd beent  

o !link tussen S- (zelfrapportage) en T-data (testdata): validiteit 

o voordelen: controle over context, testen van specifieke hypothesen  

o beperkingen:  

• pp raden waarover het gaat en gaan zich vervolgens gedragen naar de 

verwachtingen die ze denken dat er zijn 

• interpersoonlijke situatie/interactie tussen proefleider en pp die het gedrag 

een stuk gaat sturen  

 

Megargee-experiment: effect van dominantie op leiderschap 

o binnen de experimentele psychologie van belang zaken te registreren die niet veel 

te maken hebben met het labo of de testsituatie omdat ook die iets kunnen 

vertellen over de persoonlijkheid van de pp  

o dominantie-niveau a.d.h.v. vragenlijst CPI-test gemeten en de meest extremen er 

uit gehaald (heel dominant en heel onderdanig) = creatie 4 condities/dyades  
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o opdracht voor elk koppel: wie wordt leider – volger?  

• in 3 v/d 4 condities nam de dominante pp volgens de vragenlijst de leiding 

= valide en convergeert  

• laag dominante man met hoog dominante vrouw: in slechts 20% v/d 

gevallen was de vrouw de leider 

• audiotapes beluisterd en in die conditie zei de vrouw dat de man de leider 

mocht zijn, zij ging dus bepalen welke rol de man moest opnemen = 

dominantie wordt geslacht specifiek geuit  

 

TEST-DATA: NIEUWE TOOL DE ACTOMETER 

o bewegingsregistratie (rond enkel of pols) ~ energie-level/activity: sterke 

associatie/correlatie met bijvoorbeeld leerkrachtbeoordelingen (hoe zij energie 

gaan beoordelen) 

o voordelen: geen bias zoals bij informanten, kan verzameld worden in natuurlijke 

setting, objectief  

o beperkingen: slechts beperkt aantal trekken leent kan je hiermee meten  

 

TEST-DATA: FYSIOLOGISCHE DATA  

o info over arousal, reactiviteit, snelheid van info-verwerking, … (indicatoren ph) 

vb.: oogknipper-reflex studie bij psychopaten  

o recente techniek: FMRI 

• oplichten hersendelen bij uitvoeren taak 

• detectie van ijzer gedragen door O2 in rode bloedcellen  

• activiteit van hersengebieden gelinkt aan persoonlijkheid, IQ of stoornis (In 

welke mate persoonlijkheid gelinkt aan regio’s in de hersenen?) 

vb.: tussen introverte en extraverte & emotioneel stabiele en emotioneel 

onstabiele zijn er grote verschillen in hersenactiviteit bij een bepaalde taak  

• altijd afwegen tegenover een ruststatus, maar is niet makkelijk want rust 

is voor elke persoon anders  

o nadelen: gevoelig aan bias, artificiële setting 

o voordelen: controle over faking  

 

TEST-DATA: PROJECTIEVE TECHNIEKEN  

o interpretatie van ambigue stimuli vb.: inkt vlek test als indicatie van 

persoonlijkheid 

o interpretatie is indicatie van persoonlijkheid (mechanisme van projectie) 

o waarom zijn projectieve technieken T-data?  

• standaard testsituatie 

• zelfde instructies voor iedereen  

• assumptie: evocatie van persoonlijkheid 

o voordelen: zich op diepe, innerlijke conflicten en wensen  

o kritiek: betrouwbaarheid? Validiteit?  

 

LIFE-OUTCOME DATA 

o informatie over iemand PH vanuit activiteiten & events waar iemand aan 

deelneemt, allerlei bronnen van informatie uit iemand zijn leven gaan gebruiken 

o vb.: maandelijks bedrag telefoonrekening ~ sociabiliteit: hoe hoger het bedrag, 

hoe hoger extraversie  

o MAAR: altijd een accurate indicatie? ~ omgevingsfactoren vb.: net verhuis 

waardoor de rekening hoger is dan normaal  
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o huidige trends:  

• gebruik van life-outcome data door verzekeringsmaatschappijen (vb.: 

boetes, ongevallen, medische toestand) 

• facebook: de taal die mensen gebruiken is in belangrijke mate gelinkt aan 

hun persoonlijkheid  

• soort email-adres  

 

Huidige trends in verzamelen van life-outcome data 

How your facebook profile reveals more about your personality than you know: 

researchers look at social media to understand how updates and “likes” differ between 

personality types. Hoe groter het lettertype, hoe vaker het woord wordt gebruikt binnen 

een geslacht. Zowel in taal als in topics sterke verschillen tussen geslachten:   

 

 
 

Words, phrases and topics most distinguishing extraversion from introversion and 

neuroticism from emotional stability. Qua persoonlijkheid zijn er ook verschillen in taal. 

Is een indirecte reflectie van persoonlijkheid.  
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METEN VAN PERSOONLIJKHEID: OVEREENKOMST TUSSEN 

METHODEN/BRONNEN?  

 

Observeerbaarheid van de trek ~ overeenkomst: De uitkomst over methode en bronnen 

heen moeten gecorreleerd zijn, want die correlatie is een indicatie van de validiteit. Voor 

sommige eigenschappen ga je meer overeenkomsten vinden dan voor anderen. Hoe 

meer observeerbaar een trek, hoe meer overeenkomst. vb.: extraversie <-> fantasie  

o agreement: alternatieve indicatoren van hetzelfde construct (wanneer je tot een 

overeenkomst komt, kan je zeggen dat de scores die je bekomen hebt van 

iemand allemaal indicatieve indicatoren zijn van hetzelfde construct/trek) 

o disagreement: wanneer het niet overeenkomt ben je ofwel andere dingen aan het 

meten (= geen valide meting van persoonlijkheid) ofwel ligt het aan de maat zelf 

(= probleem in de methodiek)  

• assessment van verschillende fenomenen?  

• feilbaarheid van de maat?  

 

Doel in functie van betrouwbaarheid/validiteit:  

o triangulation: replicatie over verschillende methoden (methode om 

betrouwbaarheid/validiteit te verzekeren)  

vb.: filmpje Britse kinderen waarbij ouders de trek C beoordelen en de kinderen 

de opdracht krijgen om een taart te maken waarna ze op een rij moeten gaan 

staan van heel C tot weinig C en dit weerspiegelt zich in hoe de taarten er uit zien   

 

OF 

  

o aggregatie: optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen van 

persoonlijkheid, uitmiddelen over verschillende methode of bronnen 

-> meerdere metingen ~ uitpartialiseren over momentane omstandigheden, 

compenseren voor tijdgebonden aspecten  

• over beoordelaars  

vb.: beschrijving persoonlijkheid van zichzelf en van partner & dan 

gemiddelde nemen v/d twee om mee verder te werken 

• over de tijd  

vb.: expierence sampling en de gemiddelde score nemen v/e week 

• over methoden 

 

Illustratie: belang van aggregatie 

Iedereen kreeg dezelfde zin: “Neiging om 

lui te”. Hierna gevraagd hoe ze dit 

interpreteren. Drie grote groepen 

verschijnen qua interpretatie en ook 

binnen deze groepen verschillen in 

interpretatie. Belangrijk om met 

verschillende informanten te werken en 

wanneer verschillen vinden nagaan hoe de 

verschillen zijn ontstaan.  
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METEN VAN PERSOONLIJKHEID: EVALUATIE (BOEK BLZ. 32-36 + DOCUMENT 

UFORA)  

 

A. BETROUWBAARHEID: Is instrument accuraat? -> verschillende invalshoeken (3 zeer 

belangrijke parameters)  

o interne consistentie: mate waarin verschillende vragen/items die beogen om 

hetzelfde te meten dat ook effectief doen, gecorreleerd zijn vb.: ‘mijn kind en ik 

uiten makkelijk emoties’ & ‘ik deel makkelijk mijn mening in een groep’ zijn twee 

items die peilen naar expressiviteit en zouden moeten correleren  

o interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

o test-hertest betrouwbaarheid 

 

B. RESPONSE SETS: antwoordtendensen  

 

C. VALIDITEIT: Meten wat je beoogt te meten 

o face validiteit: ziet het instrument er uit alsof het meet wat het beoogt te meten? 

o predictieve validiteit (~ criteriumvaliditeit): in welke mate iets gaan voorspellen?  

vb.: ambitie en prestatiemotivatie zouden schoolprestaties moeten voorspellen 

o convergente validiteit: mate waarin verschillende instrumenten die hetzelfde 

construct meten met elkaar overeenstemmen  

o discriminante validiteit: mate waarin instrumenten die een verschillend construct 

meten verschillend zijn van elkaar vb.: welzijn en depressie meten  

= allemaal construct validiteit 

 

D. VERALGEMEENBAARHEID: over groepen/condities  

 

Meten = weten? Methodologische dwalingen: 

A. ZELFRAPPORTAGE  

Response sets = non-content responding: de responses hebben niets te maken met de 

inhoud die wordt bevraagd  

o instemming (yeah-saying): reverse-scoring items inbouwen en dus een item 

omgekeerd bevragen vb.: leeftijd!: hoe jonger, hoe meer yeah-saying  

o extreem antwoorden: soms een cultuur effect vb.: in Zuidelijke landen meer dan 

in West-Europese landen  

o random antwoorden: invullen zonder te kijken naar de vraag en kan je op 

controleren door een vraag te laten terugkeren of een infrequency schaal te 

creëren (item inbouwen waarvan je weet dat niemand daar ja op antwoord) (boek 

blz. 88)  

o sociaal wenselijkheid: zelfpresentatie-bias of impression management 

 

Sociaal wenselijk antwoorden  

o bron van systematische vertekening 

o antwoorden volgens bepaalde verwachting in functie van sociale aantrekkelijkheid 

• zelfpresentatie bias (self-deception): onbewuste bias op jezelf, mensen die 

door een hele roze bril naar zichzelf kijken  

• impression management: om te willen imponeren, is bewuster aspect   

o sociaal wenselijk als persoonlijkheidstrek vs. “error” 

• sommige mensen vinden het geen vertekening maar een 

persoonlijkheidstrek vb.: iemand is altijd bezig met sociaal wenselijk zijn  
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• geen consensus: er uit proberen halen of betekenisvol?  

o determinanten  

• sociaal gevoelige onderwerpen  

• selectieprocedures, juridische procedures  

o correlaten: leeftijd (hoe jonger, hoe maar), geslacht (vrouwen meer dan 

mannen), opleiding (meer bij een lage SES), ras  

 

Hoe sociale wenselijkheid meten? Je kan sociale wenselijkheid meten via een vragenlijst 

en die schalen inbouwen in jouw oorspronkelijke vragenlijst.  

 
 

Hoe sociale wenselijkheid voorkomen?  

o specifieke schalen inbouwen  

• nadeel: lengte van de lijst, psychometrische kwaliteiten niet altijd ok, 

sociale wenselijkheid meet ook persoonlijkheidseigenschap (neiging tot 

conformisme of sociale naïviteit) 

o vooraf waarschuwen: ‘alle antwoorden zijn oké’ 

o antwoordformat met gedwongen keuze 

o sociaal wenselijk “vrije” lijsten construeren  

 

Anderzijds:  

o predictieve waarde van persoonlijkheidsmeting m.b.t. succes in werk en prognose 

therapie wordt niet beïnvloed door sociale wenselijkheid 

o geen significante stijging in validiteit bij verwijderen van sociale wenselijkheid  

 

Methodologische dwaling vanuit faking (boek blz. 90) 

o het bewust (positief of negatief) verstoord antwoorden op tests 

o vals negatieven - vals positieven – correct: onderscheid moeilijk te maken en hier 

kan je als proefleider de mist ingaan  

o hoe detecteren? 

• analog designs (fake good – fake bad studies): vragenlijst geven en ze 

willen dat je faked in negatieve en daarna faked in positieve zin  

• antwoorden/profielen van mensen matchen met prototypisch profiel  

• blijft moeilijk  
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B. OBSERVER-RATINGS 

Halo-effect: op basis van één eigenschap automatisch ook een andere eigenschap 

toeschrijven aan iemand vb.: aantrekkelijke mensen zien er intelligenter uit  

Self-based heuristic bias: eigen persoonlijkheid speelt mee in hoe je andere gaat 

beoordelen vb.: je bent een heel emotioneel stabiel persoon en gaat dus de hysterische 

bui van jouw zus sneller als abnormaal beoordelen 

 

Algemene kritische noot bij interpretatie van resultaten  

o invloed van schaalformat 

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

• even vs. oneven antwoordmogelijkheden – ‘tussencategorie’ 

o invloed van volgorde van vragen  

• vb.: correlatie tussen ratings ‘hoe gelukkig ben je met je leven’ en ‘hoe 

gelukkig ben je in je huwelijk’ zijn veel lager dan wanneer je eerst de 

huwelijksvraag stelt  

o invloed van referentiekader 

• kan oorzaak zijn van lage correlaties over beoordelaars heen  

• vb.: partner-collega ratings 

• vb.: kind beoordelen als ouder of als leerkracht is een totaal ander 

referentiekader, leerkracht kan vergelijken met mee kinderen  

o invloed van inhoud van de items  

• vb.: barnum statements die op iedereen van toepassing zijn 

 

METEN VAN PERSOONLIJKHEID: DESIGNS 

  

Experimentele designs Causaliteit, maar geen zicht op samenhang in realiteit. 

Correlationele studies Zicht op reële correlaties, maar geen 

causaliteitsuitspraken mogelijk. 

Case studies  

experience sampling design 

(recente trend) 

Voorbeeldstudie: Leerkrachten in opleiding 2x per dag 

14 dagen lang vaardigheden beoordelen. Je ziet dan 

fluctuaties en dit geeft een enorme rijkdom aan 

informatie.  

 
 

Bevraging van persoonlijkheid via experience sampling: 
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THE DISPOSITIONAL DOMAIN OF PERSONALITY: TREKKEN EN 

TAXONOMIEËN VAN TREKKEN  

TRAIT PSYCHOLOGY 

 

Domein waarvan we het meest vertrekken binnen deze cursus.  

 

Centrale focus: “Those aspects of personality that are stable over time, are relatively 

consistent over situations and make people different from each other.” 

 

Belangrijkste vragen: 

o Hoe moeten we trekken conceptualiseren?  

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

o Hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijven?  

 

Twee invullingen van een TREK (boek blz. 50) 

a) een interne causale eigenschap: determinant van gedrag  

b) beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag  

 

TREK-THEORIE = DIMENSIONELE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

 

Meest statistisch georiënteerde theorie 

van persoonlijkheid. Centraal: hoe sterk 

verschilt iemand van de gemiddelde score 

op een universele trek. vb.: intelligentie 

volgt een bell shave curve. O.b.v. de 

distributie ga je normen maken en zie 

hoe hoog/laag iemand scoort tegenover 

de groep. Is een dimensionele kijk.  

 

Illustratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een rechts scheve verdeling is vaak zo voor eigenschappen die niet zo aangenaam zijn. 

Een links scheve verdeling is vaak zo voor aangename eigenschappen. 
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HISTORISCH PERSPECTIEF: VAN CATEGORIAAL NAAR DIMENSIONEEL DENKEN 

OMTRENT PERSOONLIJKHEID 

 

DIMENSIONEEL DENKEN POSITIONEREN IN DE TIJD  

 

Oude Grieken waren de allereerste die de link ging leggen met immoreel en moreel. 

Men dacht toen heel categoriaal en niet dimensioneel.  

 

Aristoteles: 1ste beschrijving van persoonlijkheidstrekken in functie van beschrijving 

ethisch gedrag -> drie categorieën (eerste drie kenmerken) 

o MOED 

o BESCHEIDENHEID 

o IJDELHEID 

 

Theophrastus: publicatie van 30 types/karakters 

 

Hippocrates: link 4 basissappen ~ ziekte  

 

Galenus: toepassing op persoonlijkheid 

o evenwicht tussen 4 sappen = gezond 

o onevenwicht = mentale stoornis 

 

4 bodily fluids (humours) of Hippocrates (460-277 BC) 

o initieel: categoriale types ~ mensen werden ingedeeld 

in één van de vier basistemperamenten: afhankelijk 

van welk soort sap in onevenwicht een ander soort 

persoonlijkheid  

o steeds meer dimensioneel gaan bekijken 

o revisie van 4 humorale termen naar 2 trekdimensies: 

voor het eerst beschrijving van persoonlijkheid in 

dimensies  

• mood stability (veranderlijkheid) ~ emotionele 

stabiliteit  

• strength of emotions (kalm vs. vurig) ~ 

extraversie  

o basis van de theorie van Eysenck  

 

 

IDENTIFICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE TREKKEN  

o Lexicale benadering 

o Statistische benadering  

o Theoretische benadering  

 

A. LEXICALE BENADERING  

= natuurlijke taal als basis voor studie van persoonlijkheidstrekken  

o belangrijke individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal 

o frequentie en n synoniemen ~ belangrijkheid 

o cross-culturele universaliteit 
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o woordenboekstudies: persoonsbeschrijvende adjectieven (John, 1990) = passieve 

persoonsbeschrijvende woordenschat 

o studie van vrije beschrijvingen (Kohnstamm et al., 1995, 1998) = actieve 

persoonsbeschrijvende woordenschat (zie bijvoorbeeld constructie HiPIC – cursus 

differentiële psychologie) 

 

B. STATISTISCHE BENADERING: FACTORANALYSE  

o vertrekt altijd van een pool van items 

o is per definitie a-theoretisch wegens empirische basis 

o samenvatten van empirische relaties tussen items = reductie naar beperkt aantal 

factoren  

o items binnen zelfde factor meten zelfde trek  

o samenvatten van de relaties tussen variabelen op een accurate en economische 

wijze met het oog op een adequate conceptualisatie  

 

Factoranalyse: 4 stappen  

o correlatiematrix: vertrekpunt 

o extractie van factoren: datareductie 

o rotatie van factoren: interpretatie van de factoren  

o factorscores: nieuwe scores op latente factoren  

 

Correlatiematrix (= variable centered approach) 

o vertrekpunt: data-sheet, vb.: in SPSS 

o rijen = subjecten, kolommen = variabelen  

o kijken naar de mate waarin variabelen met elkaar gecorreleerd zijn  

 

vb.: intercorrelatie-tabel 

 
 

vb.: factorladingenmatrix 
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Factor-analyse 

o een statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen gaat 

zoeken naar onderliggende variabelen  

o deze onderliggende variabelen noemen we FACTOREN  

o doel: data-reductie en inzicht in structuur van de data-set 

o toepassing op persoonlijkheidsdata  

vb.: kijken naar de mate waarin een groot aantal persoonsbeschrijvende 

adjectieven voorgesteld worden aan de hand van een kleiner aantal kernfactoren 

van persoonlijkheid, waaronder elk van de adjectieven kan geclassificeerd worden  

o de output van een factoranalyse noemen we een factorladingenmatrix  

o de meest elementaire soort factor-analyse 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 

o elk van de factoren verklaart de maximale hoeveelheid variantie die de factor zou 

kunnen verklaren  

o factorladingen zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de gemeten variabelen en de 

verklarende factoren  

 

C. THEORETISCHE BENADERING  

o theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten  

o itemselectie in functie van theoretische constructen  

o lexicale en statistische benadering worden vaak gecombineerd  

 

-> 3 benaderingen ~ ontwikkeling van taxonomieën  

 

Laat ontstaan van trek-theorieën: nood aan statistische technieken om veelheid aan 

termen te structureren (~ Galton) en belangrijkste trekken te definiëren  

o correlatie 

o factoranalyse 

 

 

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  
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H2: HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE 

MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN OP 

PERSOONLIJKHEID EN BIOLOGISCHE 

THEORIEËN VAN PERSOONLIJKHEID 

HISTORISCHE PERSOONLIJKHEIDSTHEORIEËN  

HISTORISCH RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN: ALLPORT 

 

Allport als eerste een belangrijke rol gespeeld binnen de trektheorie. Hij vertrok als 

eerste vanuit de lexicale benadering (~ persoonsbeschrijvende woordenschat in 

woordenboeken gebruiken als basis om trekmodellen te ontwikkelen). M.a.w. 

ontwikkelde als eerste een classificatiesysteem van persoonlijkheidstrekken o.b.v. 

woordenboekstudie (~ lexicale benaderring).  

 

Tegelijk ontstond de eerste universitaire cursus persoonlijkheidspsychologie waarvan 

Allport de docent was. Hij heeft het terrein een boost gegeven.  

 

Legde als eerste de link naar het zenuwstelsel: vanuit empirische benadering link 

tussen beschrijvende karakteristieken en neurologische indicatoren. Hij is niet verder 

gegaan dan het enkel beschrijven, maar stipte dus wel aan dat ze niet los van elkaar 

stonden.  

 

Integratieve benadering van persoonlijkheid. Aanhanger van nomothetische én 

idiografische benadering. Hij probeerde tegenovergestelde visies op persoonlijkheid te 

integreren. 

o common personality traits: er zijn een aantal gemeenschappelijk 

persoonlijkheidseigenschappen waarop iedereen beschreven kan worden 

o personality disposition: wat een persoon uniek maakt, is de interactie tussen de 

verschillende common personality traits die iemand tot een uniek persoon maken   

 

Classificatie van trekken op 3 niveaus (vrij rudimentair):  

1. cardinale trekken: alles wat te maken heeft met passies/obsessies, iets wat 

iemands persoonlijkheid enorm bepaald, stuurt en domineert (meestal maar één 

per persoon) 

2. centrale trekken: kern van persoonlijkheid, een aantal trekken waarop iemand 

doorgaans over contexten en situaties heen gepositioneerd kan worden  

3. secundaire trekken: eigenschappen die niet altijd even duidelijk zijn, die in een 

bepaalde context er zijn en in andere weer niet, die iets meer fluctueren  

 

Maar ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat, zijn bijdrage was dus zeer conceptueel en 

theoretisch.  

 

Significante bijdragen  

o trekbenadering: nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen 

gehanteerd werden, hij gaf een meer genuanceerde visie op persoonlijkheid  
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• toen was men er van overtuigd dat als je iemands persoonlijkheid kende, 

je alles kon voorspellen in termen van functioneren  

• was een rigide kijk van kijken naar mensen: gedrag wordt niet alleen 

bepaald door individuele disposities maar ook door omgeving 

o theorie van zelfconcept: belang over theorieën heen  

• de manier waarop we onze identiteit/zelfconcept ontwikkelen in relatie tot 

persoonlijkheid is van belang onafhankelijk van op welke manier je naar 

persoonlijkheid kijkt  

• zelfconcept als construct duidelijk linken aan Allport 

• later werd het door anderen meer fijnmazig bestudeerd  

 

HISTORISCHE RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN: EYSENCK 

(BOEK BLZ. 59-77) 

 

Klemtoom: erfelijkheid en psychofysiologische basis van trekken. Eysenck als eerste de 

kaart getrokken dat persoonlijkheid erfelijk was. Dit ging toen erg tegen de visie van zijn 

tijd in: men ging er vanuit dat het kind geboren werd als een blanco blad, dat alles 

bepaald werd door de omgeving en dat de enige factor die gestuurd werd door het kind 

de intelligentie van het kind was.   

 

Classificatie gemaakt die voor de eerste keer hiërarchisch was, m.a.w. constructie 

hiërarchische typologie. Vertrokken van specifieke responsen (SR): specifieke 

observaties die je doet van hoe iemand zich gedraagt. Bijvoorbeeld observeren dat 

iemand op een feestje heel veel communiceert. Wanneer je dit keer op keer zou 

observeren, dan kom je op het niveau van de habituele responsen (HR) en kan je 

besluiten dat die persoon de neiging heeft om vrij interactief om te gaan met anderen. 

Wanneer je alle habituele responsen samenlegt, kom je tot het niveau van de trek (= 

trait niveau) en kan je besluiten dat het een sociaal persoon is.  

 

Hiërarchische structuur van trekken volgens Eysenck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vertrekt vanuit SR, datgene wat je heel concreet gaat observeren op één moment in 

een bepaalde context. Als je dat over verschillende situaties en tijdstippen heen gaat 

doen, kom je op het niveau v/d HR waar je mensen al een stukje gaat beginnen typeren. 

Als je dit nog een stukje verder doortrekt, kom je op het niveau v/d trek. Personality 

type wordt ingevuld door de super-orde-trek die daarboven op staat. vb.: sociaal zijn, zit 

op ‘trait level’ en behoort tot het personality type extraversie. 
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Gecorreleerde trekken = super-trait:  

a) Extraversie 

b) Neuroticisme 

c) Psychoticisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk enkel N en E & in later fase P. Hij merkte dat hij niet alles kon verklaren 

met N & E. Deze P-factor is niet zonder kritiek gebleven, want als je kijkt naar wat er 

onder valt, gaat deze trek meer psychopathie kaderen. Nog altijd zijn er mensen die het 

zo interpreteren. Echter heeft Eysenck het niet zo bedoelt. Hij ziet het meer als een 

brede factor waaronder dat kille zit, maar ook iets positief: vaak zijn deze mensen ook 

zeer creatief. Vanuit een Rogeriaanse invulling die toen heerste ging men er vanuit dat 

creativiteit de ultieme vorm van zelfverwezenlijking was en dit viel niet te rijmen met alle 

andere eigenschappen die er ook onder vallen. Men had dus moeite om de P factor te 

aanvaarden als een basic factor van persoonlijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifieke uitwerking P-factor 

o kritiek: P-factor insinueert hoger risico op psychose 

o hoog P ~ hoger risico op psychotisch-gerelateerde ervaringen  

o P-factor empirisch minst onderschreven  

 

Assessment volgens Eysenck: EPQ (Eysencks Personality Questionnaire) 

o EPQ: assumptie dat de verschillen in scores op supertrekken verschillen in gedrag 

tussen mensen verklaren  

• verklaart waarom mensen verschillen in reactie op omgevingsprikkels 

• verklaart waarom mensen verschillen in de mate van risicogedrag 

• verklaart waarom mensen verschillen in de mate waarin ze om kunnen met 

veranderingen 

o cross-cultureel onderzoek: replicatie 3 factoren ok  
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• in meer dan 24 landen  

• zowel bij mannen als vrouwen  

• support voor genetische basis (was zijn grote claim)  

o EPQ-versie voor jongeren  

• ook bij jongeren cross-culturele replicatie 

• gelijkenis over ontwikkelingsfase eens 

• stabiliteit van de drie factoren over leeftijd heen vb.: jongeren die op 16 

jarige leeftijd hoog scoren op E zullen in verhouding met anderen 10 jaar 

later ook nog steeds vrij hoog scoren op E (relatieve stabiliteit)  

 

Bijdrage Eysenck  

o beschrijving + verklaring van individuele verschillen: de verklaring voor 

individuele verschillen is dat er verschillende genetische structuren zijn onder 

mensen die mee het gedrag gaan sturen  

o ontwikkeling robuuste maat voor persoonlijkheid 

o aandacht voor biologische – genetische basis van persoonlijkheid & door Eysenck 

is dit domein gaan ontwikkelen  

 

Kritiek op Eysenck 

o 3 factoren voldoende om hele spectrum aan eigenschappen die er bestaan te gaan 

omvatten?  

o biologisch criterium te rigide?  

 

HISTORISCH RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN: CATTELL  

 

Pionier in toepassing factoranalyse: structuur van persoonlijkheid. Empirische reductie 

van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken. Welke onderliggende structuur 

komt er naar voor, hoe kunnen we dit repliceren en hoe een persoonlijkheidsinstrument 

maken dat die onderliggende structuur goed gaat representeren?  

 

Ontwikkeling van de 16PF 

o bestaat nog altijd, maar wordt niet veel gebruikt 

o er zijn enorm veel classificaties in dit instrument = één van de grootste 

taxonomieën in termen van aantal factoren  

• maakt een onderscheid tussen genetisch vs. omgevingsgestuurde trekken  

• maakt een onderscheid tussen types van trekken (dynamic traits: 

motivatie, ability traits, …) 

o alle verschillende classificaties kan je gaan begrijpen als 16 onderliggende 

factoren van persoonlijkheid  

 

Assessment volgens Cattell: 16 PF 

o sterke interesse in het maken v/e instrument, maar keek te strikt naar de data 

(was empirisch gedreven, maar weinig bruikbaar) 

o nadelen 16PF: 

• moeilijkheidsgraad (lang)  

• psychometrische moeilijkheden m.b.t. replicatie 16 factoren/onderliggende 

structuur, hoe valide is het dan? 

• probleem interne consistentie voor een aantal schalen: de samenhang van 

items die tot een zelfde schaal zouden moeten behoren was niet zo groot  
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HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN  

HIËRARCHISCHE VERSUS CIRCUMPLEXMODELLEN  

 

Hedendaagse modellen kan je indelen in twee soorten modellen:  

Hiërarchisch model van persoonlijkheid  

vb.: FFM met als maat NEO PI-R 

o schalen worden toegewezen aan de factor waarop ze primair laden ~ data-driven 

constructie van modellen  

o secundaire/tertiaire ladingen niet in rekening gebracht 

o gevolg: gecorreleerde domeinscores aangezien de indicatoren die je gebruikt om 

uw domeinen te meten niet los van elkaar staan, ze hebben crossladingen 

 

Circumplex model van persoonlijkheid: secundaire lading wel in rekening gebracht.  

vb.: interpersoonlijk model van Wiggins 

 

Voorbeeld:  

De coëfficiënt geeft aan hoe sterk elk adjectief op de factor 

laadt. In een hiërarchisch model zal vriendelijkheid 

beschouwt worden als een eigenschap die duidelijk een 

uiting is van factor 1, want hij laadt hoog op factor 1 (.74). 

In een circumplex model houdt men ook rekening met de 

secundaire lading, namelijk de .25 voor vriendelijkheid op 

factor 2. Een duidelijker voorbeeld is zelfzekerheid, want 

die laadt in absolute waarde hoger op factor 2 (N), maar 

het verschil met factor 1 is niet zo groot. In een 

circumplexmodel ga je het voorstellen in een cirkel waarbij 

je met beide ladingen rekening houdt.  

 

CIRCUMPLEX MODEL VAN WIGGINS  

 

Visuele voorstelling van interpersoonlijk gedrag. Vertrokken vanuit het idee dat je 

interpersoonlijk gedrag niet gewoon kan gaan voorstellen als uiting van bijvoorbeeld E en 

A. Het is meestal een combinatie van de twee die je visueel krijgt voorgesteld door beide 

concepten van interpersoonlijk gedrag mee in rekening te brengen. Laat zien hoe je 

eigenschappen die niet factorzuiver zijn, kan begrijpen.  

o 2 assen: love (~ vandaag de dag zouden we het A noemen) vs. status (~ E) 

o specificatie van de relaties tussen alle trekken in het model  
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Specificatie van relatie tussen trekken: 

o nabijheid (eigenschappen die dicht bij elkaar staan): + correlatie 

o bipolariteit (eigenschappen die lijnrecht tegenover elkaar staan): - correlatie 

o orthogonaliteit (in een hoek van 90°): geen correlatie vb.: dominant zijn heeft 

niks te maken met koelbloedig zijn, het kan allebei  

 

Doel: aandacht vestigen op hiaten in onderzoek naar interpersoonlijk gedrag. Je krijgt 

een accuratere voorstelling omdat je met alle ladingen rekening houdt en niet enkel met 

de primaire. vb.: naar trekken die tussen twee ‘pure’ trekken liggen 

 

Replicatie bij kinderen en ook daar bleek het een goed model. Kritiek: Interpersoonlijk 

gedrag, slechts 2 betrokken dimensies? Zou het bijvoorbeeld ook niet kunnen dat ES er 

een rol in speelt?  

 

HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT KADER: FIVE FACTOR MODEL  

 

Vertrekpunt: de lexicale & statistische benadering  

o her-analyse lijst Allport: 5 factoren  

o significante reeks studies met trekadjectieven: 5 factoren  

o replicatie van 5 factoren zowel vanuit de structuur van trek-adjectieven 

(Goldberg) als o.b.v. ‘zinnen’-items (McCrae & Costa) 

o data-driven, a-theoretisch  

 

Elk individu in eender welke cultuur en over geslachten heen neemt een positie in op elk 

van de vijf brede domeinen (= hogere-orde factoren) en op elk van de meer specifieke 

facetten (lagere-orde factoren). -> hiërarchisch model (enkel rekening gehouden met 

primaire ladingen) 

 

De vijf basisfactoren van persoonlijkheid: Het Vijf Factoren Model (VFM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionele visie. Iedereen krijgt een positie van de -pool naar de +pool. Het gaat over 

de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap in meerdere of minder mate.  
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Five Factor Model: Bronnen van evidentie 

o cross-cultureel valide (talen/culturen) 

o valide over leeftijdsgroepen heen (zie ook les rond ontwikkeling) 

o genetische basis (zie ook les gedragsgenetica) 

o sterke predictieve validiteit m.b.t. allerlei outcomes (zie ook les significante 

levensdomeinen)  

 

Hoe meten we de 5 basisfactoren van persoonlijkheid?  

o NEO PI-R: 240 zinnen-items, 30 facetten, hiërarchisch gestructureerd onder 5 

dimensies 

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

o BFI: 44 korte zinnetjes, enkel scores 5 dimensies 

o adjectievenlijsten  

 

= keuze tussen gedifferentieerd maar uitgebreid vs. minder gedifferentieerd maar 

economisch  
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Persoonlijkheidsbeschrijving vanuit de NEO-PI-R 

Elk individu neemt een positie in op elk van de vijf 

brede domeinen (= hogere-orde factoren) en op 

elk van de meer specifieke facetten (lagere-orde 

factoren) 

o persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar 

versterken of compenseren  

o extreme scores kunnen indicatief zijn voor 

een persoonlijkheidsproblematiek, maar 

dat is niet noodzakelijk zo! 

• afhankelijk van context 

• afhankelijk van andere trekken  

• afhankelijk van leeftijd 

• … 

 

Aandachtspunten: 

o de NEO PI-R meet de normale variatie 

aan persoonlijkheidseigenschappen 

vb.: er is niks mis met een hoge score op 

N, het meet geen klinische depressie maar 

de mate waarin mensen ontvankelijk zijn 

voor neerslachtige gevoelens wat een 

normale eigenschap is die de ene meer 

heeft en de andere minder  

o geen diagnostisch instrument!  

o wel vaak gebruikt binnen diagnostische 

procedures in functie van beschrijving 

sterktes/mogelijke kwetsbaarheden  

 

Figuur voorbeeld NEO PI-R profiel 

o een individu krijgt scores op facetten en domeinen 

o variabele centered assessment: je vertrekt vanuit de 

variabelen/eigenschappen en je krijgt scores op elk van de 30 facetten 

 

FFM person centered assessment 

o person-centered assessment: gaat niet kijken naar de individuele scores op elk 

van de eigenschappen, maar naar de combinatie van scores, zien we hier 

terugkerende patronen van eigenschappen die samenhangen om zo tot 

persoonlijkheidstypes te komen  

o terugkerende specifieke combinatie van hoge/lage scores op de Big Five over N 

personen (sterk gerepliceerd)  

• overcontrolled: hoog N, laag E (ervaren heel veel emoties en kunnen dit 

moeilijk uiten)  

• undercontrolled: laag A, laag C (moeilijker in de omgang en weinig 

ambitie en zelfdiscipline, vaak impulsieve mensen) 

• resilient: laag N, hoog A, hoog C 

o op basis van data-analytische methoden (op een empirische manier: in data gaan 

kijken of er combinaties van scores terugkomen en of die betekenisvol zijn)  

• cluster-analyse 

• latente klasse-analyse 
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FMM 3 persoonlijkheidstypes 

Voordeel: brede toepassingsmogelijkheden  

o klinisch: zicht op at-risk voor psychopathologie (signaalfunctie) 

• overcontrollers: meer kans internaliserende pathologie gaan ontwikkelen  

• undercontrollers: meer kans externaliserende pathologie gaan ontwikkelen  

-> o.b.v. persoonlijkheid nooit diagnoses stellen, maar kan wel zicht bieden op 

eventuele kwetsbaarheden voor psychopathologie  

o selectie doeleinden vb.: normprofiel (kijken wie zijn persoonlijkheidsprofiel een 

match is met het profiel waarnaar je opzoek bent) voor verschillende 

beroepsgroepen  

Nadeel 

o verlies van informatie  

o categoriale toewijzing aan 1 bepaald type  

 

Kritiek FFM 

o a-theoretisch, te beschrijvend (geen etiologisch vraagstuk aan gekoppeld) 

o biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen (vb.: waarom 

doen mensen de dingen die ze doen?)  

o additionele factoren van persoonlijkheid niet inbegrepen vb.: fysieke 

aantrekkelijkheid, religiositeit (wederkritiek: komt er cross-cultureel gezien niet 

uit) 

 

DE BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee grote luiken. Psychobiologie in deze les & gedragsgenetica volgende les. De twee 

invalshoeken vallen samen onder de biologische benadering van persoonlijkheid.  
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Wanneer je kijkt naar menselijk gedrag kan dit a.d.h.v. drie studieniveaus:   

Fenoptypische niveau Binnen de psychologie richten we ons vooral op het 

fenotypische niveau. Het uitwendig zichtbare niveau. Hoe 

gedragen mensen zich op een adaptieve of maladaptieve 

manier en hier redenen voor proberen te zoeken. 

Biologische niveau Hier gaan we zoeken naar fysiologische indicatoren die de 

connectie kunnen maken naar uitwendig gedrag. Psycho-

biologische theorieën houden zich bezig met hoe verschillen 

op fysiologisch niveau gaan leiden tot verschillen in gedrag. 

We zitten dan op het niveau van de fysiologie en de medische 

wetenschap.  

Genotypische niveau Nog een niveau dieper gaan, komen we binnen het terrein 

van de moleculaire biologie waar je alles rond de 

persoonlijkheid en genetica kan gaan beschouwen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENTIE VOOR BIOLOGISCHE BASIS VAN PERSOONLIJKHEID? (BOEK BLZ. 

150-175) 

 

Hoe is de interesse in het biologische niveau ontstaan?  

o historisch: oude Grieken ~ lichaamssappen, fysiognomie, frenologie (verschillen in 

hersenschedel/lippen zijn verantwoordelijk voor verschillen in gedrag) 

= eerste historische theorieën die de link hebben gelegd tussen biologie en gedrag  

 

Vandaag de dag 

o evidentie vanuit recente(re) theorieën (Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman): 

verband persoonlijkheid ~ NT en arousal-systemen  

o hormonaal onderzoek: verband persoonlijkheid ~ testosteron  

• cortisol  

• oxytocine  

o persoonlijkheidsverandering na hersenletsel  

 

PSYCHO-BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

 

Centrale assumptie (over alle sub-terreinen heen): psychologische verschillen tussen 

mensen (gedrag, emoties, manier van denken, …) resulteren uit verschillen in 

fysiologische systemen  

 

2 belangrijke terreinen hierin: psychofysiologie (vb.: autonoom zenuwstelsel) en 

neuropsychologie (link tussen gedrag en neurologisch functioneren) 
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Betrouwbare meting fysiologische karakteristieken. Worden gebruikt in het onderzoek om 

na te gaan hoe persoonlijkheid samenhangt met ons fysiologisch systeem. Sterke 

vooruitgang van onderzoek tot gevolg. 

o zenuwstelsel  

o hart- en vaatstelsel 

o spier-en beenderstelsel  

o hormoon-level  

 

Drik Swaab pionier van psychofysiologische 

benadering van persoonlijkheid. Boek 

geschreven ‘wij zijn ons brein’. De manier 

waarop de hersenstructuur tijdens de 

zwangerschap ontwikkelt, gaat heel sterk 

bepalen wie wij later gaan worden. In-utero 

ontwikkeling van hersenstructuur bepaalt wie 

we zijn:  

o seksuele oriëntatie 

o geslachtsverschillen  

o psychopathologie 

 

Is een heel deterministische visie. Ook seksuele oriëntatie en de mate waarin je mogelijk 

psychopathologie gaat ontwikkelen. Hij hecht veel belang aan invloed tijdens 

zwangerschap: roken – alcohol & antidepressiva. 

 

Hij gaat er vanuit dat alles wat impact heeft op uw fysiologisch systeem nadat je geboren 

bent nog een veel grotere impact hebt op het wezen dat aan het groeien is in de 

baarmoeder. Gezien daar de hersenstructuur zich nog volop aan het ontwikkelen is.  

 

Hij heeft deelgenomen aan maatschappelijke debatten. Als alles zo bepaald wordt door 

biologie, heeft psychotherapie dan nog wel zin? In welke mate zijn mensen moreel 

verantwoordelijk wanneer ze delicten plegen? Moeten we de verantwoordelijkheid dan 

afschuiven naar dat ze er niet aan kunnen doen omdat ze biologisch zo bepaald zijn?  

 

CONCEPTUEEL KADER VOOR ONDERZOEK NAAR PERSOONLIJKHEID EN 

FYSIOLOGISCHE PARAMETERS 

 

Conceptueel kader:  

Men gaat kijken naar de link tussen een bepaalde persoonlijkheidstrek en een specifieke 

omgevingsconditie die doordat ze in interactie met elkaar treden een zekere 

psychologische respons geven die je kan gaan afleiden uit een fysiologische indicator.  

 

Algemeen vanwaar alle onderzoeken vertrekken. Een omgevingsconditie en een 

persoonsconditie. Kijken wat die twee met elkaar doen in termen van psychologische 

reactie gelinkt aan een fysiologische indicator om op die manier het gedrag te gaan 

begrijpen.  
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Voorbeeld: 

Stel je bent een introvert persoon en je komt op een feestje waar er heel veel lawaai is. 

De interactie tussen de luide omgeving en de overprikkeling met de introverte aard van 

die persoon die kan leiden tot een psychologische respons van over-stimulatie. Dit gaat 

zich dan fysiologisch uiten in stijging van de hartslag. De psychologische respons gaat 

uiteindelijk uiting geven in een gedragsrespons, zoals bijvoorbeeld de persoon die beslist 

om het feestje te verlaten.  

 

OVERZICHT FYSIOLOGISCHE INDICATOREN RELEVANT BINNEN 

PSYCHOFYSIOLOGISCH ONDERZOEK VAN PERSOONLIJKHEID 

 

De relevante indicatoren die willen gaan betrekken:  

Op verschillende niveaus 

(stelsels) van ons 

fysiologisch functioneren 

zijn er indicatoren die we 

kunnen gaan gebruiken in 

onderzoek naar de link 

tussen persoonlijkheid, 

omgeving, gedrag en de 

link met fysiologische 

reacties in heel dit proces.  

 

 

FYSIOLOGISCHE METINGEN: AUTONOOM ZENUWSTELSEL  

 

Autonoom zenuwstelsel bestaat het sympathisch en parasympatisch zenuwstelsel. 

Autonoom zenuwstelsel verantwoordelijk voor meten van de systemen die betrokken zijn 

bij de regulatie van arousal.  
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Electro-dermale meting (huidgeleiding) 

o elektrode via zweetklieren in handpalm, want zweetklieren in de handpalm zijn 

het meest gevoel aan stimuli die te maken hebben met stress en arousal (veel 

meer dan met warmte zoals vb.: oksels)  

o door 1ste elektrode stuurt men een heel laag Watt aan elektriciteit waarop men 

gaat meten hoeveel van die elektriciteit overblijft in de 2de elektrode: de 

elektriciteit moet via geleiding van het zweet getransformeerd worden naar de 2de 

elektrode, hoe meer je zweet hoe meer huidgeleiding en dus hoe meer elektriciteit 

er wordt vastgesteld in de 2de elektrode 

o sympathisch zenuwstelsel – fight or flight respons meten  

o gevoeliger aan psychologisch significante stimuli dan aan thermale stimuli  

• lawaai vb.: heel hard verschieten  

• visuele stimuli (emotionele foto’s) 

o = methode tot meting emotionele arousal vb.: toepassing bij leugendetectie  

 

 

Cardiovasculaire metingen  

o hartslag: tijd tussen 2 hartslagen meten  

o bloedvaten: bloeddruk (hoge of stijgende bloeddruk is indicator van arousal)  

-> stijging bij stress, angst, cognitieve inspanning vb.: taak  

 

 

Filmpje: Het is niet omdat je als persoon emotioneel aroused bent, dat je 

daardoor slechter zal gaan presteren op een taak. Vaak heerst het idee 

dat wanneer je veel emotioneel aroused bent, dat je dan op een cognitieve 

taak (vb.: examen) slechter zal gaan presteren. Dit is vaak zo, maar er 

zijn ook mensen die ondanks de hoge emotionele arousal toch goed 

kunnen presteren. De cognitieve taak is hier om achteruit te tellen van 

duizend in sprongen van zeven. Ondertussen hartslag en bloeddruk 

gemeten. Sommige personen zijn zeer emotioneel stabiel en andere zeer 

emotioneel gevoelig (mate waarin hartslag er op reageert). Er zijn 

belangrijke individuele verschillen. Persoon in dit filmpje die het meest 

neurotisch was, had de beste score.  

 

 

Informatie vanuit deze metingen m.b.t. persoonlijkheid: 

o belangrijke individuele verschillen in cardiale reactiviteit bij blootstelling aan 

dezelfde taak of stress 

o belangrijke verschillen in huidgeleiding bij blootstelling aan dezelfde taak of stress 

 

 

Concrete bevindingen:  

o introverten en neuroten: hogere cardiovasculaire activiteit bij arousal  

o hogere huidgeleiding bij introverten bij stress of inname cafeïne vb.: dezelfde 

toestand (5 tassen koffie drinken) zal bij een introvert tot meer huidgeleiding 

leiden dan bij een extravert want er is een grotere reactiviteit  

o hoog N: chronische activatie van het sympathisch zenuwstelsel  
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FYSIOLOGISCHE METINGEN: CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

 

EEG 

o elektrische activiteit geproduceerd door de hersenen meten  

a) verschillende soorten golven  

b) alpha wave: mate van rust weergeven = inverse (omgekeerde) indicator 

van activiteit (hoe meer alpha golven zien, hoe meer iemand in een soort 

van rust modus is) 

o identificatie van activatiepatronen in verschillende regio’s in relatie tot 

informatieprocessing (vb: geheugen): zoeken naar wanneer worden bepaalde 

regio’s in de hersenen geactiveerd in relatie tot bepaalde taken die mensen 

krijgen 

 

ERP 

o korte stimulus aanbieden en kijken wat de activiteit in de hersenen is als respons 

op die stimulus, elektrische activiteit in respons op omgeving  

o sterk gebruikt in onderzoek naar emoties = brain asymmetry research (in de 

frontale hersenen heb je de linker en rechter hemisfeer die te maken hebben met 

emoties & de interesse is hoe de linker versus rechter hemisfeer in relatie tot 

emotionele prikkels reageren afhankelijk van wie je bent) 

o interesse vanuit persoonlijkheidsonderzoek: verschillende activiteit in 

verschillende regio’s voor verschillende ph?  

 

Toepassing EEG/ERP op persoonlijkheid: Waarom verschillen mensen in hun affectieve 

reactie op films? vb.: beginnen meehuilen vs. fysiologisch niet ervaren  

o verschillen tussen individuen in activiteit van linker vs. rechter hersenhemisfeer in 

rusttoestand, m.a.w. over grote groepen heen zijn er belangrijke verschillen in de 

rusttoestand van mensen  

a) positief ingestelde personen: activatie van linkere hemisfeer in 

rusttoestand  

b) negatief ingestelde personen: activatie van rechter hemisfeer in 

rusttoestand 

o stimulatie gaan aanbieden (vb.: een emotionele of een grappige film) (mensen 

verschillen in hun reactie hierop vb.: de ene lacht snel bij een grappige film en de 

andere is meer beheerst)  

o verschillende treshold of responding bij stimulatie (verklaart waarom mensen 

anders er op gaan reageren) 

• positieve ingesteldheid: lagere treshold voor positief affect  

vb.: veel sneller hersengewijs reageren op positieve stimuli en dus 

bijvoorbeeld snel lachen bij een grappige film  

• negatieve ingesteldheid: lagere treshold voor negatief affect  

vb.: veel sneller reageren om negatieve of beladen negatieve stimuli  

 

Brain imaging technieken (fMRI) 

o welke regio’s in de hersenen zijn geactiveerd onder een bepaalde taak? welke 

regio’s van de hersenen zijn betrokken bij welke soort taak?  

o functional magnetich resonance imaging  

o uittekenen van structuur en functie van hersenen  

o primair ontwikkeld voor medische doeleinden  

o activiteit specifieke regio irt taak  
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Toepassing fMRI binnen persoonlijkheidsonderzoek  

Canli et al. (2001) 

o persoonlijkheid heeft sterk te maken met de reactiviteit van de hersenen ten 

aanzien van emotionele stimuli tijdens het uitvoeren van een taak  

o fMRI tijdens blootstelling aan positieve en negatieve beelden (naar foto’s kijken 

van boze of blije gezichten) 

o resultaat: specifieke hersenveranderingen traden op in relatie tot de foto’s, maar 

er waren heel belangrijke individuele verschillen bij  

o mate van hersenactiviteit hangt af van persoonlijkheid 

• N: stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden  

• E: stijgende frontale hersenactiviteit bij positieve beelden  

= andere gerichtheid qua activiteit afhankelijk van persoonlijkheid  

= persoonlijkheid ~ hersenreactiviteit ten aanzien van emotionele stimuli  

 

Crimm et al. (2012) 

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

o resultaat: activatie bepaalde hersenregio’s (limbische structuren), maar er waren 

belangrijke individuele verschillen ondanks dat iedereen aan dezelfde situatie 

werd blootgesteld  

o trait ‘self-directedness’ (zelfdiscipline) negatief gecorreleerd met activiteit in 

bijvoorbeeld amygdala, m.a.w. mensen met veel zelfdiscipline gingen minder 

sterk reageren op de prikkels  

= persoonlijkheid ~ dynamische biologische processen in hersenen  

 

DeYoung et al (2010): 4 van de Big Five (behalve O) betekenisvol gelinkt aan 

hersenscans  

 

Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel meest bekende case: Phineas Gage 

o schade in frontale hersenen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering  

• pseudodepressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief- en 

interesseverlies ~ depressief, maar geen uitgesproken somberheid 

• pseudopsychopathie: ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, 

regelovertredend gedrag, agressie  

• stemmingswisselingen  

• promiscuïteit 

o beperkte psychotherapeutische effecten (niet gevoelig voor psychotherapie) 

o toont aan dat de verandering in de persoonlijkheid heel belangrijke achterliggende 

neurologische indicatoren heeft, want wanneer er daar iets verkeerd gaat kan je 

van persoonlijkheid veranderen  

 

PERSOONLIJKHEID EN HORMONEN  

 

TESTOSTERON 

o ontwikkeling van mannelijke fysieke karakteristieken  

o vanuit psycho-biologisch onderzoek geïnteresseerd of er significante relaties 

bestaan tussen hormoonlevels en persoonlijkheid, link naar persoonlijkheid: 

• hoog: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig  

• laag: meer verantwoordelijk, welgemanierd, vriendelijk  
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• gevangenispopulatie: meer geweld- en seksuele delicten bij hoog mean-

level niveau van testosteron (= eerste evidentie dat een link is tussen 

hormonen en gedrag)  

o relativiteit: groot geslachtsverschil in mean-level niveau van testosteron niet 

gereflecteerd in persoonlijkheidsverschillen, m.a.w. als persoonlijkheid voor een 

groot stuk door testosteron zou worden bepaald dan zouden er veel grotere 

geslachtsverschillen moeten zijn in persoonlijkheid (de verschillen tussen mannen 

en vrouwen in termen van persoonlijkheid zijn in werkelijkheid niet zo groot) 

o kritiek: invloed van prenatale blootstelling aan (andere) hormonen 

omgevingseffect op testosterongehalte, m.a.w. de manier of plaats waar je 

testosteron gaat meten speelt een rol vb.: na een wedstrijd is het 

testosterongehalte hoger (kan ook mee gespeeld hebben bij gevangenispopulatie 

dat er net daar een incident was geweest)  

 

CORTISOL  

o stress hormoon, komt vrij bij fysieke of psychologische stress (fight or flight) 

o link met persoonlijkheid? Recente studie: Loney et al. (2006) 

• laag cortisol = hoge score op callous unemotional traits (psychopathische 

trekken), m.a.w. hebben in alle situaties een lage hoeveelheid cortisol en 

zijn als het ware ongevoelig voor stress  

• enkel voor jongens! 

• vraag of het een goede indicator is voor emotionele reactiviteit?  

 

OXYTOCINE 

o moederhormoon of knuffelhormoon, komt vrij bij bevalling, borstvoeding en 

bevredigende seksuele relatie (ook bij mannen kan het hormoon vrijkomen!) 

o stimuleert de affectieve band tussen ouders-kind en tussen partners 

o recente studie: hoog oxytocine hangt samen met hoge score op trustgedrag 

(agreeableness)  

 

Overzicht (niet vanbuiten kennen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metingen die we hierboven hebben besproken, waren nodig om tot de hieronder 

besproken biologische modellen te komen 
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BIOLOGISCHE MODELLEN VAN PERSOONLIJKHEID  

HET BIOLOGISCH MODEL VAN PERSOONLIJKHEID EN AROUSAL (EYSENCK)  

 

2 soorten neurale mechanismen in menselijk brein  

a) excitatorisch: alert, actief 

b) inhibitorisch: inactief, rust 

 

In ons functioneren gaan we constant opzoek naar een evenwicht tussen beide. In de 

hersenstam zit het ARAS systeem (= ascending reticular activating system) die de 

regulatie van arousal op zich neemt om het evenwicht te behouden. Hierbinnen zitten 2 

kanalen:  

a) reticulo-corticaal systeem: regulatie corticale arousal ~ extraversie 

• corticale arousal laag voor extraverten: opzoeken van activiteiten  

b) reticulo-limisch systeem: regulatie arousal van emotie ~ neuroticisme  

• neuroten sneller aroused door emotieprikkels  

 

Verschillen die we vinden tussen extraverten en introverten moet je begrijpen vanuit 

verschillen in het reticulo-corticaal systeem. Extraverten hebben een zeer lage corticale 

arousal: basic gevoel van onder-stimulatie waardoor ze in de omgeving opzoek gaan 

excitement, actie en interactie met anderen. Ze willen de actie laten binnen komen om 

tot het evenwicht te komen. Daar tegen over is de corticale arousal voor introverten zeer 

hoog: ze trekken zich liever wat terug en zitten niet graag in een drukke omgeving, want 

anders verliezen ze hun evenwicht en geraken ze over-aroused.  

 

Emotie gelinkt aan neuroticisme. Neurotische mensen zijn veel sneller aroused door 

emotieprikkels dan mensen die laag score op deze trek. Dit wordt allemaal in het 

limbisch systeem gereguleerd.  

 

Arousal-model van Eysenck  
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“The biological basis of personality” 

o verschillen tussen introverten-extraverten vanuit ARAS systeem 

o introverten vs. extraverten: hoge vs. lage arousal  

o gedrag + activiteitenkeuze in functie van streven naar optimale arousal  

 

Werd experimenteel getoetst (Gale) 

o geen verschil in basic level van corticale activiteit 

o verschil neemt toe naarmate stimulatie stijgt: sterkere reactie van introvert 

o revisie theorie: van arousal naar arousability 

o experiment van Geen  

 

Zijn dit model gaan toetsen. Is het effectief zo dat introverten een lage arousal hebben 

en extraverten een hoge? Onderzoek heeft aangetoond dat er eigenlijk geen verschil was 

tussen introverten en extraverten op vlak van basic level corticale activiteit. Eysenck had 

het op dit vlak verkeerd voor. Onderzoek heeft wel aangetoond dat het inderdaad zo is 

dat het verschil tussen beide heel hard gaat toenemen naarmate de stimulatie stijgt. 

Introverten gaan veel harder reageren op inkomende stimuli dan extraverten naarmate 

dat die stimuli steeds extremer worden. Een voorbeeld hiervan is het experiment van 

Geen. 

 

Experimenten van Geen  

1. Impact van achtergrondgeluid op de prestatie van introverten en extraverten op 

associatietaak (introverten en extraverten een taak laten uitvoeren onder de conditie van 

geluid en dan gaan kijken naar de prestatie op die taak) 

o wanneer ze zelf het geluid mochten bepalen, gingen ze even goed presteren  

o verschillende voorkeur voor geluidsniveau: introvert < extravert (introverten 

kozen voor een stiller geluid en extraverten voor een luider geluid) 

o minder goede prestaties voor beide groepen bij misfit (introverten met luide 

muziek en extraverten met stille muziek) 

2. Link met electrodermale activiteit  

o electrodermale activiteit van introverten = extraverten wanneer beide groepen 

aan het niveau van voorkeur werken (zelfde level van arousal & vanuit Eysencks 

theorie een evenwicht tussen de arousal die binnenkomt en de arousal die er al is) 

 

O.b.v. de experimenten heeft Eysenck zijn theorie aangepast. Hij zegt niet meer dat de 

arousal basic gezien verschillend is, maar het is de arousability. Vooral op het moment 

dat de stimuli vanbuiten af heviger worden, treden er grote verschillen op tussen 

extraverten en introverten. Theorie gereviseerd van arousal naar dat de arousability 

anders is voor extraverten dan voor introverten. De startconditie is dus vaak hetzelfde in 

termen van hoe ze presteren maar vanaf er meer stimulatie komt van buitenaf krijg je 

een soort van overprikkeling van introverten en een slechtere manier van functioneren.   

 

Algemeen: extraverten zoeken hoger niveau van stimulatie en introverten een veel lager 

 

BIS/BAS THEORIE VAN GRAY: REINFORCEMENT SENSITIVITY THEORY 

 

Uitgangspunt: individuele verschillen in conditioneerbaarheid.  
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De term Reinforcement Sensitivity Theory geeft aan dat de theorie vertrekt vanuit het 

idee dat elk levend wezen zich voortbeweegt in de richting van wat het wil bereiken. De 

ene is gevoelig voor straf en gaat straf proberen te vermijden en de andere is heel 

gevoelig voor beloning en gaat dus opzoek naar beloning. Deze verschillende tendensen 

linkt hij aan het BIS versus BAS systeem. Gebaseerd op studies bij dieren. 

 

Persoonlijkheid kan je gaan verklaren vanuit BIS/BAS systeem en de interactie tussen 

beide in de hersenen 

o BIS (behavioral inhibition system): sensitiviteit voor straf 

o BAS (behavioral approach system): sensitiviteit voor beloning  

 

BIS/BAS sensitiviteit is verantwoordelijk voor angst/impulsiviteit. Hoge BIS mensen zijn 

mensen die angstig zijn en dus gevoelig zijn voor straf terwijl mensen met een hoge 

activiteit van het BAS systeem impulsief zijn en dus een sensitiviteit hebben voor 

beloningen.  

 

Psychopathologie gaan kaderen. Een extreme score op het BIS of BAS systeem verhoogd 

het risico op het ontwikkelen van psychopathologie. BIS activatie leidt vooral tot 

internaliserende problematiek en BAS activatie leidt vooral tot externaliserende 

problematieken.  

 

BIS/BAS-model van Gray 

 
 

Onderzoeken naar BIS/BAS 

o impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie: zwak BIS systeem, leren niet uit 

straf/grote ongevoeligheid voor straf, veel gevoeliger voor beloning door sterk 

BAS systeem  

o replicatie vanuit empirische studies/experimenten (Newman et al.) 

o experimenten met dieren: evidentie dat BIS & BAS elk gereguleerd worden door 

andere neurale mechanismen, je kan beide systemen dus neurologisch 

onderscheiden van elkaar 

 

BIS/BAS theorie veel aanhangers. Ook binnen psychiatrie naar medicatie toe enzovoort.  
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Toepassing BIS/BAS werksetting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toepassen binnen een werksetting waarbij een manager de vraag stelt hoe hij zijn 

personeel kan motiveren om beter te werken. Een werknemer die hoog zit op BAS: zoekt 

veel bevestiging, voert graag het hoge woord, opzoek naar zoveel mogelijk loon krijgen. 

Een werknemer die hoog zit op BIS: bang om afgewezen te worden, teruggetrokken en 

stil opstellen. De motivatie strategie voor beide mensen zal anders zijn indien je effectief 

iets wilt bereiken. Loonopslag zal goed werken voor BAS en dreiging voor mogelijke 

afvloeiing zal goed werken voor BIS (hoewel het onethisch is).  

 

INTEGRATIE BIS/BAS & AROUSAL-MODEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De twee modellen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Je kan ze gaan integreren. 

Psychometrisch gezien: BIS/BAS dimensies 30° roteren van de visuele voorstelling van 

het model, dan krijg je een integratie. Vanuit Eysencks dan krijg je de dimensie 

extraversie-introversie en neuroticisme-emotionele stabiliteit. Het BIS systeem vertrekt 

van lage angst naar hoge angst en het BAS systeem van hoge impulsiviteit naar lage 

impulsiviteit. Beide modellen zijn met elkaar gecorreleerd.  
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DE BIOLOGISCHE BASIS VAN SENSATIONSEEKING  

 

Het is geen model, maar een hele theorie gebaseerd op één specifieke trek: het 

opzoeken van excitement, sensatie en gevaarlijke dingen & de mate waarin hierin een 

biologische basis is terug te vinden.  

 

Studieterrein ontstaan vanuit het idee dat er enorme verschillen waren tussen mensen in 

de manier waarop ze reageren in situaties waarin ze gedepriveerd zijn van elke vorm van 

sensorische input. M.a.w. gebaseerd op studies omtrent sensorische deprivatie. Stel je 

zet 20 mensen in een lokaal waar het stil en donker is (geen sensorische input), dan ga 

je zien dat mensen na verloop van tijd verschillend beginnen te reageren. Deze bevinding 

zorgde voor de ontwikkeling van het terrein.  

 

Centrale bevinding: Op het moment dat je x aantal tijd in zo’n ruimte zit, ga je zelf 

sensorische input creëren. Humane wezens streven in gedepriveerde situaties naar 

eender welke sensorische input.  

o eindeloos herbeluisteren van tapes 

o beginnen zingen tijdens lage periodes van isolatie  

 

Specifieke theorie: Hebb ~ optimale level van arousal  

o zoeken naar stimulatie bij onder-arousal 

o zoeken naar rust bij over-arousal  

 

Theorie van Hebb sloot er dus bij aan, maar niet alle mensen gingen op dezelfde manier 

die sensorisch input opzoeken. Men is dan de link gaan leggen met da mensen misschien 

van persoonlijkheid verschillen.  

 

DE SENSATIONSEEKING THEORIE VAN ZUCKERMAN  

 

Terugkerende bevinding: variatie in stress tussen individuen naar aanleiding van 

sensorische deprivatie 

o high versus low sensation seekers 

o ontwikkeling sensation-seeking scale 

 

Men heeft gevonden vanuit veel verschillende onderzoeken dat de trek sensation-seeking 

een zeer belangrijke predictor is van tolerantie voor sensorische deprivatie, maar ook 

voor het functioneren in het dagelijks leven. Hoe hoger je scoort, hoe meer nood je hebt 

aan dat er iets gebeurd.  

 

Belangrijke fysiologische basis: neurotransmitters. M.a.w. Zuckerman stelt dat 

neurotransmitters in de hersenen hier verantwoordelijk voor zijn.  

 

Principe prikkeloverdracht: 

Een zenuwcel stuurt prikkels door naar een volgende zenuwcel. Prikkel doorgegeven naar 

dendrieten. Aan einde axon kleine blaasjes waar neurotransmitters inzitten. Op het 

moment dat de prikkel er toekomt gaan de blaasjes naar de synaps en gaan ze over. De 

neurotransmitters zorgen er voor dat de elektrische prikkel doorgegeven wordt naar de 

volgende zenuwcel. Normaal gezien wordt na de prikkeloverdacht de neurotransmitter 

weer afgebroken.  
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Regulatie NT-level: enzym monoamine oxidase (MAO) 

o te weinig MAO: voortdurende prikkeloverdracht 

o te veel MAO: te weinig prikkeloverdracht  

 

Neurotransmitters worden afgebroken door enzym MAO. Wanneer er te weinig van het 

enzym is, dan blijven de prikkels maar doorgegeven worden, want de NT worden niet 

afgebroken en de prikkeloverdracht blijft bestaan. Wanneer er te veel van het enzym is, 

dan is er te weinig prikkel overdracht.   

 

Link met sensation seeking? 

o sensation seekers hebben lage MAO levels in bloed waardoor prikkels voortdurend 

blijven bestaan en waardoor die zenuwcellen niet geïnhibeerd worden  

o hypothese Zuckerman: minder inhibitie in zenuwcellen -> minder controle over 

gedrag en emoties & gaan opzoek naar sensation  

 

Samengevat theorie Zuckerman  

De verschillen die er bestaan in sensation seeking tussen mensen zijn gelinkt aan de 

verschillen in omgaan met sensorische deprivatie en dit kan verklaard worden vanuit een 

enzym dat minder aanwezig is bij die hoog sensation seeking personen.  

 

NEUROTRANSMITTERS EN PERSOONLIJKHEID  

 

Belangrijk verschil. Zuckerman stelt dus niet dat NT verantwoordelijk zijn voor 

verschillen in persoonlijkheid. Hij stelt dat de verschillen komen door het MAO enzym. Er 

zijn ook studies die aangegeven hebben dat de NT zelf verantwoordelijk zijn voor 

individuele verschillen.  
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Dopamine 

Functioneert als een beloningssysteem. “The feeling good chemical” ~ werking cocaïne. 

Mensen die laag score op dopamine zijn constant opzoek naar belonende 

omgevingsprikkels. Dopamine stijgt wanneer je een belonende prikkel krijgt waardoor je 

je beter voelt. Cocaïne gevaarlijk omdat het er ook voor zorgt dat uw natuurlijke 

dopamine level gaat dalen. Belangrijke NT bij emotionele stabiliteit en zich goed voelen. 

 

Serotonine 

Speelt een rol bij depressie, angst. Ontregeling van serotonine is aanwezig bij bijna alle 

mensen met een vastgestelde depressie. Medicatie gaat inspelen op het niveau van 

serotonine. Prozac verhindert de heropname van serotonine waardoor het langer in de 

synaps blijft.  

 

Norepinephrine 

Ook een soort stresshormoon en gelinkt aan individuele verschillen in de manier waarop 

mensen omgaan met stress en arousal. Activatie sympathisch zenuwstelsel (fight of 

flight).  

 

Model van Cloninger is hierop gebaseerd (rol van NT bij de vorming van persoonlijkheid)  

 

BIOLOGISCH MODEL VAN CLONINGER (GEMETEN MET DE TCI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloninger zegt dat er 4 temperamentsdimensies en 3 karakterdimensies zijn. De NT moet 

je gaan positioneren op het niveau van de temperamentsdimensies. Hij heeft elk van de 

daarnet besproken NT gelinkt aan een bepaald temperament. Novelty-seeking staat voor 

het opzoek gaan naar nieuwe dingen om je goed te voelen.  

 

De temperamentsdimensies zijn heel erfelijk gestuurd, kan je vroeg in de ontwikkeling 

gaan zien en ze zijn heel duidelijk gelinkt aan de NT. Vandaar dat het model zo populair 

is in de psychiatrie, want gelinkt aan NT maakt medicamenteuze behandelingen 

makkelijker. Tegenover de 3 karakterdimensies die ontwikkelen onder invloed van 

omgeving, minder erfelijk zijn, gaat over gewoontes en doelen.  

 

IA tussen temperament- en karakterdimensies 

 

~ eenzelfde temperament kan tot ander gedrag leiden onder invloed van de 

karakterontwikkeling  
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Link met andere theorieën:  

BIS/BAS NS ~ BAS 

HA ~ BIS 

RD ~ BAS 

FFM Belangrijke verbanden (zie figuur hieronder). Voor elk van de trekken 

van Cloninger bestaan er belangrijke linken met het FFM. Bijvoorbeeld 

novelty seeking is sterk gelinkt met extraversie. Harm avoidance is 

sterk negatief gecorreleerd met E maar ook positief met N.  

 

 
 

Je ziet convergente validiteit op het conceptuele niveau, maar de kritiek op dit model zit 

op het biologische niveau.  

 

Problemen met biologisch model van Cloninger  

o verschil temperament – karakter?  

• erfelijkheid! 

o NT systemen niet specifiek gelinkt aan temperament dimensies zoals Cloninger 

voorop stelt, er is een link maar die is niet zo duidelijk 1 op 1  

o 7 factorenstructuur (4 temperament en 3 karakter) vaak niet repliceerbaar 

 

ANDERE STABIELE DISPOSITIES MET BIOLOGISCHE BASIS: OCHTEND-AVOND 

TYPES 

 

Morningness – eveningness (ME): dimensioneel construct 

 

Te wijten aan verschillen in onderliggende biologische ritmes. We leven volgens 

circadiane ritmes, gemiddeld 24u.  

o studie a.d.h.v. “temporal isolation design”: free running time  

• je laat mensen doen wat ze willen (slapen, eten, activiteiten, …) zonder 

enige notie van de tijd  

• je ziet dan dat er enorme verschillen ontstaan in de slaap-waakcyclus  

o bevinding: grote variabiliteit in slaap-waakcyclus zonder time cues  

• korte cyclus (vb.: 18u): ochtendtypes 

• lange cyclus (vb.: 28u): avondtypes 

 

Sterke correlatie ME score (vragenlijst) met piek lichaamstemperatuur. Wanneer je 

slaapt gaat de lichaamstemperatuur niet beneden (zwarte hokjes). Heel het idee van ME 

heeft biologische substraten, bijvoorbeeld lichaamstemperatuur er sterk mee 

gecorreleerd. Replicatie over geslacht, cultuur, SES = endogene etiologie 
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Belang van morningness-eveningness 

o empirische evidentie ondersteunt validiteit van dit construct 

• jobprestatie in functie van tijdstip: wanneer je mag werken volgens je 

eigen ritme dan is de jobprestatie beter dan wanneer je moet werken in 

een fixed systeem van 9u-17u  

vb.: Scandinavische bedrijven verschillen in uren en mensen kunnen 

afhankelijk van wie ze zijn kiezen waar ze gaan werken  

• interpersoonlijke ME fit (partner gelijke cyclus als jou) en relationele 

kwaliteit  

o avondtypes meer flexibel  

• minder last van jetlag  

• kunnen beter om met slaaptekort (zullen minder snel een cyclus overslaan, 

want hun cyclus duurt gewoonweg veel langer)  

o ochtendtypes: gezondere levensstijl, betere QoL  
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H3: EEN GEN- OMGEVINGSPERSPECTIEF 

OP PERSOONLIJKHEID 
 

Eerste les gekeken naar 

persoonlijkheid vanop een 

fenotypisch niveau, de 

uitwendige manifestatie van 

persoonlijkheid. In de 2de les 

gekeken naar persoonlijkheid 

vanop een biologisch niveau. 

Vandaag in les 3 kijken naar 

persoonlijkheid vanop een 

genotypisch niveau.  

 

 

ALGEMENE SITUERING (BOEK BLZ. 123-149) 

 

Doel gedragsgenetica: in welke mate kunnen individuele verschillen toegeschreven 

worden aan effect van genen, omgeving of hun interactie?  

vb.: voor hoeveel procent is lichaamslengte in de groep 2de Bachelor Psychologie bepaalt 

door onze genen, m.a.w. hoe erfelijk is lichaamslengte?  

 

Studieterrein: relatie genen-omgeving-gedrag bestuderen  

 

Statistische vertaling van erfelijkheid: proportie (= percentage) geobserveerde 

variantie (= variatie, verschillen die je kan zien) binnen een GROEP die verklaard wordt 

door genetisch (of genotypische) variantie (= individuele verschillen in genen) 

o genotypische variantie: individuele verschillen in de verzameling van genen in 

een groep 

o fenotypische variantie: observeerbare fenotypische verschillen, bepaald door 

erfelijkheid én omgeving en de interactie tussen deze twee (vb.: lengte, gewicht, 

persoonlijkheid) 

 

Van genotypische variantie naar fenotypische variantie, want genotypische variantie 

bepaalt fenotypische variantie, maar fenotypische variantie wordt ook bepaald door de 

omgeving. 

 

GEDRAGSGENETICA: EEN RECENT ONDERZOEKSTERREIN. HOE KOMT DIT?  

 

Twee grote redenen waarom gedragsgenetica een recent onderzoeksterrein is: 

 

(1) CONTROVERSIEEL 

o invloed omgeving (nut socialisatie/therapie wanneer het in de genen zit)? maar 

belangrijke kanttekening: het is niet omdat iets genetisch bepaald is, dat je er 

niks aan kan veranderen  

o ethische kwestie:  
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• “het ligt in de genen…” vs. verantwoordelijk vb.: stel dat we zouden 

zeggen (is niet zo) dat seksueel delinquent gedrag genetisch bepaald is  

• designer babies: via gedragsgenetica je eigen baby designen (trekken 

moeten erfelijk zijn en jij en je partner moeten ze hebben) vb.: China 

vroeger limiet op aantal kinderen, zouden allemaal voor jongens kiezen 

o eugenetica: design the future of human species, volledig ‘menselijk ras’ 

designen en het beter maken (uber-ras)  

• positieve eugenetica vb.: belonen van huwelijken tussen hoogopgeleiden 

• negatieve eugenetica vb.: verslechtering van het ‘ras’ tegengaan door 

bijvoorbeeld verplichte sterilisatie van mensen met een beperking  

 

(2) COMPLEX 

o complexiteit van fenotypes: we verschillen onderling van elkaar op een 

complexe manier en op allerlei verschillende manieren  

o menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene: invloed genen vs. 

omgeving varieert, doorheen de ontwikkeling zijn we verschillend gevoelig aan 

deze invloeden vb.: baby’s zijn veel gevoeliger aan voeding dan volwassenen, kan 

geen kwaad wanneer wij eens fast food eten maar voor baby’s/foetus grote 

impact   

o plasticiteit van de hersenen: hierdoor gebeuren er zaken die niet 

voorgeprogrammeerd waren  

 

BASISBEGRIPPEN  

 

Genotype: onze genen 

Fenotype: uw uiterlijke manifestatie vb.: gedrag, ph, lengte, gewicht, intelligentie  

 

Het menselijk genoom = complete set aan genen: 20.000-25.000 genen (1 gen = 2 

allelen) op 23 paar chromosomen  

o 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen – geslachtschromosoom verschilt  

o chromosomen opgebouwd uit lange sequensen DNA (> 3 biljoen base paren) 

o in vrijwel elke menselijke cel: complete set van menselijk genoom in de 

celkern/nucleus (uitzondering: rode bloedcellen, zaad- en eicellen (hier zitten er 

23 i.p.v. 23 paar chromosomen) 

 

Centrale werkhypothese: genoom = constant 

 

Menselijk genoom: zit in elke celkern  

Op chromosoom paar 1 liggen de meeste 

genen. In totaal 20.000 – 25.000 genen per 

menselijk genoom, maar het aantal genen 

verschilt dus per chromosoom. Op Y liggen de 

minste genen.  
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DNA = drager erfelijke info, zien als een code 

die de aanmaak van proteïnen bepaald en die 

proteïnen bepaald hoe we er uit zien en hoe we 

ons gedrag.  

 

Proteïnen basis van alles. 89% van ons DNA 

bevat geen code om proteïne te maken en dit 

noemen we junk DNA of pseudogenes. Ze 

hebben wel een nut, want zorgen voor de 

regeling van de proteïne productie, dus de 

hoeveelheid.  

 

Dubbele helix structuur want elk gen bestaat 

uit 2 allelen. Bestaat uit sequensen van 4 

basen (AG TC). Adenine, guanine, thymine en 

cytosine. A koppelt altijd met T & G koppelt 

altijd met C. Een sequens van basen noemen 

we een gen, m.a.w. veelvoud = 1 gen.  

 

Mutatie: spontante genetische verandering in DNA. Er verandert iets aan de sequentie 

van die basen: de volgorde veranderd, er gaat iets weg of er wordt iets aan toegevoegd. 

Basis voor een syndroom (vb.: schizofrenie).  

 

99% van ons DNA is bij iedereen van ons gelijk. Die 1% zorgt er voor dat we zoveel van 

elkaar verschillen. Met andere organisme/dieren delen we 50%.  

 

Inzoemen op een gen: 

Genen komen altijd in paren voor, want liggen op 

chromosomen. 1 gen bestaat altijd uit 2 allelen.  

 

Allelen zijn varianten van hetzelfde gen. Bepaald info voor 

een bepaalde eigenschap vb.: oogkleur, m.a.w. 2 allelen van 

1 paar: info voor bepaalde eigenschap. 

 

Kan homozygoot of heterozygoot zijn.  
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Chromosomen paar: chromosoom van moeder en chromosoom van vader. Voorbeeld van 

een chromosoom dat de oogkleur bepaald. Gene loci zijn plaatsen van de genen op het 

chromosoom. Er zijn 2 allelen en je kan een dominant of en recessief allel hebben. 

Dominant heeft altijd de bovenhand en beslist onafhankelijk van de rest & recessief is 

onderdanig. Dominant allel komt tot uiting in het fenotype.  

 

Hoofdletter B is bruin en kleine letter b is blauw. Stel dat het kind BB heeft dan is het 

homozygoot voor het dominante allel en dan is het fenotype bruine ogen. Stel dat het 

kind bb (genotype) heeft dan is het homozygoot en recessief en is het fenotype blauw. 

Stel het kind heeft Bb dan heeft het een heterozygoot genotype en zal het fenotype 

bruine ogen zijn want het bruine allel is dominant.  

 

Human genome project = identificatie van menselijke genen/menselijk genoom 

ontdekken (1990-2003) 

Centrale bevindingen: 

o slechts 2% van DNA omvat genetische instructie (98% junk DNA) 

o voor 50% van onze genen is hun functie onbekend 

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

o verschillen mens-dier: wijze waarop proteïnen gedecodeerd worden  

 

We weten nu hoe het DNA er uit ziet en de volgende stap in onderzoek is de functie 

ervan bepalen.  

 

MISCONCEPTIE OMTRENT ERFELIJKHEID UITGEKLAARD 

 

Erfelijkheid is niet van toepassing op niveau van het individu. Soms zeggen we dit, maar 

eigenlijk klopt dit niet. Erfelijkheid gaat altijd over een groep. Je kan bijvoorbeeld wel 

zeggen dat de erfelijkheid van lichaamslengte in een bepaalde groep 90% is. Altijd op 

groepsniveau, dus op individueel niveau kan er geen debat zijn over nature en nurture.  

 

Erfelijkheid is een schatting, een gemiddelde (met een meetfout!). We kunnen het niet 

exact zeggen, want het is altijd een gemiddelde. Bijvoorbeeld stel dat je ooit als kind te 

maken hebt gehad met voedseltekort. Voor deze enkele kinderen gaat de invloed van 

omgeving op lichaamslengte sterker geweest zijn dan voor de grote groep andere 

kinderen die geen voedseltekort hadden. In de ene groep erfelijkheid dan bijvoorbeeld 

70% en voor de andere groep erfelijkheid 95%. Kern van de zaak is dat binnen een 

groep niet voor elk individu het evenwicht tussen omgeving en genen hetzelfde hoeft te 

zijn en het vandaar een gemiddelde is.  

 

Erfelijkheid is een populatie-parameter 

 

Erfelijkheid is niet constant 

o afhankelijk van omgeving, tijd 

• omgeving: heel veel verschillende soorten omgevingen vb.: in bepaalde 

omgevingen voedseltekort en dit heeft een invloed op de erfelijkheid want 

voedsel (omgeving) gaat een grotere bijdragen hebben i.v.m. erfelijkheid 

• tijd: groep kan over de tijd heen veranderen vb.: migratie waardoor de 

steekproef veranderd en dit zorgt voor veranderingen in 

erfelijkheidsschattingen  
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vb.: moesten we tijdens WOI een erfelijkheidsschattingen hebben gedaan 

van lichaamslengte, dan zou de schatting veel lager zijn geweest en zou 

men gezegd hebben dat lichaamslengte niet zo erfelijk bepaald was want 

toen had voedseltekort een veel grotere impact  

o afhankelijk van samenstelling steekproef/populatie 

 

Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door multipele genen 

(QTL = quantitative trait loci). Nooit 1 gen bepaald bijvoorbeeld persoonlijkheid, 

psychopathie of sension seeking. QTL zijn sequenties DNA waarop genen liggen en die 

genen zijn verantwoordelijk voor kwantitatieve trekken die polygenisch bepaald worden 

wat betekent dat ze de resultanten zijn van meerdere genen en de omgeving. M.a.w. we 

hebben niet te maken met single-gen erfelijkheid. Bijvoorbeeld een psychopathie gen 

bestaat niet.  

 

SINGLE-GEN ERFELIJKHEID = MENDELIAANS PATROON VAN 

OVERERVING  

 

Single-gen erfelijkheid (= Mendeliaans patroon van overerving): 1 enkel gen is 

verantwoordelijk voor een specifieke trek/fenotype.  

 

Is eerder uitzondering dan regel! Single-gen erfelijkheid bestaat wel voor bepaalde 

ziektes. Dit is ook de reden waarom we op die manier denken over erfelijkheid voor 

psychologische trekken (vb.: welk gen is verantwoordelijk voor psychopathie?), maar dit 

klopt dus niet.  

 

Single gene-defects vb.: ziekte van Huntington: achteruitgang van de hersenen, 

ongecontroleerde bewegingen en sterfte tot gevolg. = een autosomaal dominante 

aandoening.   

 

Studie van normale trekken: shift naar inzicht dat populaties uit een uitzonderlijke grote 

range aan genotypische en fenotypische variatie bestaan  

 

Voorbeeld: over-ervaringspatroon (single-gene defect) 

 

De moeder heeft gezonde allelen, maar de 

vader heeft een aangedaan allel. Je krijgt van 

moeder 50% en van vader 50%. Hoeveel kans 

als kind heb je dan om de ziekte te hebben? 

50% kans. Moeder geeft sowieso een gezond 

allel en bij vader is het 1/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Gen-omgevingsperspectief op lichaamslengte. Stel: erfelijkheid van lichaamslengte volgt 

een Mendeliaans patroon en wordt veroorzaakt door 1 gen (fictief voorbeeld, want in de 

werkelijkheid is dit een polygene trek). Hoeveel fenotypes krijg je dan?  

 

 

 

 

 

 

MENSELIJK FUNCTIONEREN: POLYGENE TREKKEN  

 

Meerderheid menselijke trekken zijn polygenisch: multifactorieel bepaald door genen en 

omgeving  

o genen betrokken bij groeihormonen  

o genen betrokken bij lengte beenderen  

o … 

o specifieke omgevingsinvloeden  

 

Genetische variabiliteit vergroot bovendien door mutatie  

~ cfr monozygote tweelingen zien er niet altijd identiek uit door mutaties! Genetisch 

gezien delen ze 100% hetzelfde erfelijk materiaal. Later kunnen er interacties optreden 

met de omgeving of mutaties optreden waardoor ze er uiteindelijk toch anders uitzien.   

 

Vanuit evolutionair perspectief: variabiliteit ~ overleving van de soort 

 

Distributie voor menselijke lichaamslengte.  

 

Grafiek die de polygenische effecten voorstelt. 

Normaal verdeling. Stel dat het via single-gen 

erfelijkheid zou zijn, dan zou het niet normaal 

verdeeld zijn, dan zouden er bijvoorbeeld maar 

drie groepen zijn (klein, middelgroot en groot). 

Er is dus veel meer variatie en dit komt door al 

de verschillende trekken, omgeving en hun 

interactie.  

 

 

 

GEDRAGSGENETICA 2 TERREINEN  
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(1) MOLECULAIRE GENETICA: 2 technieken die inzoemen op genen: kijken naar de 

functie of de structuur, m.a.w. kijken naar bepaalde genen hun functie en structuur in 

relatie tot bepaalde trekken vb.: persoonlijkheidstrekken 

o Associatie analyse (FUNCTIE): associatie/link tussen gen/genoom en trek  

• Candidate gene association studies: gen nemen dat een goede kandidaat 

kan zijn voor vb.: een persoonlijkheidstrek, persoonlijkheidsvragenlijst 

afnemen bij een groep die het gen heeft en een groep die het gen niet 

heeft en dan gaan vergelijken  

vb.: meta-analyse: link DRD4 (dopamine receptor D4: receptor in de 

hersenen die gevoelig is voor de neurotransmitter dopamine) - novelty 

seeking + impulsiviteit (m.a.w. gen zorgt voor een bepaalde trek: mensen 

die niet zo gevoelig zijn aan dopamine (hebben DRD4 niet) moeten op een 

andere manier hun boost gaan halen wat novelty seeking en impulsiviteit 

verklaard ) 

• Genome wide association studies: nemen volledig menselijk genoom i.p.v. 

specifieke gen onder loep – focus op deeltjes DNA die variatie vertonen 

vb.: groep van mensen nemen die hoog scoort op novelty seeking en 

groep die hier laag op scoort en dan het genoom gaan vergelijken en zien 

of hier verschillen in zitten  

• Kritiek! Replicatie (significant en robuust effect) maar slechts 4% 

verklaarde variantie in NS (nooit 1 gen verantwoordelijk voor een 

psychologische trek, het zijn er veel meer)  

o Linkage analyse (STRUCTUUR): lokaliseren van genen, opzoek gaan naar de 

plaats van de genen a.d.h.v. familie-stambomen want indien genen dicht bij 

elkaar liggen, is er een grotere kans dat ze samen worden doorgegeven bij de 

celdeling  

 

Illustratie linkage analyse: A is het ziekte gen en B en C zijn 

marker genen die een plaats hebben op het DNA en die 

bepaald kunnen worden door onderzoekers. Het ziekte gen (A) 

weten we niet liggen. Er vindt crossing-over plaats (= 

recombination, figuur middelste). A en B lagen dicht bij elkaar 

en bij de celdeling zijn ze nog steeds dicht bij elkaar en worden 

ze doorgegeven. Plaats van B en C kennen onderzoekers en op 

die manier kunnen ze een soort van kaart/map maken hoe die 

genen zich lokaliseren. A wisten ze niet, maar doordat A 

doorgegeven wordt met B, weten onderzoekers de plaats.  

 

(2) KWANTITATIEVE GENETICA 

o schatten van gen-omgevingsbijdragen in fenotypische variantie 

o meestal o.b.v. tweelingen- of adaptiestudies 

 

4 assumpties (voor kwantitatieve genetica in algemeen) 

1. Genetische verschillen leiden tot fenotypische verschillen  

2. Niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische variatie 

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

genetische similariteit (vb.: tweelingen gaan dan veel meer op elkaar lijken dan 

wij tegenover andere mensen op elkaar lijken)  

4. Als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype 

naargelang het samenleven van individuen  
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Schatting van erfelijkheidsvariantie volgens Klassieke Additieve Methode: 5 

uitgangspunten.  

 

Variantie fenotype = genotypische variantie + omgevingsvariantie = 100% 

 

1. Gen-omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein  

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

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

mating: partner zoeken die assorti is aan jou vb.: persoonlijkheid) 

4. Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor MZ en DZ tweelingen  

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

 

METHODEN VOOR BESCHRIJVEN VAN GENETISCHE OVERERFBAARHEID 

VAN PERSOONLIJKHEID 

 

Vier grote manieren om erfelijkheid te schatten:  

1) Selective breeding: op selectieve wijze dieren laten paren, artificiële selectie 

maken in functie van de trekken die je wilt en zo te weten komen of de trekken 

erfelijk zijn vb.: bepaalde honden met bepaalde trekken met elkaar laten paren  

2) Familiestudies: 50% gedeelde genen binnen families (ouder-kind & kinderen 

onderling)  

3) Tweelingenstudies: MZ (100%) vs. DZ (50%) 

4) Adoptiestudies: geen genetische effecten  

 

Combinatie van deze studies: assessment van genetische overerfbaarheid 

o geen biologische maten  

o wel o.b.v. persoonlijkheidsmaten (observatie, interview, vragenlijst) 

o focus huidige les: FFM & model van Eysenck (PEN)  

 

FAMILIE-STUDIES 

 

Rationale: Mate van gelijkheid in bepaalde PH 

trek ~ mate van genetische verwantschap 

tussen familieleden. If genes are important in 

influencing a behavioral trait (and assuming that 

environmental influences are more or less 

equal), than the correlation between relatives 

should increase as genetic relatedness increases.  

 

Stel dat we er vanuit gaan dat erfelijkheid heel 

belangrijk is bij lichaamslengte, dan moet de 

figuur er uit zien zoals ze er nu uitziet. De 

correlatie tussen MZ is dan veel meer dan bij de 

anderen, want die zijn meer genetisch aan 

elkaar gerelateerd. Moest erfelijkheid geen rol 

spelen, dan zou je die lijn naar boven niet zien.  
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Makkelijk beschikbaar, maar minst informatief 

o elke ouder met elk kind: 50% 

o alle kinderen onderling: 50% 

o delen niet alleen genen, maar ook omgevingsinvloeden  

 

TWEELINGENSTUDIES 

 

Tweelingen vormen geen homogene groep: MZ en DZ tweelingen. Rationale: MZ vs. DZ: 

identiek (100%) vs. gemiddeld 50% zelfde genenmateriaal (evenveel als broers en 

zussen onderling).  

 

Zygositeitsbepaling:  

o onderzoek van de moederkoek (vb.: Oost-Vlaams twinregister)  

o zygositeitsvragenlijst 

 

Designs: 

o samen opgevoed vs. apart opgevoed 

o prospectief vs. retrospectief 

 

Kritiek: overrepresentatie genetische rol, want tweelingen hebben meer gelijke omgeving 

i.t.t. siblings = ‘equal environment hypothesis’. Uit onderzoek blijkt dat dit niet klopt 

en de omgeving gelijk is. 

 

Formule klassieke additieve methode toegepast op tweelingen:  

Fenotypische variantie MZ = variantie erfelijkheid + variantie omgeving = 100% 

 

Dit betekent:  

 
Correlatie tussen MZ tweelingen is gelijk aan h2 + c2. H staat voor heritibility 

(erfelijkheidsvariantie) en C voor common environment (gedeelde omgevingsvariantie). 

Correlatie tussen DZ tweelingen is hetzelfde, maar dan de helft (1/2) van de erfelijkheid.   

 

Het verschil in overeenkomst tussen MZ en DZ twins reflecteert dus de helft van het 

genetisch effect (i.e. 100% - 50% genetisch identiek) 

 

DUS ERFELIJKHEIDSFORMULE: 
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Omgevingsvariantie (24% in voorbeeld) en gemeenschappelijke omgevingsvariantie 

(13% in voorbeeld) zijn twee verschillende dingen. Voordien er vanuit gegaan dat 

gedeelde omgeving dé omgeving is, maar naast de gedeelde omgeving bestaat er ook 

een unieke omgeving. Een tweeling met dezelfde ouders en die naar dezelfde school 

gaan, is een voorbeeld van gedeelde omgeving. Wanneer het ene kind van die tweeling 

een sportkamp doet en het andere een ponykamp of wanneer het ene kind goede 

vrienden heeft en het andere kind slechte vrienden, dan spreken we van een unieke 

omgeving. Voor persoonlijkheid is unieke omgeving een sterk bepalende factor en niet 

zozeer de gedeelde omgeving.  

 

Correlaties VFM-dimensies tussen monozygote en dizygote samen-opgevoede tweelingen 

(Rieman et al., 1997). Erfelijkheidsschatting volgens de klassieke methode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De correlaties voor MZ zijn bijna dubbel zo groot dan voor DZ wat wil zeggen dat 

persoonlijkheid volgens de VFM sterk erfelijk bepaald is. De MZ lijken meer op elkaar. In 

de laatste kolom de formule ingevuld vb.: Neuroticisme wordt voor 80% erfelijk bepaald 

en de omgeving is dan 20%? Probleem want is -.27 dus de klassieke benadering is niet 

zo goed en overschakelen naar de integratieve benadering.  

 

Correlaties voor extraversie en neuroticisme (Eysenck) voor MZ en DZ samen-opgevoede 

tweelingen in 3 verschillende landen (Loehlin, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zien we opnieuw dat de correlaties voor de MZ tweelingen dubbel zo groot zijn. 

Opnieuw evidentie voor genetica. 
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Erfelijkheidsschattingen voor de basisdimensies van persoonlijkheid, gebaseerd op Major 

Twin Studies. 

Overzicht over landen, studies en 

modellen heen. Tussen de 30% à 

50% van onze persoonlijkheid is 

erfelijk bepaald. M.a.w. 50% à 

70% wordt bepaald door de 

omgeving en dit vooral door de 

unieke omgeving. Gedeelde 

omgeving is maar 5% à 10%.   

 

 

 

 

 

 

 

Correlaties voor persoonlijkheid bij MZ en DZ tweelingen (apart en samen opgevoed) 

 
 

Hier zijn er samen-opgevoede en apart-opgevoede tweelingen. MZ apart opgevoede 

tweelingen hebben nog steeds hogere correlaties dan de DZ samen opgevoede 

tweelingen. Nog sterkere evidentie voor genetica, want ze zijn apart opgevoed in 

verschillende gezinnen en het kan dus niet aan gedeelde omgeving liggen. Niet zozeer 

voor O, maar vooral voor E en N.  

 

Scatterplot lichaamslengte voor MZ samen-opgevoede tweelingen  

Twee groepen: tweeling 1 en tweeling 2 

& waar de lichaamslengte van beide 

kruisen zetten we een puntje. Wanneer 

alle puntjes op een perfecte diagonale 

lijn liggen, dan hebben we een correlatie 

van 100%. We zien dat dit niet het geval 

is, maar niet veel scheelt. De correlatie 

is .95: de lichaamslengte van de 

tweelingen lijken super sterk op elkaar. 

Toont de sterke erfelijkheid.  
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Scatterplot novelty seeking MZ samen-opgevoede tweelingen  

Psychologische trek met een correlatie van .63 

dus een meer verspreiden puntenwolk en een 

lagere correlatie. Erfelijkheid speelt een minder 

groter rol dan de omgeving in vergelijking met 

lichaamslengte.  

 

 

 

 

ADOPTIESTUDIES 

 

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

vergelijken.  

 

Gelijke omgevingsassumptie niet nodig (i.t.t. tweelingstudies) – geen verwarring van 

genetische en gedeelde omgevingsvariantie mogelijk.  

 

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

adoptieouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekeken naar correlatie tussen adoptiekind en biologische- & adoptieouders. Allemaal 

maten van Extraversie. De correlatie in de kolom van biologische ouders zijn veel sterker 

dan de kolom met correlaties van de adoptieouders. Betekent dat het heel sterk erfelijk 

bepaald is.  

 

Minnesota Study Twins Reared Apart  

o studie van 45 MZ en 26 DZ apart opgevoede tweelingen  

o krachtig design: combinatie sterktes tweelingstudies met adoptiestudies = beste 

manier om naar erfelijkheid te gaan kijken, want je hebt niet meer het idee van 

de gedeelde omgeving  

o hoge correlaties, ook voor attitudes (zie tabel hieronder) 

o probleem? Komt zelden voor…  
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Correlaties van MZ die apart zijn opgevoed. Zijn directe erfelijkheidsschattingen (is direct 

al de h2) want je moet geen rekening houden met gedeelde omgeving in de formule want 

die is er niet. Bij sommige zaken zoals traditionalisme zou je denken dat het niet zo 

erfelijk bepaald is, maar we zien hier dat het wel zo is (.59). Persoonlijkheid heel fel door 

de unieke omgeving bepaald, maar eigenschappen zoals hier zoals gezondheidsgedrag 

(vb.: roken) worden meer door de gedeelde omgeving bepaald.  

 

DE TRADITIONELE SCHATTINGSMETHODE: PROBLEMEN 

 

Assumptie gelijke omgeving DZ – MZ? Onderzocht geweest en uit onderzoek blijkt dat 

MZ en DZ toch wel een gelijke omgeving hebben. Het is niet zo dat de MZ tweelingen een 

nog gelijkere omgeving hebben. Het is gewoon gelijk.  

 

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

is 80% erfelijk, dan doen we 100% - 80% = 20% omgeving. Maar klopt dit wel, want we 

meten die 20% niet?  

 

Schatting van omgevingscomponent (100% - h2) houdt geen rekening met error. 

Probleem want error zit er bij. We moeten naar een nieuw soort benadering.  

 

Indien erfelijkheidscomponent groot, neemt men per definitie aan dat omgevingseffect 

klein is. Eigenlijk weten we dit niet.  

 

Conclusie: we moeten af van de klassiek additieve methode  

o van persoonlijkheid = genen + omgeving (traditioneel additief model) 

o naar persoonlijkheid = genen + en x omgeving (integratief model)  

 

INTEGRATIEVE GEDRAGSGENETISCHE BENADERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumpties traditioneel additief model kloppen niet. Alles hieronder bespreken, behalve 

omgevingsmodulatie: de omgeving gaat de expressie van genen moduleren (zie boek). 
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TYPES VAN GENETISCHE VARIANTIE/INVLOEDEN (BOUCHARD & MCGUE, 1981)  

 

(1) Additieve genetische variantie: genetische variatie in individueel gedrag die 

resulteert uit de som v/d overgeërfde genen van beide ouders = narrow heritability  

 

(2) Niet-additieve genetische variantie 

o dominant: dominante vs. recessieve allelen (betrekking op 1 gen) 

o epistatisch: interactief effect tussen genen (suppressie/expressie)  

 

(1) + (2) = broad heritability  

 

Er zijn verschillende soorten van genetische variantie of invloeden. Daarnet hadden we 

het enkel over de additieve genetische variantie: genen + omgeving = uw gedrag. Je 

krijgt genen van jouw moeder en genen van jouw vader en die som is wat je hebt 

overgeërfd = narrow heritability. Er is natuurlijk nog meer aan de hand. Is de niet-

additieve genetische variantie. Je hebt dominante en recessieve allelen en die hebben 

betrekking op 1 gen.  

 

Groot onderscheid tussen 1) en 2) is onafhankelijkheid/afhankelijkheid. Bij additieve 

genetische variantie is er onafhankelijkheid: genen zijn onafhankelijk van elkaar, gewoon 

moeder + vader. Bij niet-additieve genetische variantie is er afhankelijkheid: genen zijn 

afhankelijk van elkaar vb.: dominante en recessieve werken in op elkaar waardoor een 

bepaald fenotype tot uiting komt.  

 

Bij dominantie gaat het over 1 gen, maar bij epistatisch heb je 2 of meerdere genen die 

ofwel gaan samenwerken ofwel elkaar gaan tegenwerken. M.a.w. je hebt een interactief 

effect tussen genen: 2 of meerdere genen die meer afhankelijk zijn van elkaar want de 

expressie van bepaalde genen hangt af van de andere genen. Voorbeeld: de bloem 

vergeetmijnietje heeft 2 genen en het ene gen codeert voor bloemkleur met 2 allelen 

(roos of blauw) en het andere gen met 2 allelen codeert voor gekleurde bloemen of niet-

gekleurde bloemen. Stel dat een bloem 2 allelen heeft voor niet-gekleurde (witte) 

bloemen, dan maken de 2 allelen voor blauwe of roze bloemen niet meer uit want het 

worden sowieso witte bloemen. Die allelen voor gekleurde of niet-gekleurde bloemen zijn 

dan epistatisch en de allelen voor roze of blauwe bloemen zijn dan hypostatisch en 

worden onderdrukt.  

 

ASSORTATIVE MATING  

 

Basisassumptie: random partnerkeuze ~ random genetische similariteit 

 

Maar: partnerkeuze i.f.v. gelijkaardige kenmerken (je kiest iemand die op jou lijkt en dit 

zorgt ook voor meer relatie satisfactie)  

o fysieke karakteristieken (lichaamslengte!) 

o cognitieve capaciteiten (IQ) 

o persoonlijkheid 

 

Verhoogt de similariteit tussen 1ste graadsverwanten (DZ maar niet MZ tweelingen want 

delen sowieso al 100%). Wanneer ouders elkaar hebben gekozen omdat ze op elkaar 

lijken dan kan het zijn dat DZ niet 50% maar meer delen.  
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Impliceert een onderschatting van de genetische contributie. Dit omdat we bij de formule 

van erfelijkheid de correlaties van de DZ van de MZ aftrekken. De correlatie van MZ is 

heel hoog (hoger dan DZ), maar door assortative mating stijgt de correlatie tussen DZ 

waardoor het verschil kleiner wordt en de erfelijkheid dus onderschat wordt door 

assortative mating.  

 

OMGEVING: GEDEELDE VS. UNIEKE 

 

Indien 50% genetisch, wat dan met omgeving? We hebben gedeelde omgeving en unieke 

omgeving.  

 

Gemeenschappelijke omgeving: consistent laag (5 à 10%). We weten dit door de lage 

similariteit tussen geadopteerde kinderen. Moest de gedeelde omgeving belangrijk zijn, 

dan zouden kinderen die geadopteerd zijn meer op elkaar lijken, maar dat is niet zo. 

KRITIEK: methodologisch effect. Als je observatie gebruikt dan kom je tot een groter 

effect van gedeelde omgeving vs. vragenlijst gebruiken. Bij observaties is er dus een 

hoger effect van gedeelde omgeving.  

 

Niet-gedeelde (unieke) omgeving (inclusief foutvariantie): significant, maar 

wisselende resultaten (i.e. verschillende vriendengroep) “vele kleine beetjes maken een 

groot verschil”. Je hebt bijvoorbeeld andere vriendinnetjes op school, volgt een andere 

richting, hebt andere hobby’s, enzovoort. Als deze kleine beetje maken uiteindelijk een 

groot verschil in de persoonlijkheid.  

 

Wel belangrijk gedeeld omgevingseffect voor attitudes/religie/politieke oriëntatie en voor 

gezondheidsgedrag (roken/drinken) (adoptiestudies).  

 

Unieke omgevingsvariantie.  

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

A. WITHIN FAMILY FACTORS 

• passief model 

• child-effects model 

• parent-effects model  

B. OUTSIDE FAMILY FACTORS  

• context-specifieke socialisatie 

• socialisatie buitenshuis 

• transmissie van cultuur via groepsprocessen  

 

UNIEKE WITHIN-FAMILY FACTOREN (MODEL VAN REISS)  

 

3 modellen van Reiss 

(1) Passief model (= overerving): 

o klemtoon op algemene genetische overlap ouder-kind: het kind erft op passieve 

wijze de genen van de ouders waardoor er 50% overlap is  

o geen aandacht voor andere of interagerende factoren, gewoon puur overerving 

o voorbeeld: door de overerving stelt het kind gedrag vb.: roepen en het kind roept 

dus door de overgeërfde genen 
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(2) Child-effects model (= genen van het kind): 

o gen van het kind veroorzaakt gedrag bij kind  

o gedrag kind veroorzaakt hetzelfde/gelijkaardig gedrag ouder 

o gedrag ouder niet als oorzaak van gedrag kind, maar ouders wel oorzaak van de 

genen van het kind, alles ligt aan de genen van het kind  

o voorbeeld: kind roept door zijn genen waardoor de ouders ook roepen, gedrag 

van het kind niks te maken met de reactie van de ouders  

 

= child-driven effect (Judith Harris, 1995): ouder reageren anders naargelang 

persoonlijkheid/genen van het kind 

o positieve feedback lus: stimuleren natuurlijke aanleg/tendens van kind 

o negatieve feedback lus: tegenwerken natuurlijke aanleg/tendens van kind  

 

Voorbeeld: Er is een tweeling en twin 1 is heel rustig/stil en twin 2 is heel actief. Bij een 

positieve feedback lus gaan de ouders de natuurlijke tendensen van het kind stimuleren: 

twin 1 rustig een boekje laten lezen en met twin 2 buiten in de tuin gaan 

spelen/inschrijven voor een sportkamp. De ouders gaan de kinderen anders gaan 

benaderen naargelang hun persoonlijkheid, is unieke omgeving binnen het gezin.  

 

(3) Parent-effects model (= reactie op gedrag van de ouders):  

o gedrag ouder als respons op gedrag kind in overeenstemming met eigen 

genetische make up van de ouders 

o respons ouder lokt gedrag uit bij het kind cfr genetische make up van het kind 

o voorbeeld: kind is humeurig en ouder gaat op het kind roepen waardoor het kind 

gaat terug roepen tegen de ouder 

 

Reiss’ three models of genetic transmission  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Within family effects leidt tot bias bij schatting erfelijkheid! 

o overschatting erfelijkheid bij negatieve feedback loop 

o onderschatting erfelijkheid bij positieve feedback loop  
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Voorbeeld: Bij negatieve feedback loop gaan de ouders tegen twin 1 zeggen dat ze wat 

meer moet bewegen/sporten waardoor het rustig kindje minder rustig wordt en tegen 

twin 2 gaan ze zeggen dat ze wat rustiger moet worden waardoor het kindje rustiger 

wordt. De beide extreme worden dus minder en twin 1 en twin 2 gaan meer op elkaar 

lijken wat dan een overschatting is van erfelijkheid wanneer je bij twin 1 en twin 2 

persoonlijkheidsvragenlijsten afneemt, want komt in werkelijkheid door unieke omgeving 

binnen de familie. 

 

Voorbeeld: Bij een positieve feedback loop gaan de ouders de natuurlijke tendensen 

stimuleren. Twin 1 en twin 2 gaan minder op elkaar lijken, maar dit komt niet door 

erfelijkheid, maar door de unieke omgeving binnen de familie.  

 

UNIEKE OUTSIDE FAMILY FACTOREN  

 

Judith Harris basis: groepssocialisatie theorie: ontwikkeling van sociale identiteit 

o.b.v. in- en outgroups (categorisaties) waar we onszelf al dan niet toe rekenen.  

vb.: geslachtgroepen, religie, peers, … 

 

Sociale groepen = unieke omgevingsfactor met invloed op persoonlijkheid. 

Verschillende aspecten van beïnvloeding: 

1. context-specifieke socialisatie: in verschillende omgevingen unieke invloeden 

op jouw persoonlijkheid vb.: ouders zeggen niks op stilte van twin 1, vriendjes 

van twin 1 zijn ook stil en lezen graag samen een boekje, de juf wil het kindje wat 

actiever krijgen en gaat twin 1 stimuleren om actiever te zijn, op de speelplaats 

pestkoppen die twin 1 gaan afstraffen omwille van het stil  

2. socialisatie buitenshuis: identificatie met bepaalde sociale groepen (attitudes, 

normen) vb.: vrienden unief vs. vrienden middelbaar en je gedraagt je een beetje 

verschillend in beide groepen  

3. transmissie van cultuur via groepsprocessen: persoonlijkheid kind als 

resultante van interactie met sociale identiteit van onze ouders, m.a.w. jouw 

ouders bepalen ook jouw ph maar is geen rechtstreeks verband omdat jouw 

ouders ook onderhevig zijn aan al die invloeden en via die mix ook invloed op jou 

4. groepsprocessen versterken verschillen tussen sociale groepen: 

afhankelijk van bij welke groep je bent zal je je anders gedragen en in 

verschillende groepen heb je een andere hiërarchische positie vb.: tussen 

vrienden de kartrekker en heel E maar thuis met vier oudere broers minder 

5. groepsprocessen versterken verschillen tussen individuen binnen 

groepen: 

 

GEN-OMGEVING CORRELATIES EN IA’S  

 

Erfelijkheid van trekken verantwoordelijk voor stabiliteit 

Maar: hoe interageren trekken met omgeving i.f.v. het produceren van gedrag?  

o Gen-omgevingscorrelatie 

o Gen-omgevingsinteractie 

o Omgevingsmodulatie (zelfstudie blz. 145-146) 
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GEN-OMGEVINGSCORRELATIES 

 

Individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen 

blootgesteld. Er kan een verband/associatie zijn tussen jouw persoonlijkheid en jouw 

omgeving. Correlatie kan negatief of positief zijn. Positieve correlatie betekent dat de 

omgeving er voor zorgt dat jouw ph meer tot uiting kan komen. Negatieve correlatie 

betekent dat de omgeving er voor zorgt dat jouw ph net niet tot uiting kan komen.  

 

Soorten: Op examen voorbeeld krijgen en er uit kunnen halen of het passief, 

reactief/evocatief of actief is.  

Passief (= onafhankelijk): ouders geven vb. hoog N genen door, maar creëren tevens 

een neurotische omgeving, is dus een positieve gen-omgevingscorrelatie en is passief 

want je moet daar niks voor doen, het is gewoon zo en is onafhankelijk van jouw gedrag 

vb.: jouw ouders zijn verbaal sterk en geven deze genen door en anderzijds hebben ze 

gigantisch veel boeken in huis 

 

Reactief/evocatief (= afhankelijk): jouw persoonlijkheid/genetische dispositie kind lokt 

specifiek gedrag uit bij omgeving vb.: een kindje dat heel graag knuffelt waardoor de 

mama steeds maar het kindje gaat knuffelen wanneer het weent, is dus een positieve 

correlatie maar het is reactief want ph kind heeft het gedrag bij de mama uitgelokt, 

moest de mama bijvoorbeeld niet in gaan op de knuffels dan is dit een negatieve 

correlatie  

 

Actief (= afhankelijk): kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij zijn/haar 

genetische dispositie vb.: je scoort hoog sensation seeking en gaat dus als sport gaan 

boksen vb.: mensen kiezen een job die meer bij hun job past, is dus een positieve 

correlatie  

GEN-OMGEVINGSINTERACTIES 

 

Individuen met verschillend genotype reageren verschillend (vertonen ander gedrag) op 

zelfde omgeving.  

 

Voorbeeld: Extraverten gaan wanneer ze een taak moeten maken meer foute maken in 

een stille omgeving in vergelijk met een lawaaierige omgeving. Introverten gaan het net 

goed doen in een stille omgeving en slechter in een lawaaierige omgeving.  

 

Voorbeeld: Misbruik in de kindertijd kan leiden tot een antisociale 

persoonlijkheidsstoornis maar alleen wanneer er sprake is van een laag MAO-A gehalte. 

Tussen genotype (laag MAO-A gehalte) en de omgeving (misbruik) is er een interactie. 

Vroeger dacht men dat jongens die misbruikt waren in de kindertijd dat dit sowieso kon 

leiden tot ATS. Onderzoekers hebben dan in gezien dat dit eigenlijk niet waar is, er is 

geen rechtstreeks verband. Interactie omgeving en genen en MAO-A gehalte kan een 

versterkend effect (wanneer laag gehalte) hebben of als een buffer dienen (wanner hoog)  
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GEDRAGSGENETICA EN HET FFM: SAMENVATTING  

 

Twee verschillende invalshoeken: 

o meta-analyse 

o rechtstreekse meting met een VFM instrument 

 

Bevindingen consistent: genetisch effect FMM: 35 tot 50/60 procent (vooral E en N 

bestudeerd) 

 

Activity level: gemeten met een actometer: (GOSAT study): erfelijkheid = .40 (en 

activity gelinkt aan E)  

 

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

hoger voor MZ dan DZ, dus sterk erfelijk.  

vb.: gevoelloosheid: MZ: .34 & DZ: .-16 

vb.: onbevreesd: MZ: .54 & DZ: .03 

 

Morningness - eveningness: erfelijkheid = 54% 

Impulsiviteit: erfelijkheid = 50%  

 

MIJLPAAL ONDERZOEK NAAR ERFELIJKHEID VAN FFM-FACETTEN (JANG 

ET AL., 1998) 

 

Steekproef: Canadese en Duitse steekproeven MZ en DZ twins. Vragenlijst NEO PI-R 

laten invullen en dan gekeken naar invloeden van genetica en omgeving.  

 

Resultaten: (self-reports NEO PI-R met 5 domeinen en 30 facetten) 

o genetische en omgevingsinvloeden: zelfde type model (erfelijkheid, gedeelde 

omgeving, unieke omgeving) en grootteorde (hoogte van de percentages) over 

beide culturen heen (voor 26/30 facetten) 

o gekeken naar ruwe scores en residuele facetscores (= scores uitgezuiverd voor de 

domein score) 

o persoonlijkheid volgens additief genetische schatting van 25 tot 65%  

o geen effect van common environment, wel unieke omgeving  

 

Argumenten voor hiërarchisch model van persoonlijkheid: 

o facetten zijn meer dan een operationalisatie van de factor (domein) waarop ze 

laden  

o facetten zijn constructen met erfelijke en dus biologische basis  

 

Tabel 9.7:  

Ruwe facetscores. Canadian sample en German sample kolom grotendeels leeg, want 

voor 26/30 facetten was het gelijk. H2 erfelijkheid, e2 unieke omgevingsvariantie en c2 

gedeelde omgevingsvariantie maar die kolom is grotendeels leeg want had geen effect. 

Kijken naar de 4 facetten die verschillend waren over beide steekproeven. Voor modesty 

en self-discipline zien we dat de c2 kolom wel opgevuld is: het type model is anders, 

gedeelde omgeving hier ook van belang. Voor values en order zijn de grootteordes 

anders, want de cijfers zijn anders.  
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Tabel 9.8:   

Kijken naar de residuele facetscores. Uitzuiveren voor de domeinscore, want daar zit 

overlap. Rtt is hertest betrouwbaarheid en als je de erfelijkheid daardoor deelt krijg je 

een gecorrigeerde schatting van de genetische component (laatste kolom). De 

erfelijkheid voor de facetten van The Bige Five loopt van .25 tot .65 (zie laatste kolom). 

Is een sterke en hoge genetische bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDITIONELE BEVINDINGEN VANUIT GEDRAGSGENETISCH ONDERZOEK 

 

Attitudes: 

o traditionalisme: zie tabel directe erfelijkheidsschatting (Openness) 

o conservatisme: sterk genetisch, reeds observeerbaar vanaf 12 j 

 

Beroepsvoorkeuren: 

o aantrekkelijkheid van aspecten in jobs (drijfveren – energievreters) gelijker 

beoordeeld door genetische verwanten dan door genetisch niet-gerelateerden  

o ondernemerschap 
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Religiositeit: stijging genetische invloed van adolescentie naar volwassenheid. Genetica is 

niet stabiel over de tijd heen. In de adolescentie is de genetische invloed omtrent 

religiositeit 12% en in de volwassenheid 44%. Komt doordat als kind de omgevingsfactor 

veel groter is en als volwassenen kies je zelf waardoor de omgeving minder meespeelt en 

genetica meer.  

 

Drinken en roken: 

o roken: 50% genetische invloeden (initiation + persistence)  

o alcoholgebruik én alcoholisme: erfelijkheidscomponent is .50 of groter  

 

Genes and alcoholism. Daarnet allemaal kwantitatief, nu even terugspringen naar 

moleculaire genetica. Mutatie in gen gevonden dat volgens causaal verband leidt tot 

alcoholisme.   

 
 

Kans op geslaagd huwelijk. Happy marriage may be all in your genes. Genetische basis 

voor:  

o voldoening in huwelijk die je ervaart (tolereren van emotionele onenigheid binnen 

huwelijk) 

o geneigdheid om te trouwen vs. single te blijven (68%) 

o kans op scheiden  

 

 
 

Hoe kan al dit genetisch zijn? Is een gedragsmatige manifestatie van uw persoonlijkheid. 

Het is de persoonlijkheid die geërfd wordt maar dat uit zich in al die gedragingen zoals 

scheiden.  

 

RECENTE BEVINDINGEN VANUIT DE MINNESOTA TWIN FAMILY STUDY  

 

Partnerkeuze genetisch? -> niet genetisch bepaald  

o hebben twins gelijkaardige partners?  

gelijkenis partners = random paren  

o vinden ze elkaars partner aantrekkelijk? 2/3 niet 

partnerkeuze = random 
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Gelijkenissen vs. verschillen naarmate twins ouder worden?  

o fysieke kenmerken minder gelijkenissen vertonen naarmate ze ouder worden 

(door omgeving) 

o qua vaardigheden meer op elkaar lijken (enkel MZ) 

o MZ sterven op meer gelijke leeftijd, DZ meer op verschillende leeftijd  

 

 
 

Voorbeeld toont aan dat iets als talent erfelijk bepaald is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld examenvraag 

Gedragsgenetische studies van persoonlijkheid toonden aan dat 

A. De correlatie voor Neuroticisme en Extraversie bij apart-opgevoede MZ 

tweelingen doorgaans groter is dan bij samen-opgevoede DZ tweelingen  

B. Tot 50 procent van de fenotypische variantie van persoonlijkheid verklaard wordt 

door effecten van de gedeelde omgeving  

C. De gedragsgenetische component voor trekken zoals activiteitsniveau kleiner is 

wanneer ze gemeten worden met fysiologische maten zoals de actometer 

D. De NEO PI-R facetten cross-cultureel gezien een sterk verschillende 

gedragsgenetische basis hebben voor wat betreft het domein Neuroticisme  
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H4: PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING  

ALGEMENE EVIDENTIE VOOR HET BELANG VAN VROEGE INDIVIDUELE 

VERSCHILLEN  

DE DUNEDIN STUDY  

 

Zeer belangrijke studie in het domein van persoonlijkheidsontwikkeling. Domein stelt zich 

de vraag naar de stabiliteit van persoonlijkheid. De Dunedin study biedt eerste evidentie 

dat er iets stabiel is aan persoonlijkheid. Op heel vroege leeftijd kan je al verschillen zien 

tussen kinderen en deze verschillen hebben ook voorspellende waarde voor later. 

Vandaar de uitspraak: ‘The child is father of the man.’ 

 

Epidemiologische studie van een geboortecohorte: 1 april 1972 – 31 maart 1973 in 

Dunedin (Nieuw-Zeeland). Perinatale data + assessments in het labo op 3, 5, 7, 9, 11,  

13, 15, 18, 21, … jaar. N = 1.037 (52% mannen, 48% vrouwen, 91% participatie). Was 

dus een zeer dure studie. Alle assessments: 60 dagen rond hun verjaardag. Fysieke en 

psychosociale modules. Psychiatrisch onderzoek. Individuen + hun interpersoonlijk 

netwerk  

 

Unieke kenmerken 

o prospectieve longitudinale studie 

o zeer beperkte uitval: 97-98% participeert (is uitzonderlijk!)  

o multidisciplinair team: verschillende predictoren + veel criteria 

o grote steekproef: controle voor confounders (intelligentie, SES, …) want je zit met 

een heel cohort en representatief onderzoek van sekseverschillen  

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE BEVINDINGEN  

 

Observatie van 3 jarige kinderen 

o 90 minuten / strange situation test: kind zit met mama in een ruimte te spelen, 

mama verlaat de ruimte en een vreemde komt de kamer binnen, hierna komt de 

mama terug binnen  

o beoordeling op 22 gedragsschaaltjes (wat doet het kind in de kamer?) 

 

Cluster analyse: 3 clusters 

a) goed aangepaste cluster: veerkrachtig, zelfcontrole, zelfvertrouwen, niet 

overstuur bij confrontatie met nieuwe elementen 

b) geremde cluster: sociaal teruggetrokken, angstig, niet op gemak bij vreemde 

mensen  

c) ongecontroleerde cluster: impulsief, rusteloos, negatief, onvoorspelbaar in 

reactive/emotie  
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Types op 3 jarige leeftijd voorspellen: 

o Persoonlijkheidsstructuur op 18 (zelf) en 21 (peer): De 3 jarige kinderen in de 

ongecontroleerde cluster hadden veel meer kans om ook later (zowel 

zelfbeoordelingen als peerbeoordelingen) impulsief of antisociaal gedrag te 

vertonen. Kinderen uit de geremde cluster gingen op 18 en 21 jarige leeftijd lager 

score op positief affect en hoger op dwang, geremdheid. Nuance: wil niet zeggen 

dat alle kinderen die op 3 jaar in de ongecontroleerde cluster zaten later een 

probleem hadden, maar de statistische kans was wel groter.  

o Sociaal functioneren  

• Kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer). 

Kinderen uit de ongecontroleerde cluster rapporteerde ook meer conflicten 

op 18 en 21 jarige leeftijd.  

• Sociale ondersteuning (materiaal, mentaal en emotioneel) tijdens de 

jongvolwassenheid. Kinderen uit de geremde cluster hadden op 18 en 21 

jarige leeftijd minder hulpbronnen, ze hadden een minder rijk sociaal 

netwerk.  

o Werk – werkloosheid. Kinderen uit de ongecontroleerde cluster rapporteerde meer 

conflicten op het werk en hadden ook meer kans om al eens ontslagen te zijn 

geweest.  

o Psychiatrische stoornissen tijdens de jongvolwassenheid (DSM III, psychiatrisch 

interview). In de kindertijd hadden de kinderen uit de ongecontroleerde cluster 

meer kans op externaliserende problemen en in de adolescentie hadden ze meer 

kans op zowel internaliserende als externaliserende problemen. Kinderen uit de 

geremde cluster hadden in de adolescentie meer kans op internaliserende 

problemen. In de jongvolwassenheid psychiatrische stoornissen gemeten en 

kinderen uit de ongeremde (depressie) en ongecontroleerde cluster (antisociale 

persoonlijkheidsstoornis) hadden hier meer kans op.  

o Crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad) 

 

Temperamentsverschillen (3 jaar) en 

zelfgerapporteerde misdaden (21 

jaar). De ongecontroleerde cluster op 

3 jaar, meer misdaden op 21 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperament (3 jaar) en strafblad (21 

jaar).  

Effect van zelfrapportage gelijk wanneer 

je kijkt naar het strafblad. Wie op zijn 21 

jaar een strafblad heeft, hadden meer 

kans om op hun 3 jarige leeftijd in die 

ongecontroleerde cluster te zitten. Niet 

bekijken vanuit een deterministische 

visie, want blijft een (sterke) statistische 

kans op groepsniveau.  
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Bijdrage Dunedin study 

o pioniersstudie m.b.t. betekenis van vroege individuele verschillen 

(gedragsschalen) voor later functioneren  

o eerste grootschalige evidentie: sterke associatie tussen temperament op 3 jarige 

leeftijd en multipele, onafhankelijke indexen van functioneren op latere leeftijd/in 

verschillende contexten (sterk design) 

PSYCHOMETRISCHE TEKORTKOMINGEN 

 

Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen:  

o men baseerde zich uitsluitend op gedragsschaaltjes (terwijl men hier tracht 

persoonlijkheid te meten) 

o beoordeling o.b.v. observatie 

 

Het meetaspect was dus niet geënt op een conceptueel of theoretisch kader. Wanneer je 

zo’n construct doorheen de levensloop wil meten, moet je het altijd op dezelfde manier 

meten want anders ben je appelen met peren aan het vergelijken. Je kan pas dan 

grondige uitspraken gaan doen over de stabiliteit van persoonlijkheid. Je kan een 12 

jarige bijvoorbeeld niet opnieuw een stranger situation test laten doen. 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  

 

HOE KUNNEN WE DE BELANGRIJKSTE INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

TUSSEN KINDEREN MODELMATIG REPRESENTEREN?  

INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD: TEMPERAMENT OF 

PERSOONLIJKHEID?  

 

Je kan het gaan meten a.d.h.v. twee grote invalshoeken: temperament of 

persoonlijkheid. Wat is de relatie tussen deze twee?  

 

Klassieke visie op relatie temperament en persoonlijkheid: sequentiële relatie. Baby’s 

worden geboren met een bepaald temperament en dit zijn aangeboren verschillen. Uit dit 

temperament ontwikkelt de latere persoonlijkheid onder invloed van interactie met de 

omgeving. Eerst temperament wat verder ontwikkelt naar een stabiele persoonlijkheid. 

Men gaat hier vanuit dat temperament meer genetisch bepaald is dan persoonlijkheid/  

 

MAAR: 

o genetische basis persoonlijkheid = temperament 

o FFM trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar  

 

Onderzoek toonde dus aan dat dit verschil tussen temperament en persoonlijk niet zo 

goed opgaat. De genetische basis van persoonlijkheid is gelijk aan die van temperament. 

Vervolgens klopt het idee niet dat je temperament al vroeg kan zien en persoonlijkheid 

niet. Onderzoek heeft aangetoond dat je vanaf 2 jaar al trekken van een VFM kan gaan 

zien bij kinderen.  
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INVALSHOEK 1: INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD 

BESCHRIJVEN A.D.H.V. TEMPERAMENTSMODELLEN  

 

Er zijn verschillende temperamentsmodellen ontwikkelt die de individuele verschillen op 

jonge leeftijd trachtten te beschrijven. Temperamentsmodellen i.t.t. behaviorisme 

psychodynamica. In de jaren 70 was dit een paradigma shift, want in het toen dominant 

behaviorisme en psychodynamica ging men er vanuit dat je geboren werd als een tabula 

rasa en dat de omgeving heel sterk bepalend was voor hoe je als kind ontwikkelt. 

Temperamentsmodellen dus genetische invloeden en stabiel over tijd. De 

temperamentsmodellen gaan ook uit van meer interne factoren i.p.v. externe factoren. 

Aangeboren/primaire reactiepatronen i.t.t. externe factoren die ontwikkeling van kind 

sturen.  

Onderlinge verschillen tussen temperamentsmodellen: 

a) aard en aantal dimensies (stellen het wel allemaal voor als een multidimensioneel 

construct) 

b) verschillende klemtoon op emotionele- en aandachtsprocessen, als ook 

stylistische componenten (= het hoe gedrag van kinderen vb.: hoe intens huilt 

een kind, hoe gemakkelijk kan het getroost worden?) van temperament  

c) verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten/observaties  

 

Individuele verschillen op jonge leeftijd: hoe meten?  

Temperamentsmodellen 

1. Thomas & Chess 

2. Buss & Plomin  

3. Rothbart & Derryberry  

 

Persoonlijkheidsmodellen 

o Top down 

o Bottom up  

 

THOMAS & CHESS: NEGEN DIMENSIONEEL SYSTEEM 

 

Jaren 70. New York Longitudinal Study (NYLS) hebben opgestart: doorbraak in de 

ontwikkelingspsychologie en pedriatrie. Zijn een grote groep kinderen de eerste 6 jaar 

heel intensief gaan observeren. Is een temperamentsmodel gebaseerd op observatie.  

o directe observatie i.p.v. vragenlijsten  

o klinisch psychiatrisch onderzoek  

 

Temperament: het hoe aspect van gedrag 

o stylistische component van temperament: verschillen in het hoe gedrag  

o introduceerde begrip: reciprociteit kind – omgeving m.a.w. als ouder moet je jouw 

opvoeding afstemmen op het temperament van uw kind, elke kind heeft iets 

anders nodig en afstemming biedt de beste ontwikkelingskansen (goodness of fit)  

 

Introductie concept: ‘goodness-of-fit’ en ‘easy/difficult temperament’: er zijn baby’s 

die voor de ouders meer uitdagend zijn dan andere kinderen.  
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Negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling o.b.v. observaties. Volgens 

hen is temperament datgene wat al vroeg observeerbaar is van verschillen tussen 

kinderen en je kan dat terug brengen tot 9 dimensies.  

1. Activity: kinderen verschillen al van op babyleeftijd in welke mate ze actief zijn, 

motorisch veel bewegen 

2. Adaptability: mate waarin een kind goed om kan met een veranderde omgeving  

3. Approach-withdrawal: in welke mate kinderen initiatief nemen, zelf toenadering 

zoeken, exploratief gedrag stellen  

4. Regularity/rhytmicity: alle verschillen tussen kinderen in regelmaat (eten, 

slapen), voorspelbaar of niet 

5. Treshold of responsiveness: het aantal fysieke stimulatie die nodig is om een 

kind te triggeren  

6. Intensity of reaction: de hevigheid van reacties bij kinderen, zowel positieve als 

negatieve reacties  

7. Quality of mood: de basis emotionele staat waarin kinderen zitten 

8. Distractibility: in welke mate kan je een kind makkelijke afleiden  

9. Task persistance: hoe lang kan een kind zich focussen op een taak  

 

Ze hebben deze negen dimensies in vragenlijsten gegoten voor baby’s tot lagere 

schoolleeftijd. Multi-informant: kon door zowel ouders als leerkrachten worden ingevuld.  

 

Drie configuraties van persoonlijkheidseigenschappen o.b.v. de 9 dimensies bij jonge 

kinderen volgens Thomas & Chess (1977) 

 
 

Kritiek 

o weinig empirische evidentie voor negen dimensionele structuur: observatie en 

klinisch oordeel! (wanneer men het empirisch ging toetsen kwam met tot 4 à 6 

dimensies) 

o onderwaardering voor motivationele en emotionele componenten van 

temperament omdat ze erg focussen op de stylistische component van 

temperament  

 

BUSS & PLOMIN: EAS(I) MODEL 

 

Aanpassing van het Thomas & Chess model: temperament als ontwikkelingsvoorloper 

van volwassenpersoonlijkheid.  
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5 criteria voor een temperamentstrek (hieraan voldoen, anders is het geen 

temperament):  

1. erfelijk  

2. relatief stabiel tijdens kindertijd 

3. continuïteit tot in de volwassenheid 

4. evolutionair adaptieve functie 

5. terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen) 

 

O.b.v. de criteria kwamen ze tot aanvankelijk 4 dimensies 

1. Emotionaliteit: intensiteit van emoties 

2. Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit 

3. Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn  

4. Impulsiviteit 

 

I staat tussen haakjes. Oorspronkelijk vertrokken van 3 dimensies want vonden toen 

geen evidentie voor de erfelijkheid van impulsiviteit en later toegevoegd want ze waren 

te strek geweest. 3- of 4-factorenstructuur bevestigd in onderzoek  

 

ICC van EAS dimensies voor MZ tweelingen > DZ tweelingen: evidentie voor 

gedragsgenetische basis (ook voor impulsiviteit!).  

 

ROTHBART & DERRYBERRY  

 

Temperament zijn aangeboren verschillen in twee centrale componenten:  

1. Reactiviteit: fysiologisch excitatorische mechanisme in neuraal systeem  

o Emotionaliteit: positieve vs. negatieve emoties 

o Activiteit: motorische activiteit 

2. Zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit 

• Aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht voor 

semantische informatie 

• Inhibitie: inhiberen van ongewenste responsen  

 

Stylistische component -> emotie, motivatie, aandacht 

 

FA over leeftijd heen, 3 grote factoren: 

1. Surgency (R): sociale oriëntatie (intensiteit van plezier, positieve anticipatie, 

weinig verlegenheid), positieve emotie (lachen), motorische activiteit 

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

troosten  

3. Effortful control (Z): inhibitie, aandacht, zintuiglijke sensitiviteit, plezier vinden in 

rustige routinematige activiteiten  

 

Voor verschillende leeftijdsgroepen stellen ze verschillende metingen voor. Bijvoorbeeld 

effortful control bij baby’s meten a.d.h.v. zintuigelijke sensitiviteit en bij peuters vertaalt 

dit zich in een voorkeur voor rustige en routinematige activiteiten. De concepten zijn dus 

doorheen de levensloop hetzelfde maar afhankelijk van de leeftijd meet je ze anders. 

Heterogeniteit van constructen over leeftijdsgroepen heen bemoeilijkt longitudinaal 

onderzoek.  
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Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen (Mervielde & 

Asendorpf, 2000)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze vonden 4 grote factoren terug die in alle 3 de modellen zaten: emotionality, 

extraversion, activity, persistence. Men heeft de link gemaakt met persoonlijkheid (VFM). 

Temperament en persoonlijkheid zijn meer gelijkend dan verschillend. Respectievelijk: N, 

E, E, C. Het is dus niet zo dat temperament iets fundamenteel verschillend is van 

persoonlijkheid. 

 

INVALSHOEK 2: INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD 

BESCHRIJVEN A.D.H.V. PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN (FOCUS: FFM) 

 

Vroeger dacht men dat persoonlijkheidsmodellen niet van toepassing waren op kinderen. 

Onderzoekers zijn dan gaan kijken of de persoonlijkheidsmodellen gebruikt konden 

worden voor kinderen.  

 

Top down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere leeftijd groepen 

o adjectievenlijst: Digman (1996) – volwassenen als informant (over kinderen) 

o adjectievenlijst: Goldberg (2001) – volwassenen als informant 

o vragenlijst (NEO-FFI en NEO PI-R): Parker et al. (1997, 1998) en De Fruyt et al. – 

adolescenten als informant 

o peer-nominatiestudie – kinderen als informant  

 

Bottom up: dimensies onderzoeken die onderliggende zijn aan geheel aan individuele 

verschillen die geobserveerd worden bij kinderen  

o constructie van de HiPIC (zie cursus differentiële psychologie) 

 

TOP DOWN STUDIES 

 

VOLWASSENEN ALS INFORMANT 

Digman en collega’s (1959-1967) 

o zes steekproefen, N = 2572 (7-13 jaar) beoordeeld door leerkrachten  

o trakadjectieven gebruikt bij volwassenen, uitgewerkt met gedragsdefinities 

relevant voor gedrag in de klas 

o de Big Five werden gerepliceerd  

 

Goldberg (2001): heranalyse van het Digman-materiaal 

o replicatie van de 5 factoren over elk van de steekproeven apart 

o geen terugkerende additionele factoren  
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Besluit: indien volwassenen de persoonlijkheid van kinderen beschrijven wordt eenzelfde 

gedifferentieerde structuur van 5 basisfactoren gevonden. Kritisch bedenking: is dit 

misschien zo omdat volwassenen door zo’n 5 factorbril kijken?  

 

ADOLESCENTEN ALS INFORMANT 

Parker en collega’s: replicatie vijf factoren a.d.h.v. NEO-FFI bij hoogbegaafde 

adolescenten  

 

De Fruyt et al. (2000): NEO-PI-R bij representatieve groep jongeren (12-17 jaar) 

o replicatie factorstructuur: OK 

o betrouwbaarheid: OK 

o validiteit OK (substantiële relaties met de HiPIC factoren) 

 

NEO PI-3 versie geconstrueerd (De Fruyt et al., 2009) – A PPO C-project 

o NEO PI aangepast om het iets kind vriendelijker te maken 

o makkelijker leesbaar voor jongeren  

o cross-culturele replicatie: OK  

 

Factorladingen zijn bij 

volwassenen en 

adolescenten gelijkend. 

Persoonlijkheid is bij 

volwassen en 

adolescenten dus op 

dezelfde manier 

georganiseerd. 

Persoonlijkheid bij 

kinderen is dus een 

gelijkaardig construct als 

bij volwassenen. 

 

 

KINDEREN ALS INFORMANT  

Peer-nominatiestudie Van Mervielde & De Fruyt (2000) 

o schaal geconstrueerd en gevraagd aan kinderen in een klas om klasgenoten te 

gaan nomineren vb.: wie heeft de meeste vrienden? 

o wat is de onderliggende structuur van gedragsverschillen geobserveerd door lage 

schoolkinderen?  

o 25 positieve én 25 negatieve nominatieschalen; markers voor de Big Five 

o 3-factorenoplossing: duidelijk interpreteerbaar volgens VFM 

• Agreeableness 

• Extraversion – Emotional Stability 

• Intellect – Conscientiousness 

 

O.b.v. deze studie zou je kunnen zeggen dat wanneer kinderen het hebben over de 

persoonlijkheid van hun klasgenoten, dat ze het minder gedifferentieerd doen (3 i.p.v. 5 

factoren). Waaraan ligt dit? Is het een feit dat ze het minder gedifferentieerd doen of het 

ligt het aan de evaluatieve aard van de beoordelingen? Dit nominatie design resulteert 

ook vaak in een zeer scheve verdeling (heel veel kinderen worden niet genomineerd).  
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Verschil kinderen – volwassenen:  

o lager niveau van differentiatie in gepercipieerde persoonlijkheidsstructuur 

o Uitbreiding van gedragsrepertoire met stijgende leeftijd?  

OF 

o beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind?  

o evaluatieve aard van beoordelingen?  

o geselecteerde nominatieschalen/nominatieprocedure op zich?  

 

Voorbeeld van nominatieschalen voor Extraversie 

 

 

 

 

 

 

BOTTOM UP STUDIES 

 

Bottom up studies: Constructive HiPIC 

 

De Fruyt had in zijn studie 

ook de HiPIC afgenomen 

(instrument ontwikkelt om 

persoonlijkheid bij jongeren 

en kinderen te meten). De 

scores op de HiPIC 

correleren heel erg met hun 

corresponderende NEO PI-R 

domein. Is evidentie voor 

convergerende validiteit.  

 

Bottom-up strategieën: Informanten beschrijven de inhoud en de breedte van het terrein 

van individuele verschillen vb.: vrije ouderlijke beschrijvingen: constructie van de HiPIC 

(Mervielde & De Fruyt, 1999). Alle vrije beschrijvingen van ouders (interviews) 

geanalyseerd en geclusterd.  

 

Resultaten: 

o categorieën met meest aantal classificaties representeren de Big Five 

o ongeveer ¾ van de beschrijving kan gesitueerd worden binnen de Big Five 

o replicatie over culturen heen 
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OVERKOEPELEND BESLUIT 

 

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

persoonlijkheid op jonge leeftijd 

o top down: vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen  

o bottom up: vanuit niet-geprestructureerde bron (vb.: vrije beschrijvingen ouders) 

 

Hoe integreren met temperamentmodellen? “Temperament and personality are much 

more a like than different”.  

 

Voordeel op jonge leeftijd meten a.d.h.v. persoonlijkheidsmodel is dat je op latere leeftijd 

het ook kan gaan meten, wat niet zo is bij temperamentsmodellen (enkel op jonge 

leeftijd meetbaar). Temperamentsmodellen dus niet ideaal om te gaan kijken naar 

stabiliteit.  

 

Perspectief op continuïteit van vroege individuele verschillen historisch vanuit 

temperamentsmodellen, recentelijk meer en meer vanuit FFM.  

 

HOE STABIEL/VERANDERLIJK ZIJN INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

DOORHEEN DE LEVENSLOOP? 

WAT IS PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING? (BOEK BLZ. 100-112) 

 

Hoe stabiel en veranderlijk zijn vroege temperaments- en persoonlijkheidsverschillen 

doorheen de levensloop? Veranderen we van persoonlijkheid naarmate we ouder 

worden?  

 

Continuïteiten en verandering in persoonlijkheid.  

 

Verschillende vormen van stabiliteit/verandering 

o Structurele 

o Absolute 

o Rangorde 

o Coherence 

o Ipsatieve  

 

ANALYSENIVEAUS 

 

Studie van persoonlijkheidsontwikkeling: 3 analyseniveaus 

1. Menselijke soort 

o universele veranderingen, algemene trends (over culturen en geslachten 

heen) vb.: met leeftijd stijging seksuele interesse, daling risicogedrag 

2. Groep (nomothetisch) 

o ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur, …)  

3. Individu (idiografisch) 

o verandering voorspellen o.b.v. individuele verschillen in persoonlijkheid  
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PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING: STABILITEIT OF VERANDERING?  

 

Beiden 

o continuïteit/stabiliteit: genetisch biologisch + omgeving 

o verandering: genetisch biologisch + omgeving  

 

Er is dus zowel evidentie voor stabiliteit als voor verandering en dit komt door een 

combinatie van genetische en omgevingsfactoren.  

 

De meeste mensen ondervinden doorheen hun leven subjectief gezien weinig 

verandering in hun persoonlijkheid ~ persoonlijkheid: relatief duurzame patronen van 

denken, voelen en handelen.  

 

Onveranderlijkheid ≠ onveranderbaarheid ~ het niet veranderen van de persoonlijkheid 

na intensieve pogingen daartoe vb.: behandeling persoonlijkheidsstoornissen (zie laatste 

lessen)  

 

TYPES VAN CONTINUÏTEIT/VERANDERING 

STRUCTURELE CONTINUÏTEIT 

 

= Kijken naar de similariteit van de covariantiematrix over leeftijd. Wanneer de 

covariantiematrix over de leeftijd heen hetzelfde blijft, is er structurele continuïteit.  

 

Indien sprake van structurele variatie = ontwikkelingstransformatie van het 

construct (vb.: IQ anders op peuterleeftijd en op lagere school leeftijd).  

 

Wordt onderzocht met SEM: fit van 2 modellen vergelijken en wanneer de fit van model 

2 niet significant slechter is dan de fit van model 1  

o model 1: correlaties vrij geschat voor elk tijdstip 

o model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip  

 

vb.: structurele continuïteit jongvolwassenen (Robins et al., 2001, N = 270) 

Boven de diagonaal staan de 

intercorrelaties op 18 jaar en er onder 

op 22 jaar. Kan je zien hoe de 

verschillende persoonlijkheids-

domeinen correleren op 18 en op 22 

jarige leeftijd. We spreken van 

structurele continuïteit wanneer het 

patroon van correlaties op de 2 

meetmomenten (18 jaar en 22 jaar) 

ongeveer hetzelfde is. Voor 

persoonlijkheid vinden we dus terug 

dat er structurele continuïteit is (voor 

IQ bijvoorbeeld niet).  

 



77 
 

ABSOLUTE CONTINUÏTEIT 

 

= vergelijking van de gemiddelde score van een groep over de tijd/i.f.v. leeftijd ~  

onderzoeken van normatieve verandering (stijging/daling). Wanneer de gemiddelde 

scores op twee tijdstippen niet van elkaar verschillen, dan spreken we van absolute 

continuïteit. Wanneer de 2 gemiddelde scores wel van elkaar verschillen dan is er 

absolute verandering.  

 

Voorwaarde 1: structurele continuïteit (pas wanneer er structurele continuïteit is, mag je 

kijken naar andere vormen van continuïteit) 

 

Voorwaarde 2: meerdere keren meten van dezelfde trek  

o longitudinaal (zelfde groep op meerdere tijdstippen meten) of cross-sectioneel 

design  

o interessant perspectief: cross-cultureel design  

• verschillende culturen geven op unieke wijze vorm aan persoonlijkheid 

• integratie van cultuur biedt juistere interpretatie van cross-sectionele 

vergelijkingen  

 

Informatieve designs 

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

o vb.: school: meet extraversie in 1e leerjaar en in het 6e leerkaar: gelijk?  

o kritiek: leeftijdsgeboden verandering versus cohort effect? vb.: mean score 

conscientiousness: 30 jarigen versus 70 jarigen, is dit een leeftijdgebonden of 

cohortegebonden effect?  

 

Cross-cultureel design: verschillende groepen binnen verschillende culturen (m.a.w. 

cross-sectioneel maar in verschillende culturen). Je kan gaan kijken wat universeel en 

wat cultureel bepaald is.  

 

Longitudinaal design: dezelfde groep/cohort vergelijken op 2 tijdstippen  

o vb.: eenzelfde groep bestuderen met tussentijd van 5 jaar 

o kan leeftijdgebonden verandering WEL onderscheiden van cohortegebonden 

verandering  

 

 

Mean level/absolute continuïteit vanuit meta-analyse perspectief (Roberts et al., 2006): 

meta-analyse van 80 longitudinale studies – instrument: NEO PI-R 

Centrale bevinding: mensen evolueren naar een meer mature persoonlijkheid met ouder 

worden = maturiteitsprincipe 

o Neuroticisme daalt in jongvolwassenheid 

o Extraversie daalt over de tijd: 

• dominantie stijgt van adolescentie tot midden volwassenheid en daalt dan 

weer  

• sociabiliteit stijgt in adolescentie, daalt in volwassenheid  

o Openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden  

o Agreeableness en Consciëntieusheid stijgen in vroeg en midden volwassenheid 
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Mean-level ontwikkeling van de Big 

Five doorheen de levensloop  

Brede leeftijdsrange: 20 tot 80 jaar. 

Emotionele stabiliteit geen 

significante daling. Is anders dan wat 

de meta-analyse vond. Extraversie 

blijft vrij stabiel, maar daalt lichtjes 

met ouder worden. Voor openess is er 

een curvilineair verband: op twee 

verschillende momenten (op 20-30 

jaar en op 70 jarige leeftijd) in de 

levensloop een knikje naar beneden 

toe. Agreeableness stijgt nog laat in 

de leeftijd, tussen 70-80 significante 

stijging. Voor conscientiousness stijgt 

gedurende de levensloop.  

 

Grootte van de mean-level veranderingen doorheen de tijd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We veranderen niet zo veel, maar er zijn wel kleine veranderingen in persoonlijkheid. 

Wanneer in ons leven veranderen we het meest? Intuïtief denken typisch in de puberteit. 

Onderzoek spreekt dit een beetje tegen. In de puberteit zijn niet de grootste mean level 

verandering, wel in de jongvolwassenheid (18-40). Wanneer er iets verandert in 

persoonlijkheid is het vooral hier en niet in de puberteit.   

 

Mean-level/absolute continuïteit 

o evidentie voor maturationele hypothese 

o stabiliteit bereikt een hoogtepunt na 50, maar dit punt is niet absoluut (vb.: soms 

op leeftijd van 70 jaar nog significante veranderingen) 

o trekken bereiken dus GEEN ‘plateau’ ergens vroeg in de volwassenheid (<-> 

Costa & McCrae – ‘no considerable change afte rage 30’), er vinden op latere 

leeftijd ook nog veranderingen plaats 

o geen geslachtsverschillen in patronen van continuïteit, maar mean-level 

verschillen tussen geslachten blijven behouden (vb.: vrouwen als groep hoger op 

N, maar niet zo dat N bijvoorbeeld stabieler is bij vrouwen dan bij mannen) 

o grootste persoonlijkheidsverandering in jongvolwassenheid (niet in 

adolescentie/kindertijd zoals je intuïtief zou denken!)  
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DIFFERENTIËLE/RANGORDE CONTINUÏTEIT 

 

= stabiliteit in scores t.o.v. de referentiegroep.  

= rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd 

o uitdrukken correlatiecoëfficiënt (tijdstip 1 en tijdstip 2)  

o onafhankelijk van absolute continuïteit (mean-level) 

 

Voorbeeld: Extraversie van 2de bachelor psychologie meten en iedereen op een rij zetten 

van minst E naar meeste E. Na 10 jaar opnieuw E meten en opnieuw iedereen in een rij 

zetten. In welke mate hou je uw positie tegenover anderen in de groep? In welke mate 

blijf je op hetzelfde punt in de rij staan?  

 

Voorbeeld: differentiële versus mean level verandering  

Meten bij An (blauw), Lies (rood), 

Wim (groen) en Karel (paars) 

extraversie. Er is differentiële 

stabiliteit vb.: An is de meest E op 

tijdstip 1, maar ook op tijdstip 2 en 

op tijdstip 3. Iedereen behoudt op 

elk tijdstip zijn positie tegenover de 

groep. Is onafhankelijk van 

absolute stabiliteit. Er is bij An, 

Lies, Wim en Karel wel een mean-

level verandering: extraversie daalt 

voor de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit meta-analytisch (MA) perspectief (Roberts & Delvechhio, 2000): bestaat er een 

piek in rangordestabiliteit op bepaalde leeftijd?  

o meta-analyse van 152 longitudinale studies 

o tijdsinterval: daling in coëfficiënten bij stijgend interval tussen 2 metingen, 

m.a.w. de stabiliteit daalt naarmate er meer tijd is tussen twee metingen  

o leeftijd: rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt: vb.: tienerjaren 

.47, twintigers .57, dertigers .62 en vijftigers .75 “as people age, personality 

appears to become more and more set” 

o rangorde minst stabiel tijdens de baby- en peuterjaren (zie ook cursus 

ontwikkelingspsychologie)  

 

Rangorde stabiliteit doorheen de levensloop: MA 
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Geen verschil in grootte van de stabiliteitscoëfficiënten m.b.t.  

o soort trek vb.: niet zo dat sommige trekken meer stabiel zijn dan anderen 

o informant vb.: zelf persoonlijkheid beoordelen of iemand anders 

o geslacht vb.: niet zo dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen  

 

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

 

Rangorde stabiliteit per trek doorheen de levensloop (Specht et al., 2011) 

Elke trek piekt anders 

op vlak van stabiliteit. E 

piekt het vroegste, op 

25 jaar piek van 

rangordestabiliteit 

bereikt en daarna daalt 

het weer. Rond 50 jaar: 

O en A pieken. ES piekt 

rond 55 jaar. C piekt 

niet, het wordt steeds 

stabieler. Deze studie 

bekijkt het over een 

hele brede 

leeftijdsrange.  

 

 

 

Verdieping: rangorde stabiliteit van individuele verschillen tussen de kindertijd 

 

Babytijd: studie van Rothbart: bij baby’s verschillende temperamentschaaltjes 

afgenomen en gemeten op verschillende fase in hun eerste levensjaar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste kolom geeft bijvoorbeeld de correlatie tussen activity level op 3 maanden en 

activity level op 6 maanden. Alle correlaties zijn posities: baby’s lijken hun positie op de 

schaaltjes tegenover leeftijdgenoten te behouden. Gele cirkel: voor sommige 

temperamentschalen meer stabiliteit dan voor andere temperamentschalen. 

Correlatiecoëfficiënt voor AL en SL liggen hoger tegenover de andere 

temperamentschalen. Bij volwassenen vindt men dit niet: alle trekken zijn even stabiel 

qua rangordestabiliteit. Groene cirkel: correlatiecoëfficiënten voor de eerste helft in het 

levensjaar lijken kleiner te zijn dan de correlatiecoëfficiënten voor later in het levensjaar. 

Trend dat er opgewerkt wordt naar een meer stabiele persoonlijkheid. Deze trend zien 

we doorheen de hele levensloop, maar lijkt dus al te beginnen in het eerste levensjaar. 
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Daarnaast ook hoe kleiner het tijdsinterval, hoe sterker de correlaties. Bijvoorbeeld 

correlatie tussen 9 en 12 maanden groter dan de correlatie voor 3 en 12 maanden.  

 

Babytijd studie van Rothbart – conclusies 

o stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar 

o verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het 

eerste levensjaar (vb.: activity level versus fear) (i.t.t. volwassenen)  

o mate van stabiliteit stijgt naar einde eerste levensjaar (maturiteit) 

o moeilijk om mean-leven stabiliteit vanuit babytijd tot in kindertijd te meten 

(vereiste van gelijke maat) 

 

Peutertijd: studie van Saudino (2012) – activity level  

o sample: N = 304 twins (MZ en DZ) 

o activity level op verschillende manier geoperationaliseerd: actograaf gedurende 

48u op leeftijd 2 jaar en leeftijd 3 jaar + parental ratings + labo observaties 

o rangorde coëfficiënten: ok – validiteitscoëfficiënten: ok 

o correlaties MZ > DZ: genetisch effect!  

 

 
 

Evidentie gevonden voor rangordestabiliteit: age to age correlatie hoog (mate waarin de 

actograaf meting op 2 jaar correleert met de actograaf meting op 3 jaar). 

Validiteitscoëfficiënten ok: onder de diagonaal zie je de verschillende intercorrelaties 

tussen verschillende constructen op 2 jarige leeftijd en wanneer je de hypothese hebt dat 

je activity level op verschillende manier meet, dan moeten alle constructen onderling 

correleren. De correlaties (age to age) zijn hoger voor MZ dan voor DZ wat wijst op een 

genetisch effect.  

 

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

o algemene populatie (tijdinterval 3 jaar) 

• steekproef 1: 498 kinderen (mean leeftijd = 10.9 jaar) 

• steekproef 2: broers/zussen en tweelingen (mean leeftijd: 8.65 jaar)  

o structurele continuïteit: ok 

o differentiële continuïteit: hoog (maar iets lagere coëfficiënten begin puberteit) 

o absolute continuïteit: hoge stabiliteit  

 

Adolescentie = turbulente fase?  

o iets lagere rangorde coëfficiënten in vergelijken met kindertijd of 

jongvolwassenheid 

o geen grotere mean level veranderingen in vergelijking met andere levensfasen 

(zie ook studie van McCrae et al., 2012)  
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Differentiële continuïteit 

 

 
 

Tabellen uit studie van De Fruyt. Correlations across 36 months: correlatie tussen 

meetmoment 1 en moment 2. Correlaties over het algemeen hoog: kinderen over alle 

leeftijden heen correleren significant positief tussen moment 1 en moment 2. Voor de 

meeste HiPIC trekken zijn de stabiliteitscoëfficiënten voor 12-13 jarige iets lager. 

Illustratie van adolescentie = turbulente fase? Er gebeurd niet super veel verandering 

hier, maar je hebt er iets lagere rangordecoëfficiënten in vergelijking met de kindertijd 

en latere volwassenheid. Er is dus in vergelijking met andere leeftijdsfasen geen grotere 

mean-level verandering, maar wel iets lagere rangordecoëfficiënt.  

 

Mean level continuïteit 
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Hoe kan je zien of we het over absolute of rangordestabiliteit hebben in een tabel? 

Wanneer we het hebben over rangorde, dan zijn het correlatiecoëfficiënt & wanneer we 

het hebben over absolute stabiliteit dan zijn het scores van een groep op verschillende 

tijdstippen. Je ziet hier dat het verschil tussen de twee meetmomenten meestal niet 

significant is.  

 

Absolute/differentiële stabiliteit in kindertijd – adolescentie vanuit cross-cultureel FFM 

perspectief (McCrea, et al., 2002). Longitudinale data van hoogbegaafde Amerikaanse 

adolescenten (interval = 4 jaar):  

o tussen 12-18 jaar: 

• kleine mean-level stijging N bij meisjes 

• stijging O bij jongens en meisjes 

• E, A, C geen mean-level verandering = stabiliteit  

o replicatie met Vlaamse gegevens 

o herinterpretatie van adolescentie als ‘turbulente fase’: intuïtief verwachten dat er 

veel veranderd, maar er zijn weinig mean-level verandering  

 

Differentiële stabiliteit in adolescentie vanuit FFM perspectief (McCrea, et al., 2002) 

Geen mean-level veranderingen, maar wel 

iets lagere rangordestabiliteit in de 

adolescentie. De correlaties liggen hier 

lager dan in andere levensfasen.  

 

 

 

 

 

COHERENCE  

 

= de mate waarin onderliggende trek over de tijd stabiel blijft, ongeacht veranderingen 

in fenotypische manifestatie 

= heterotypische continuïteit 

 

vb.: Extraversie 

o kindertijd: veel buiten spelen, bewegen, sporten  

o adolescentie: veel fuiven, naar feestjes gaan, vrienden opzoeken  

o volwassenheid: veel en op open manier met collega’s praten  

DUS ander gedrag, maar indicatie van zelfde positie op E 

 

IPSATIEVE CONTINUÏTEIT 

 

= stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu, m.a.w. 

de mate waarin uw persoonlijkheidsstructuur dezelfde blijft  

 

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

van 6 maanden (m.a.w. resilient op tijdstip 1 en dus ook op tijdstip 2)  
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Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski (2001): ipsatieve stabiliteit over 4 jaar bij 

jongvolwassenen: slechts een beperkt deel van de steekproef toont een verschillende 

configuratie na 4 jaar 

 

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

 

HOE KUNNEN WE DE STABILITEIT IN PERSOONLIJKHEID VERKLAREN?  

 

Hoe komt het dat we vrij stabiel blijven in onze persoonlijkheid? Er bestaan hier 

verschillende verklaringen voor met elk hun eigen evidentie. Ze verschillen in de mate 

waarin ze nadruk leggen op genen of omgevingfactoren. Five factor theory leggen bijna 

alle oorzaken bij de genen: alles ligt al een stukje vast in de genen en ook hoeveel je 

gaat veranderen in persoonlijkheid (blauwdruk in genetisch materiaal en wordt uitgerold 

tijdens het leven). Social investment principles: naarmate mensen ouder worden moeten 

ze nieuwe rollen opnemen wat maakt dat hun persoonlijkheid een stuk veranderd (vb.: 

als student chaotischer dan als moeder en dus meer C worden).   

 
 

Persoonlijkheidsstabiliteit en partnersimilariteit (Caspi en Herbener, 1990): 

Beïnvloedt partnerkeuze de mate van stabiliteit in persoonlijkheid?  

o Hypothese: similariteit ~ stabiliteit  

• wederzijdse bekrachtiging van attitudes 

• gelijkaardige sociale netwerken  

• gelijkaardige wijze van zoeken naar externe stimulatie 

o Onderzoek bij koppels van middelbare leeftijd, timespan van 11 jaar 

o Resultaten:  

 

Bevestiging voor de hypothese. Partners die sterk op 

elkaar lijken, hebben ook sterkere 

stabiliteitscoëfficiënt. Partnerkeuze heeft dus een 

invloed op of je verandert in persoonlijkheid doorheen 

jouw leven. Omgeving wel degelijk een invloed.  
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Twenge (2000, 2001): Persoonlijkheid evolueert mee afhankelijk van maatschappelijke 

trends. Bijvoorbeeld assertiviteit bij vrouwen. In 1940 vrouwen vrij hoog op assertiviteit 

want de maatschappij vroeg dit van hen. Na de oorlog terug een daling in assertiviteit 

met het traditionele rollenpatroon. Evidentie van omgevingsinvloeden op persoonlijkheid.  

 

Psychologische make-up van het individu: sommige trekken zijn gerelateerd aan 

continuïteit 

o resiliency prediceert stabiliteit van persoonlijkheid 

o planmatigheid, agreeableness en laag neuroticisme prediceren stabiliteit van 

persoonlijkheid in volwassenheid 

 

Goodness of fit: een goede fit tussen temperament van individu en omgeving leidt tot 

stabiliteit ~ verschillende soorten person-environment transactions (zie les 

gedragsgenetica)  

 

Persoonlijkheidspsychologie onderzoekt 

enkel interactie tussen omgeving en 

gedrag. Er spelen ook nog andere 

principes mee zoals neuronale en 

genetische activiteit. Verschillende 

niveaus die allemaal meespelen in de 

individuele ontwikkeling.  

 

 

 

ALGEMENE CONCLUSIE: PRINCIPES VAN 

PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING  

 

Principe 1:  

Gemiddelde veranderingen in persoonlijkheid zijn het gevolg van intrinsieke 

rijpingsprocessen, alsook van veranderingen in de omgeving.  

 

Principe 2: 

In een instabiele omgeving, daalt de stabiliteit (toename of afname) van persoonlijkheid.  

 

Principe 3: 

Er is sprake van persoonlijkheidsontwikkeling bij differentiële verandering, d.w.z. 

veranderingen in persoonlijkheidsscores t.o.v. de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker 

dan de individuele toe of afname van de meetwaarde.  

 

Principe 4: 

Hoe groter het tijdinterval tussen 2 metingen, hoe langer de stabiliteit zal zijn. Dit geldt 

zowel voor absolute als differentiële stabiliteitsanalyses.  

 

Principe 5: 

Rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt (= cumulatieve stabiliteit), terwil 

men gemiddeld gezien richting een meer mature persoonlijkheid evolueert met ouder 

worden.  
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Principe 6: 

Bij het vinden van persoonlijkheidsverandering, is het niet exact te bepalen in welke 

mate dit gerichte dan wel random verandering 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 persoonlijkheid 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  
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DEEL 2: PERSOONLIJKHEID, 

PSYCHOPATHOLOGIE EN 

FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN 
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H5: PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONELE 

LEVENSDOMEINEN  

PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE 

CONCEPTUEEL KADER 

 

Significante link persoonlijkheid – psychopathologie  

o kinderen én volwassenen  

o zowel vanuit variable- als person centered approach 

 

Conceptueel: a.d.h.v. 4 verschillende etiologische modellen link persoonlijkheid en 

psychopathologie  

1. complicatiemodel 

2. kwetsbaarheidsmodel 

3. pathoplastie-model 

4. spectrummodel 

 

= causale modellen die de aard v/d relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie 

beschrijven 

 

ETIOLOGISCHE MODELLEN 

KWETSBAARHEIDSMODEL  

 

Bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een risico voor ontwikkelen van 

psychopathologie. Dit model gaat ervan uit dat persoonlijkheid deels gaat bepalen of je 

en in welke mate je psychopathologie zal ontwikkelen. 

  

vb.: hoog Neurotisch persoon heeft groter risico op ontwikkelen van een depressie, 

omdat deze persoon daar meer vatbaar (kwetsbaar) voor is 

 

 

 

 

 

 

COMPLICATIEMODEL  

 

Langdurige klinische problematieken veranderen iemands persoonlijkheid en geven 

aanleiding tot persoonlijkheidsproblemen. Door het ervaren van psychopathologie (vb.: 

heel lang depressieve of angstige gevoelens ervaren) zal je persoonlijkheid veranderen.  
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vb.: terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op neuroticisme  

 

~ littekenmodel: de symptomen die iemand ervaart gaan een soort litteken leggen op 

iemand zijn/haar persoonlijkheid  

 

PATHOPLASTIEMODEL  

 

De klinische stoornis wordt getekend door persoonlijkheid; verloop, ernst en prognose 

van het klinisch probleem wordt gekleurd door de persoonlijkheid. Gaat niet inzoomen op 

de oorzaak in termen van de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie, maar gaat 

uit van 2 verschillende bronnen van etiologie. Persoonlijkheid heeft een impact op de 

manier waarop een stoornis zich uit. Vandaar staat de pijn van persoonlijkheid niet 

rechtstreeks naar psychopathologie, maar verwijst naar het verloop v/e stoornis.   

 

vb.: gedragsproblemen met of zonder onderliggende persoonlijkheidstrekken. Kinderen 

die wel of niet empathisch zijn → ander verloop! Kinderen met gedragsproblemen die niet 

empathisch zijn hebben een slechtere kans op herstel en een mindere prognose dan 

kinderen die gedragsproblemen vertonen maar wel empathisch zijn. M.a.w. afhankelijk 

v/d onderliggende persoonlijkheidstrek ga je een ander verloop hebben.  

 

 

SPECTRUMMODEL 

 

Beschrijft de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie als een continuüm. Je 

moet die beschouwen vanuit eenzelfde onderliggende factor. Onderliggende niveau van 

menselijk functioneren, bijvoorbeeld genetische factoren geven uiting aan zowel de 

persoonlijkheid als de mate waarin iemand psychopathologie vertoont. Psychopathologie 

= extreme variant van continue distributie van een trek/cluster.  

 

vb.: Gedragsgenetisch onderzoek: erfelijkheidscomponent stoornis (ADHD) = 

erfelijkheidscomponent van algemene trek (C). De erfelijkheidscomponent van ADHD (= 

etiologische factor) geeft dus zowel uiting aan psychopathologie (ADHD) als aan 

persoonlijkheid in termen van de trek conscientiousness (laag).   
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ETIOLOGSICHE MODELLEN PERSOONLIJKHEID-PSYCHOPATHOLOGIE  

 

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

→ geen consensus over 

 

Wel consensus: persoonlijkheid en psychopathologie zijn niet onafhankelijk (er bestaat 

een belangrijke relatie) 

o “temperament is a unifying basis for personality and psychopathology” 

o “personality provides a general structural framework for psychopathology” 

 

PSYCHOPATHOLOGIE: HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 

 

Psychologisch lijden initieert zoektocht naar diagnose. Wanneer mensen leiden ervaren - 

hoe het zich ook uit (meer internaliserende of meer externaliserende problemen) – gaat 

ofwel de persoon zelf ofwel zijn omgeving opzoek naar een diagnose.  

 

Waarom? 

o behandelingsprotocol per diagnose: mensen denken dat ze echt een diagnose 

nodig hebben voor ze een behandeling kunnen starten 

o vergemakkelijkt communicatie: tussen patiënt en familie, patiënt en 

zorgpersoneel, zorgpersoneel onder elkaar 

o verzekeringen, fondsen, extra zorg faciliteiten: meer tussenkomsten 

 

Categoriale diagnose stelling is ingebakken in onze maatschappij maar gaat lijnrecht in 

tegen de aard van psychopathologie  

o immense comorbiditeit vb.: angst en depressie komen vaak samen voor 

o zelfde genetische factoren voor comorbide diagnoses: onderliggend aan die 

comorbiditeit hebben mensen bepaalde genetische kwetsbaarheden die uiting 

geven aan verschillende symptomen maar voortvloeien vanuit eenzelfde 

genetische factor 

 

Artikel: Progress in achieving quantitative classification of psychopathology  

In het onderzoek naar de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie vertrekken we 

vanuit een soort dimensioneel denken. De comorbiditeit tussen psychopathologie vormen 

vallen voor een groot stuk terug op het feit dat die voortkomen vanuit een zelfde 

onderliggende genetische factor. In de laatste 10 jaar meer evidentie dat 

psychopathologie dimensioneel en kwalitatief is. We moeten weg van specifieke 

categoriale dimensies en meer denken aan onderliggende dimensies.  

 

DSM V nog steeds verankerd binnen de categoriale traditie 

Toch erkenning voor een dimensionele conceptualisatie voor x aantal stoornissen 

o autisme spectrum stoornissen 

o schizofrenie-spectrum 

o alternatief model conceptualiseren persoonlijkheidsstoornissen (zie volgende les) 

 

De intro van de DSM V handleiding erkent het falen v/h strikt categoriale model:  
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Evidentie voor dimensionele benadering: 

o vanuit genetisch onderzoek 

o vanuit neurobiologisch onderzoek 

o vanuit evidentie die aantoonde dat veel stoornissen op gelijkaardige wijze 

gerelateerd zijn aan persoonlijkheid: als verschillende stoornissen op dezelfde 

manier gelinkt zijn aan persoonlijkheid, dan betekent dat eigenlijk dat er 

verschillende uitingsvormen zijn van een zelfde onderliggende kwetsbaarheid 

• interessante insteek: meta-analyses 

• vb.: meta-analyse van Kotov et al. (2010) 

 

PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE BIJ VOLWASSENEN (META-

ANALYSE KOTOV ET AL.) 

ALGEMEEN MA-PERSPECTIEF EN LINK NAAR HET RECENTE HITOP MODEL 

 

Historische link oude Grieken. M.a.w. de link tussen persoonlijkheid en psychopathologie 

is niet nieuw. De oude Grieken hadden hier ook al allerlei theorieën over.  

 

Associatie met persoonlijkheid vanuit MA-perspectief? 

o inclusie van alle studies (N=175) tussen 1980-2007 met een publicatie over de 

link tussen persoonlijkheid en een DSM diagnose  

o gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat 

o diagnose volgens DSM of ICD criteria  

 

Afgelijnd a.d.h.v. meest prevalente mentale stoornissen: 

o angst 

o depressie  

o verslavingsproblemen  

 

Resultaten:  

Kolommen in de tabel zijn dimensies van persoonlijkheid. Disinhibition is een factor die 

staat voor ontremming en die valt onder de algemene persoonlijkheidsfactor C. In het 

licht van psychopathologie interessant om hier de opsplitsing te maken want zou een 

belangrijke factor kunnen zijn. Rijen in de tabel zijn verschillende stoornissen.  

o 1e depressief gelinkte stoornissen  

o 2e angststoornissen  

o 3e verslavingsproblemen  
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Over de hele lijn zie je sterk positieve associaties met N en dit eender van het soort 

psychopathologie. Voor E zijn de associaties negatief: hoe meer E, hoe minder kans op 

dit soort problematieken, maar gaat vooral over significante effecten binnen de 

depressieve cluster en de angstcluster. Voor E en verslavingsproblematieken zijn de 

associaties niet significant. M.a.w. verslavingsproblematieken staan los van het feit of 

mensen doorgaans introvert of extravert zijn. Enkel de vetgedrukte significant. 

Disinhibitie is een super belangrijke persoonlijkheidstrek om verslavingsproblematieken 

te gaan begrijpen. Hoe meer ontremd je bent, hoe groter de kans is dat je een bepaald 

verslavingsprobleem gaat ontwikkelen. Voor C zie je over bijna de hele lijn (behalve voor 

OCD) een negatieve correlatie, m.a.w. hoe meer C je bent hoe minder kans je hebt om 

psychopathologie te ontwikkelen. Voor A en O zijn de associaties iets minder sterk. We 

zien voor A bij verslavingsproblematieken negatieve correlaties: minder welwillende 

mensen gaan sneller een verslavingsproblematiek ontwikkelen. Voor O vind je geen 

associaties: de mate waarin mensen openheid voor ervaringen vertonen heeft niks te 

maken met psychopathologie op zich. Deze resultaten gaan over enorm veel studies met 

duizenden participanten: meta-analyse.  

 

N+ sterkste correlaat van psychologie, even sterk voor fear als distress disorders 

E- uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie 

DIS correlaat voor SUD, OCD en dystymic disorder 

C- sterke correlaat over stoornissen heen, minst sterk voor specifieke fobie 

A- matig gecorreleerd met SUD 

O niet gecorreleerd met disorders  

 

Besluit: 

- Weinig specifieke relaties tussen persoonlijkheid en psychopathologie. Ze zijn overall 

gelijkaardig en dit sluit aan bij het idee van comorbiditeit.  

 

- Stel dat men naar meer specificiteit zou willen gaan waarbij persoonlijkheidstrekken op 

een meer specifieke manier gelinkt zijn aan psychopathologie dan zou de hele 

diagnostische taxonomie gereorganiseerd moeten worden. M.a.w. verhoging specificiteit 

trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie. Voorstel waarbij men 

vertrekt van comorbiditeitspatronen (internalizing - externalizing) en op basis daarvan 

een diagnostische classificatie willen ontwikkelen. Dit voorstel kent de laatste 5 jaar veel 

aanhang en wordt ondersteund door huidige data. Recent voorstel: HiTOP. Illustratie van 

een voorstel voor de reorganisatie van de diagnostische taxonomie. Vertrekken van de 

comorbide dimensie van meer internaliserend naar meer externaliserend. Hieronder 

vallen alle specifieke stoornissen. Mensen dus eerst diagnoseren op dat brede niveau en 

dan pas meer en meer specifiek gaan kijken hoe die onderliggende kwetsbaarheid tot 

uiting komt.  

 

The hierarchical taxonomy of psychopathologie (HiTOP) 

o consortium van international onderzoekers 

o empirisch gebaseerde classificatie van psychopathologie  

o structuur  

• algemene factor van psychopathologie (p-factor) 

• 2 brede spectra: internaliseren vs externaliseren 

• 5 brede dimensies (cfr 5 dimensies v/h FFM – zie volgende les) 

• syndromen/stoornissen 

• sub-componenten van syndromen/stoornissen specifieke symptomen 
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- Distinct profiel. De specifieke fobie is niet echt geassocieerd met extreme 

persoonlijkheidsscores. Er is één correlatie voor de specifieke fobie en dit is voor N maar 

voor al de andere vind je geen associatie. Duidt aan hoe de angst voor één specifiek 

topic heel omgevingsgestuurd is. Belang van conditionering! Vandaar dat de problemen 

met een specifieke fobie zeer goed behandelbaar zijn aangezien ze niet sterk verankerd 

zitten in de persoonlijkheid van iemand.  

 

- Belang van conscientiousness! Ook voor internalizing komt het er uit als een belangrijk 

persoonlijkheidskenmerk.  

 

- Cross-sectionele bevindingen van de meta-analyse ≠ causaliteit. Je moet de 

bevindingen gaan situeren op het spectrummodel waarbij men zegt er is een continuüm 

tussen persoonlijkheid en psychopathologie, maar de onderliggende oorzaak kan je pas 

gaan verfijnen wanneer je de genetische factoren in rekening brengt en dat is niet 

gebeurd in deze meta-analyse.  

 

VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN PATHOLOGISCHE GOKKEN (BOEK BLZ. 

167-169) 

 

Aanvang meestal in adolescentie. Mannen > vrouwen, maar niet consistent. Prevalentie: 

1-3% v/d 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). Men heeft heel 

duidelijk kunnen aantonen dat pathologisch gokken in relatie staat met bepaalde 

neurobiologische karakteristieken. Sensation seeking en impuls controle zijn afwijkend.  

 

~ Genetische hypothese: overlappende genetische factoren met andere verslavingen. 

Pathologisch gokken is geen aparte problematiek. De genetische basis overlapt met 

andere verslaving en het is de uiting van een algemene kwetsbaarheidsgen voor 

verslavingsproblematieken.  
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Twee subtypes ≠ motief! 

1. Self-determinded type 

o intrinsieke motivatie 

o vaak een sociaal doel 

2. Non self-determined type 

o extrinsieke motivatie  

o vaak een materieel doel 

→ kans op ontwikkeling pathologische gokverslaving: non-SDMP > SDMP 

 

Verschillen pathologische en niet-pathologische gokkers in termen van persoonlijkheid?  

Studie van Bagby et al. (2007). 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: 

o Avonturisme  

o Impulsiviteit  

o Zelfdiscipline  

o Bedachtzaamheid  

 

Bijkomende meting van N als algemene risicofactor voor brede range aan 

psychopathologie. 292 deelnemers, voorwaarde: gokgeschiedenis, inclusief laatste jaar. 

Diagnose volgens DSM-IV (interview): 106 PG (current of lifetime diagnose) & 177 NPG. 

Zelfrapportering NEO PI-R. 

 

Resultaten  

o geslacht: geen verschillen  

o leeftijd: PG > NPG (PG waren ouder dan NPG)   
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Eerste kolom scores voor de PG en tweede kolom scores voor de NPG. Bij N4, N5, N6, 

C1, C3, C5 en C6 is er een significant verschil in scores tussen de groep PG en de groep 

NPG. PG scoren hoger op de trekken depressie, self-consciousness (= zelfbewustzijn), 

impulsiviteit en vulnerability. PG scoren lager op de trekken competence, dutifulness, 

self-discipline en deliberation (= bedachtzaamheid). De PG scoren dus telkens minder 

adaptief. Je kan PG van NPG in termen van persoonlijkheid gaan onderscheiden want ze 

zijn emotioneel gevoeliger en ze zijn minder plichtsbewust. Op E5 excitement seeking zie 

je geen verschillen tussen PG en NPG, de F-toetst is niet significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen profile pathologische gokker:  

o hoog impulsief 

o emotioneel kwetsbaar 

o met bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-pathologische 

gokker) 

 

Mogelijke interpretatie: 

o hoge N → dysfunctionele coping → conditionering gokgedrag 

o EN impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/ controleren van het gokken 

 

PERSOONLIJKHEID EN PARTNER-SELECTIE (BOEK BLZ. 377-385) 

GEWENSTE EIGENSCHAPPEN BIJ PARTNERSELECTIE 

 

Partnerselectie = voorbeeld van situationele selectie. Hiermee bedoelen we dat de 

situatie waarin je terecht komt mee gaat bepalen wie je gaat ontmoeten en selecteren.   

 

Zijn er persoonlijkheidskarakteristieken die universeel gewenst zijn?  

o Buss et al 1990: grootschalige studie met meer dan 10 000 deelnemers, 37 

representatieve steekproeven in 33 landen over 6 continenten  

o meest gewenste karakteristiek: aantrekkelijkheid  

o bijna even belangrijk: persoonlijkheid  

• dependability (“kunnen rekenen op”) ~ C 

• emotional stability  

• pleasing disposition (“welwillend zijn”) ~ A 

 

Recent gerepliceerd (Lippa, 2007; tabel 15.1) 

o zelfde eigenschappen er uitgekomen als bij Buss et al., wel geslachtsverschillen in 

‘belangrijkheid’ van criteria waarop we ons baseren om partner te selecteren 
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GESLACHTSVERSCHILLEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studie die verder bouwde op de studie van Lippa. Aan 21 000 singles gevraagd om te 

vertellen wat de gewenste eigenschappen zijn wanneer ze op zoek gaan naar een 

partner. Gekeken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Alle eigenschappen 

die vrouwen veel belangrijker vinden dan mannen zie je in bovenstaande figuur in de 

zwarte balken. De witte balken zijn de eigenschappen waar mannen meer belang aan 

hechten bij hun partner dan vrouwen. Mannen < vrouwen.  

 

Vrouwen overall veeleisender dan mannen: intelligentie, persoonlijkheid, SES 

→ te verklaren vanuit grotere ‘parental investment’  

 

Mannen uitgesproken veeleisender m.b.t. uiterlijk, huiselijkheid en creativiteit  

→ te verklaren vanuit focus op ‘reproductive value’  

 

TINDER: DE APP DIE INSPEELT OP DE KRACHT VAN FYSIEKE 

AANTREKKELIJKHEID  

 

Online dating sites: complexe algoritmes aan de basis van een 

match (persoonlijkheid, interesse, …) versus Tinder: enkel een foto 

 

Substantiële stijging in aantal tinder-gebruikers (jongvolwassenen) 

 

Verschillen tinder van niet-tindergebruikers op vlak van 

persoonlijkheid? 

o Extraversie (+) 

o Openheid voor ervaringen (+)  

o Consciëntieusheid (-) 

 

Motieven om tinder te gebruiken:  

1/3 tindergebruikers gaat niet op effectieve date 

o motieven tindergebruik? 

o link met persoonlijkheid? 
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E gebruiken tinder voor amusement en niet voor liefde en flirten. Verklaren vanuit het 

idee dat ze dat liever in real life doen aangezien ze al zo E en sociaal zijn in real life. Aan 

de andere kant van de dimensie gaan I het net wel gebruiken om een partner te vinden.  

 

C mensen gaan het gebruiken om een partner te gaan vinden. Ze zijn heel efficiënt en 

planmatig en in die zin vormt Tinder voor hen een efficiënt kanaal om een partner te 

vinden en ze doen het dus niet vanuit een amusement motief of uit verveling.  

 

A mensen gaan het niet doen om een one night stand te hebben. De minder welwillende 

(A-) mensen gaan het net wel doen voor een one night stand. Zij gebruiken tinder 

functioneel als middel om eenmalig aan behoeftebevrediging te doen.  

 

Hoge N gebruiken tinder om hun ego een boost te geven en om hun ex partner te 

vergeten. Het is een soort van coping strategie om met hun rouw om te gaan.  

 

Hoge O mensen gebruiken tinder om een partner te vinden om samen te gaan reizen.  

 

Besluit: Tinder speelt in op de algemene universele eigenschap aantrekkelijkheid die we 

allemaal belangrijk vinden. De reden waarom we tinder gebruiken gaat heel hard samen 

hangen met de persoonlijkheid die je hebt.  

 

PARTNERSELECTIE VANUIT EIGEN PERSOONLIJKHEID: SIMILARITEIT OF 

COMPLEMENTARITEIT?  

 

Kiezen we iemand die qua persoonlijkheid op ons lijkt of eerder iemand die ons qua 

persoonlijkheid aanvult? Complementariteitshypothese (= we kiezen iemand die ons 

aanvult bij wie we zijn) of similariteitshypothese (= we gaan opzoek naar iemand die 

op ons lijkt ~ assortative mating, MA Montoya et al., 2008).  

 

Meeste evidentie voor similariteitshypothese. We gaan dus op zoek naar iemand die qua 

persoonlijkheid op ons lijkt. Similariteit is direct gevolg van voorkeur (actieve selectie) 

o empirische evidentie vanuit studies naar partnervoorkeur bij zowel individuen die 

lange tijd in een relatie zitten versus nog maar net iemand kennen (voorkeur 

geen geïnstitutionaliseerd gegeven: similariteit niet het gevolg van de relatie) 

o voor alle FFM dimensies! 
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PERSOONLIJKHEID EN RELATIEVOLDOENING  

 

Is similariteit in persoonlijkheid gelinkt aan meer relatietevredenheid? Zijn partners die 

goed op elkaar lijken tevredener in hun relatie dan partners die verschillen? Steekproef 

o N = 191 heteroseksuele koppels 

o M duur relatie = 10.85 jaar 

o zelf- en partnerbeoordelingen van persoonlijkheid 

o beoordeling relatietevredenheid door man/vrouw 

 

Berekening similariteiten  

o ipa: index of profile agreement 

o d-indices: berekenen van verschillen in persoonlijkheid in termen van 

gemiddelden, variabiliteit en patroon  

 

Principes van partner-similariteit 

 
De vrouw heeft zichzelf beschreven (a) en de man heeft zichzelf beschreven (b). Je kan 

gaan kijken hoe mannen en vrouwen op elkaar lijken op grond van hun 

zelfbeschrijvingen, m.a.w. de correlatie tussen a en b = actuele similariteit.  

 

Lijkt de manier waarop een vrouw naar zichzelf kijkt op de manier waarop zij naar haar 

man kijkt? Bijvoorbeeld vrouw zegt van zichzelf dat ze E is en ze zegt dat haar man ook 

E is. Dit is de perceptuele similariteit: correlatie tussen a en c. Zelfde principe voor de 

man: de correlatie tussen de manier waarop een man naar zichzelf kijkt en de manier 

waarop hij naar zijn vrouw kijkt (correlatie tussen b en d).  

 

Perceptuele accuraatheid is of de manier waarop een vrouw naar zichzelf kijkt 

overeenkomt met de manier waarop haar man naar haar kijkt (correlatie tussen a en d). 

Bijvoorbeeld een vrouw zegt dat ze E is en haar man zegt ook dat ze E is (hoge 

perceptuele accuraatheid) of een vrouw zegt dat ze E is en haar man zegt dat ze I is 

(lage perceptuele accuraatheid). Zelfde principe voor de man: correlatie tussen b en c. 

 

Resultaten  

o actuele en perceptuele similariteit correleren significant met relatietevredenheid 

bij vrouwen, maar niet bij mannen  

o perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij mannen  

 

Krijgt men de partner die men theoretisch gezien wil?  

o algemeen gezien krijgen mensen uiteindelijk de partner die ze in termen van 

persoonlijkheid verkiezen (succesvolle assortative mating!) 

o extra sterke similariteit voor E en O (Botwin et al., 1997)  

o individuen met partners die hoog scoren op A, C, ES en O blijven algemeen gezien 

gelukkiger in hun relatie  
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Kelly & Conley (1987): predictoren van echtscheiding en ontevredenheid met huwelijk 

(time interval 50 jaar) 

o N van beide partners: wanneer beide partners beide emotioneel instabiel zijn, is 

de kans op een echtscheiding veel groter  

o gebrekkige impulscontrole man (buitenechtelijke relaties) 

 

Individuen met een partner met laag A en laag C schatten kans op eigen buitenechtelijke 

relatie hoger in. Wanneer je vindt dat jouw partner laag A (niet welwillend) en laag C 

(chaoot) is dan is de kans dat jij ooit een buitenechtelijke relatie zal aangaan groter.  

 

N tevens belangrijkste predictor m.b.t.; coping bij verlies van partner (Bonanno et al., 

2002): minder depressie, sneller psychologisch herstel wanneer emotioneel stabiel.  

 

PERSOONLIJKHEID EN ZIEKTE 

CONCEPTUELE MODELLEN (BOEK BLZ. 467-471) 

 

Verschillende etiologische modellen ter verklaring van impact persoonlijkheid op 

gezondheid.  

 

Overkoepelend construct van de modellen: STRESS/AROUSAL 

o subjectief reactie op een objectieve situatie  

o individuele reactie op een situatie 

 

INTERACTIONEEL MODEL 

 

Idee: Persoonlijkheid bepaalt de impact van events via inwerken op copingvaardigheden 

(moderator).  

 

Uitleg: Er zijn bepaalde events die mogelijks stress induceren, maar de manier waarop 

die events uiteindelijk leiden tot ziekte (vb.: burn out) wordt voor een stuk bepaald door 

de manier waarop men coped met die events en deze coping heeft dan weer invloed op 

de psychologische arousal die leidt tot ziekte. Persoonlijk bepaald de impact van events 

doordat het de coping vaardigheden bepaald. M.a.w. persoonlijkheid is een moderator 

van de link tussen events en coping vaardigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

TRANSACTIONEEL MODEL 

 

Drie effecten van persoonlijkheid 

1. Invloed op coping 

2. Invloed op interpretatie van gebeurtenis: een gebeurtenis interpreteren als 

bedreigend/oncontroleerbaar vs. ‘ik kan het aan’ 

3. Invloed op de gebeurtenis (~ actieve gen-omgeving correlatie): events en 

persoonlijkheid staan niet los van elkaar, persoonlijkheid gaat meebepalen in wat 

voor een situaties je komt vb.: een hoge score op sensation seeking  

 

Transactioneel verwijst naar reciproque invloed individu-omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZONDHEIDSGEDRAG MODEL 

 

Nieuwe component invoeren: gezondheidsgedrag. Persoonlijkheid heeft een invloed op 

de events die plaats vinden, een invloed op de perceptie van events een invloed op 

copingvaardigheden. Echter is er nu geen pijl meer van copingvaardigheden naar 

psychologische arousal zoals bij het interactioneel en transactioneel model. M.a.w. geen 

directe invloed van persoonlijkheid op stress-illness relatie (vorige modellen). Wel 

indirecte invloed van persoonlijkheid via gezondheidsgedrag (+ of -) op ziekte.   

 

Gezondheidsgedrag gaat over al dan niet roken, voldoende of onvoldoende slapen, 

gezond of ongezond eten, … . Persoonlijkheid invloed op gezondheidsgedrag wat op zijn 

beurt ziekte bepaald. Bijvoorbeeld C mensen zullen meer gezondheidsgedrag stellen en 

minder snel ziek worden.  
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PREDISPOSITIE MODEL 

 

Persoonlijkheid en ziekte bieden manifestaties van onderliggende predispositie (~ 

spectrum-model). Er is een onderliggende genetische basis die uiting geeft een bepaalde 

fysiologische responsen die dan weer uiting geven aan ziekte en persoonlijkheid.  

 

Link naar genetische basis van ziekte (Bouchard, 1990). Bijvoorbeeld link tussen 

genetische basis trek novelty seeking en verslaving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIEKTEGEDRAG MODEL 

 

Onderscheid tussen ziekte en ziektegedrag. Beiden beïnvloed door persoonlijkheid 

(Neuroticisme!). Ziektegedrag is de mate waarin je snel fysieke symptomen als teken 

van ziekte beschouwd, de snelheid waarmee je naar een dokter stapt, de snelheid 

waarmee je een ziektebriefje vraagt, … .  

 

Persoonlijkheid heeft dus invloed op een verhoogde perceptie van en aandacht voor 

fysieke sensatie, de mate waarin je dit gaat labelen als een ziekte en op het effectief 

stellen van gezondheidsgedrag. Ziektegedrag model maakt dus een onderscheid tussen 

ziek zijn op zich en ziektegedrag. Neuroticisme is hier een heel belangrijke predictor: 

kwetsbaarheidsfactor voor het stellen van ziektegedrag en rapporteren van symptomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

PERSOONLIJKHEIDSTYPES GEASSOCIEERD MET GEZONDHEID (BOEK BLZ. 

485-489) 

 

Type A persoonlijkheid: risico op hartfalen  

Type D persoonlijkheid: risico op negatieve outcome/prognose na hartfalen  

 

~ beiden moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden: je bent niet of type A of type B, 

het gaat over een hogere of lagere score  

 

TYPE A PERSOONLIJKHEID  

 

Constellatie van 3 centrale trekken:  

o prestatiemotivatie (leggen de lat heel hoog, sterk gericht op productiviteit) 

o tijdsbewustzijn (continu het gevoel hebben je te moeten opjagen, gehaast zijn) 

o vijandigheid/hostiliteit (heel snel input van anderen als vijandig interpreteren)  

 

Verhoogd risico op hartfalen, onafhankelijk van andere fysieke predictoren. Een 

psychologische eigenschap die bovenop meer biologische predictoren iets medisch 

voorspellen.  

 

Hostiliteit = belangrijkste predictor van CVD (cardio vasculaire diseases). Werkzaam 

mechanisme: chronische systemische inflammatie (verhoogde leukocyten) in het lichaam 

door die hostiliteit. !!Correlatie tussen hostiliteit en inflammatie blijft significant na 

controle voor fysieke risicofactoren voor inflammatie!! 

 

Verklaring 

o hostiliteit verhoogt voorkomen/prevalentie fight-or-flight respons  

o fysiologische indicator: stijging BD, stijging HF, vasoconstrictie door fight or flight  

• 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)  

-> puur fysiologisch proces kan meer voorkomen door een persoonlijkheidseigenschap.  

 

TYPE D PERSOONLIJKHEID 

 

Type D (Distressed) 

o negatief affect (emotionele gevoeligheid) 

o sociale inhibitie (verlegenheid) 

 

M.a.w. zijn mensen die heel veel voelen/emotioneel zijn, maar kunnen het ook moeilijk 

uiten omdat ze op sociaal vlak een stuk geïnhibeerd zijn.  

 

Ontwikkeld o.b.v. onderzoek bij hartpatiënten (Denollet). Hogere scores op beide trekken 

geassocieerd met slechtere prognose in vergelijking met niet-type D patiënten: 
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o hogere mortaliteit 

o meer posttraumatisch stress na infarct 

o lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen  

 

Type D en mortaliteit  

Mensen met type D in het groen en 

mensen met niet type D in het blauw. 

Hier is het dus wel even categoriaal 

ingedeeld: laag scoren of hoog scoren. 

Type D veel grotere kans om te sterven 

(niet perse aan een hartaanval, gewoon 

sterven) bij een follow up van 6-10 jaar 

na het krijgen van een hartaanval dan 

niet type D. De kans dat ze effectief 

sterven aan een nieuwe hartinfarct na 5 

jaar follow up is wederom veel groter 

dan bij niet type D.  

 

Type D en prognose na hartaanval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verminderde gezondheidsstatus in de 2de kolom en depressieve symptomen in de 3de 

kolom. Ook nog andere indicatoren bekeken zoals NYHA II/IV (ernst van de 

hartaandoening), aetiology (oorzaak van de hartaandoening), gender en leeftijd. Type D 

maakt de kans veel groter op een algemene verminderde gezondheidsstatus na het 

krijgen van een hartaanval en zelfs 6x zoveel kans op een depressie na een hartaanval 

tegenover niet type D.  

 

 

Verklarend mechanisme 

A. verstoord stress-respons systeem in de hersenen  

o overreactie op stress 

o hogere cortisol productie  

o groter risico op arteriële problemen (idem mechanisme type A) 

 

B. factoren binnen levensstijl  

o type D mensen vertonen minder goed gezondheidsgedrag (~ 

gezondheidsgedrag model): minder gezonde voeding, minder beweging, 

minder medisch laten onderzoeken  

o type D mensen hebben minder sociale steun  
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PERSOONLIJKHEID EN LEVENSDUUR – MORTALITEIT: 

CONSCIENTIOUSNESS ALS BIOPSYCHOSCOIAAL ATTRIBUUT 

 

Traditionele focus op type A of D persoonlijkheid verschuift naar overall belang van FFM-

dimensies.  

 

Key factor: Conscientiousness 

o hoge C prediceert langere levensduur 

o cross-culturele evidentie  

 

Inconsistente effecten voor Neuroticisme 

 

Hoe moeten we dit effect van C begrijpen? Direct of indirect: als je C bent ga je dan 

gewoon langer leven of zitten daar nog ergens tussenliggende processen in?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg grafiek: directe weergeven van C op mortaliteit  

o grafiek is een survival analyses: toont aan hoe groot de kans is dat je sterft 

gegeven een bepaalde leeftijd 

o de kans op sterven neemt zowel voor vrouwen als mannen algemeen gezien toe 

met leeftijd = leeftijdseffect  

o de kans om te streven op en gegeven leeftijd verschilt voor hoog- en laag 

consciëntieuze personen, hierbij is tevens nog een geslachtsverschil te merken 

 

Gezondheidsgedrag als mediator? = indirect  

o hoog C: gezonde levensstijl (gezonde voeding, sport, niet roken), volgen 

doktersadvies op bij ziekte 

o laag C: minder gezondheidsgedrag  

 

= ongeveer 40% van de variantie in de associatie tussen C en mortaliteit wordt verklaard 

door gezondheidsgedrag (~ gezondheidsgedrag model)  
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Andere mediatoren?  

 
 

Recent onderzoekdomein die aangeeft dat ook slaap een heel belangrijke parameter is 

die de link tussen persoonlijkheid en mortaliteit gaat mediëren.  

 

Curvilineair verband tussen slaapduur en mortaliteitsrisico & link met persoonlijkheid. X-

as hoe lang iemand gemiddeld gezien slaapt per nacht. Je ziet hier een curvilineair effect 

van de link tussen de kans om te sterven en de duur van slapen per nacht. De kans dat 

je op een vroegere leeftijd sterft wanneer je weinig slaapt is veel groter dan wanneer je 6 

à 7 uur per nacht slaapt. Wanneer je meer slaapt, dus +/- 9u per nacht, dan neemt de 

kans weer toe om vroeger te gaan sterven. Hoe kan het dat wanneer je veel slaapt je op 

langere termijn meer kans hebt om te sterven? Er is hier een heel sterke link met 

persoonlijkheid: hoog N slapen veel en aag C slapen weinig. Persoonlijkheid is een 

achterliggend paradigma dat kan verklaren waarom slaap een belangrijk construct is in 

het onderzoek naar mortaliteit.  

 

 
 

IMPACT VAN LIFE-EVENTS OP PERSOONLIJKHEID (BOEK BLZ. 473-475) 

 

Major life events = omstandigheden die dwingen tot aanpassing.  

o positief vb.: touwen, met vriend gaan samen wonen, … 

o negatief vb.: ongeval meemaken, zus verliezen, … 

 

Score op “stressful event schedule” geassocieerd met ziekte (Holmes & Rahe). M.a.w. 

hoe meer stress je ervaart van een event, hoe groter de kans dat je er ook fysiek 

symptomen van ondervindt. 

 

Stress ~ weerstand voor virussen en bacteriën (omgekeerd verband). M.a.w. stress 

vermindert jouw weerstand tegen virussen en bacteriën.  
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Parallelle bevindingen voor daily hassles. Deze daily hassles kunnen een zelfde soort 

stress genereren als de major life events. Bijvoorbeeld elke dag in de file staan, elke dag 

moeten ergeren aan dingen, … . Je kan hier heel veel stress van ondervinden en dit kan 

een ziekteproces in gang zetten.  

 

Is er een blijvende impact op persoonlijkheid? Hebben die major life events of daily 

hassles een blijvende impact op onze persoonlijkheid? Life-events, coping en 

persoonlijkheidsontwikkeling. Deze studie gekeken naar welke events mensen 

meemaken maar ook hoe mensen deze events interpreteren (appraisal).  

o individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, als 

ook in de wijze van interpretatie  

• optimisme (positief affect): persoonlijke groei na event 

• N- E+ C+: posttraumatische groei na hartinfarct 

o Recente studie  

• in welke mate voorspelt persoonlijkheid de ervaringen die mensen als 

major stress event beschouwen?  

✓ turning points: de mensen die een event interpreteren als een 

keerpunt, niets gaat ooit nog hetzelfde zijn 

✓ lessons learned: het meenemen als een ervaring waarvan ze iets 

kunnen leren, groeien  

• in welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met 

persoonlijkheidsverandering in midden volwassenheid?  

 

Onderzoeksdesign 

Ze hebben mensen op baseline niveau een persoonlijkheidsvragenlijst laten invullen en 

10 jaar later hebben ze die mensen dezelfde persoonlijkheidsvragenlijst laten invullen. 

Gevraagd om te beschrijven wat ze allemaal in die 10 jaar hebben meegemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur hieronder zie je wat voor soort events mensen allemaal hebben meegemaakt 

(illustratie). Daarnaast zie je ook in welke mate deze events als turning point of als 

lesson learned werden geïnterpreteerd. Ze zijn licht met elkaar gecorreleerd: sommige 

mensen hebben beide.   
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Baseline persoonlijkheid voorspelt:  

a) Aard van event die men als meest stressful ervaart (mensen moesten alle events 

opsommen en dan aangeven welke ze de meest stresserende vonden)  

o laag O gecorreleerd met geen rapportage van life-event 

o hoog E en laag A meer rapportering van stress-event m.b.t. werk of 

financiële situatie 

b) Psychologische interpretatie event: mensen die het interpreteren als een turning 

point (negatief) zijn vooral de hoog N en mensen die het als een lesson learned 

interpreteren zijn vooral de hoog E (zie tabel hieronder) 

 

OR = odds ratio. Kansberekening. 

M.a.w. wanneer je hoog N bent heb je 

meer kans om een event als turning 

point te interpreteren en wanneer je 

hoog E bent heb je meer kans om een 

event als een lesson learned te 

interpreteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat geeft die interpretatie dan x aantal jaren later in termen van persoonlijkheids-

verandering? Mensen die het geïnterpreteerd hadden als een turning point, zijn x aantal 

jaren later meer N. Mensen die het geïnterpreteerd hadden als een lesson learned zijn x 

aantal jaar later meer E en ook meer C. De eigenschappen die er voor zorgen dat je een 

bepaald event als een turning point of als een lesson learned gaat interpreteren, worden 

dan ook nog eens versterkt door die interpretatie. Voorbeeld: hoge E mensen hebben 

meer kans op een event te interpreteren als een lesson learned en doordat ze het 

meemaken en ook werkelijk zo interpreteren gaan ze nog meer E worden.  

 

Interpretatie event ~ change in personality?  

o geen van de brede event-categorieën is geassocieerd met 

persoonlijkheidsverandering (dus de objectieve events op zichzelf)  

o specifiek niveau: daling in Agreeableness (Altruïsme) voor individuen die 

problemen ervaren met hun kinderen (agressie/drugs) 

o psychologische interpretatie van event wél geassocieerd met verandering in 

persoonlijkheid 

• turning point: stijging in N  

• lesson learned: stijging in E en C 
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PERSOONLIJKHEID EN ACADEMISCHE PRESTATIE 

 

Belangrijke factor vanuit de kindertijd: Effortful Control (C) 

➔ effortful control in peutertijd prediceert goede schoolse prestatie 9 jaar laten  

➔ 3 centrale componenten: 

o aandachtsregulatie 

o impulscontrole 

o activatie controle 

 

Verhoudingsgewijs is het belang van Consciëntieusheid op academische prestatie in 

het middelbaar en hoger onderwijs bijna even groot als intelligentie (~ meta-analyse 

Poropat). De rol van Consciëntieusheid is ONAFHANKELIJK van intelligentie. Stel je bent 

iets minder intelligent maar je bent wel zeer C dan heb je bijna een even grote kans om 

goed te presteren als iemand die heel intelligent is maar niet C is.  

 

MA Poropat: a Meta-Analysis of the Five-Factor Model of Personality and Academic 

Performance. Gekeken naar de link tussen persoonlijkheid en academische prestatie. 

Outcome is academische prestatie. Je ziet dat de correlatie tussen C en academische 

prestatie .22 is en de correlatie tussen intelligentie en academische prestatie .25 is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varieert het belang van persoonlijkheidstrekken tijdens studietraject?  

o C is consistente predictor van studieresultaat doorheen studieloopbaan, reeds 

vanaf de lagere school (zie figuur hieronder)  

o effect van C verloopt deels via “self-efficacy beliefs” 

o schoolse prestatie basisonderwijs: andere persoonlijkheidstrekken ook van 

belang!  

• Welwillendheid 

• Emotionele stabiliteit 

• Vindingrijkheid 

• Extraversie  

 

Meta-analyse. In de eerste kolom zie je de correlatie staan met de verschillende trekken 

en telkens opgesplitst voor verschillende soorten educatie. Je ziet in de blauwe cirkels 

dat C en intelligentie zowel in het lager, middelbaar als in het hoger onderwijs zeer 

belangrijke voorspellers zijn van academische prestatie. Andere persoonlijkheidstrekken 

zoals A, ES, E en O zijn persoonlijkheidseigenschappen die heel erg van belang zijn in het 

lager onderwijs.  
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Prestatie in hoger onderwijs  

o algemeen gezien 

• exclusieve predictie van C naast intelligentie  

• impulsiviteit ~ overall gelinkt aan spiekgedrag  

o opleidingsspecifiek: relevantie van bijkomende trekken in het hoger onderwijs 

o belang van bijkomende trekken in hoger onderwijs varieert ook BINNEN 

opleidingstraject  

 

Relevantie van andere persoonlijkheidstrekken tijdens academisch studietraject?  

o variatie in relevantie niet C factoren doorheen de tijd 

o vb.: studie Lievens et al. (2009) bij studenten geneeskunde 

• O initieel niet belangrijk, stijging in laatste jaren  

• E initieel negatieve predictor, wordt positieve predictor naarmate de 

opleiding vordert  

o hoe komt dit?  

• accenten in opleiding verschuiven (van veel leerstof naar stage en contact 

met patiënten) 

• ‘getting ahead’ wordt ‘getting adhead én getting along’ 

 

Variatie van predictieve waarde van persoonlijkheid voor opleidingsspecifieke 

academische prestatie. C blijft een positieve predictor over de jaren heen. E is eerst een 

negatieve predictor, dus hoe meer E je bent hoe minder kans je hebt om te slagen in de 

geneeskunde maar wordt een hele positieve predictor aan het einde v/h traject. O telt in 

het begin niet mee, maar wordt belangrijker naarmate je vordert in de opleiding.  
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VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONEREN VAN STUDENTEN 

TIJDENS COVID 19 

 

Speelt persoonlijkheid voorafgaand aan covid 19 een rol in het 

functioneren tijdens de lockdown?  

 

718 studenten BA2 persoonlijkheidspsychologie beschreven tussen 

14/02/2020 en 10/03/2020 hun eigen persoonlijkheid (82% meisjes, 

gemiddelde leeftijd = 20.8 jaar). Ze werden tevens door een 

betekenisvolle ander beschreven qua persoonlijkheid. 

Persoonlijkheidsbeoordelingen toonden een sterke correlatie over 

informanten heen: N = .51, E = .60, O = .61, A = .49, C = .61 

 

Tussen 4-25 april 2020 (lockdown 1) werden de studenten opnieuw 

bevraagd 

o persoonlijkheid 

o emotioneel welbevinden  

o studie attitude  

o omgaan met de maatregelen  

o motivatie om maatregelen te volgen  

 

Significante drop-out verschillen voor persoonlijkheid: 

o nonrespondents FU1 scoren hoger op E dan respondents 

o nonrespondents FU1 scoren lager op O dan respondents 

o maar alle persoonlijkheidstrekken nog steeds normaal verdeeld  

 

Studie attitude tijdens lockdown 1. Volg je live stream lessen? 40% v/d studenten gaf 

aan alle lessen te volgen en meer dan de helft deed dat dan minder. In welke mate ben 

je echt bezig met je studies? Hier zag je dat de meeste veel met hun studies bezig 

waren. Geïnteresseerd of de verschillen tussen studenten in omgaan met hun studie 

gestuurd worden door hun persoonlijkheid voor covid 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaren studielast en studieachterstand tijdens lockdown 1. Gevraagd in welke mate ze 

het lastig vonden om het vol te houden. Substantiële groep die het lastig vond. Gevraagd 

in welke mate ze mee waren met de lessen in vergelijking met regulier onderwijs. 40% 

die zeiden dat ze meer achterliepen dan normaal het geval was.  
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Rol van persoonlijkheid?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van C bij academische attitude speelt ook mee tijdens bijzondere onderwijs-

omstandigheden (covid 19). De zeer C studenten volgde live stream mee en waren actief 

betrokken met de studies. Dit is beoordeeld vanuit zowel de persoonlijkheid v/d student 

zelf als iemand die de student heel goed kent. Ook welwillende studenten tonen een 

grotere actieve betrokkenheid bij hun studie tijdens social distance periode terwijl 

dromerige studenten (hoog O) de neiging hebben om af te haken.  

 

 

Wie volgt de maatregelen het beste op? Hoog A en hoog C studenten gaan meer de 

maatregelen opvolgen.  
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Welbevinden van studenten tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten die voor lockdown 1 hoog op N scoorde hadden veel meer last van angstige 

symptomen, depressieve klachten, maakte zich veel meer zorgen, konden minder goed 

slapen, hadden een mindere algemene levenstevredenheid en konden minder genieten 

van kleine dingen. Daartegenover gaven de E studenten een positieve algemene 

levenstevredenheid aan, ontdekken leuke zaken, genieten van kleine dingen, waarderen 

contact huisgenoten en genieten van de natuur. De welwillende studenten (A) konden 

erg genieten van de kleine dingen en de natuur. Voor de C studenten zagen we een 

negatieve associatie voor depressie klachten en zich zorgen maken. 

 

~ life-event literatuur en persoonlijkheidsgroei via interpretatie van life-event:  

o E: lesson learned (opportunity to learn and grow) 

o N: turning point (nothing will be the same again) 

 

Iedereen maakt hetzelfde mee, maar persoonlijkheid bepaald hoe je je gaat voelen in de 

situatie. Ook gecontroleerd voor allerlei situationele factoren.  

   

Waarden en doelgericht gedrag tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog N belang van gezondheid niet voorop stellen, gingen niet sporten of aan beweging 

doen en hadden het gevoel hun intern kompas voor de toekomst een stukje kwijt te zijn. 
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Hoog E in lockdown 1 veel belang hechten aan zelfontwikkeling, anderen helpen, 

vriendschappen onderhouden, gezondheid en veiligheid. Hoog O studenten veel belang 

aan zelfontwikkeling, anderen helpen en een heel sterke correlatie met creativiteit. 

Welwillende studenten belang van anderen helpen (sterkste van allemaal), vriendschap 

onderhouden en alles van financiële waarde schoof volledig naar de achtergrond. C 

studenten stellen het belang van gezondheid voorop en zij hielden in tegenstelling tot de 

N studenten hun intern kompas heel sterk voorogen waar ze doelgericht op gingen 

inzetten.  

 

Relatief belang van nastreven intrinsieke waarden tijdens lockdown verschilt naargelang 

persoonlijkheid van individuen.  

 

Benadrukken van belang van fysiek beweging tijdens lockdown lijkt niet binnen te komen 

bij emotioneel kwetsbare studenten.  

 

Lockdown als bron van creativiteit geldt enkel voor studenten die qua persoonlijkheid 

hoog scoren op Openheid voor ervaringen.  

 

Consciëntieuze studenten blijken ook tijdens lockdown een sterk intern kompas te 

ervaren richting de toekomst. Emotioneel kwetsbare studenten lijken dit in diezelfde 

omstandigheden te verliezen.  
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H6: SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS IN THE 

21ST CENTURY: APPLICATIONS IN 

EDUCATION  

CONTEXT 

 

Hoe pakken we dat aan wanneer we jongeren willen voorbereiden op de toekomst? In 

educatie maar ook op het werk. Welke vaardigheden hebben ze dan nodig?  

 

Some context: the vuca world. Iedereen is 

tegenwoordig bezig met multiple taken en 

er is een hoge werkdruk. Creëert stress en 

er zijn uitdagingen waar we voor staan. 

Files, andere rolpatronen, iedereen bezig 

met sociale media, overspoeld worden met 

allerlei berichtjes, klimatologische 

uitdagingen. Heeft een impact op ons zijn 

en voor zeer veel mensen komt dit 

overweldigend over.  

 

Wanneer je een stap terug neemt in de geschiedenis zie je dat mensen eigenlijk altijd 

voor allerlei uitdagingen hebben gestaan. In de Oudheid bijvoorbeeld was men bezig 

met vuur maken en was men bezorgd om op tijd aan voldoende eten te geraken. Het 

idee dat we voor uitdagingen staan is niet nieuw. De aard van de uitdagingen is 

misschien anders, maar de mensheid heeft doorheen de evolutie eigenlijk altijd voor 

uitdagingen gestaan. Ook in een recent verleden: arme kinderen in de naoorlogse 

periode die ondervoed waren en op school een lepel levertraan kregen om de cognitieve 

ontwikkeling te stimuleren. Samenlevingen en mensen in samenlevingen passen zich snel 

aan. Ook de huidige pandemie stelt ons voor nieuwe uitdagingen.  

 

VUCA? Is een acroniem voor volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Men zegt 

wel eens het zijn de uitdagingen van de VUCA world. De term is misschien wel goed 

gekozen, maar de uitdagingen zijn er altijd geweest. Liever een ‘different twist’ aan 

geven. Extra uitdagingen:  

o ICT-literacy, but also financial literacy: iedereen in onze samenleving moet mee 

zijn met informatie technologie vb.: tijdens de pandemie iedereen overschakelen 

naar online meetings, elektronische kopen, online onderwijs & leren omgaan met 

geld vb.: wie kan bitcoin uitleggen en heeft een goed zicht op hoe 

marktmechanismen werken  

o Quickly changing jobs: meerdere jobs hebben in uw carrière, voorbereiden op 

jobs die nu nog niet bestaan maar ook binnen bepaalde jobs zal de inhoud 

veranderen  

o World market (vb.: consumer behavior, …): bijvoorbeeld tijdens pandemie heel 

veel online gekocht, mensen bestellen steeds meer en meer online en dus ook 

internationaal  



115 
 

o Languages: belangrijk element zal zijn verschillende talen spreken, 

vertaalprogramma’s gaan er ook op vooruit maar communicatie tussen mensen 

nodig en dus investeren in de grote taalgroepen  

o Speed of information exchange: hoe ga je om met die snelheid van informatie 

uitwisseling vb.: wanneer er iets gebeurd in Japan krijgen we dat vijf minuten 

later bijna in real time hier binnen, complottheorieën en fake news (hoe bouwen 

we voldoende kritische zin in om mensen daar mee leren om te gaan?) 

o Longer careers: 50 years +, multiple jobs at a single time: we zullen allemaal 

gemiddeld 50 jaar op de arbeidsmarkt moeten werken en de kans dat we dit in 

multiple jobs zullen doen is groot, maar ook de kans dat we er opleidingen zullen 

tussen moeten lassen is groot, we gaan ons als samenleving hier op moeten gaan 

organiseren (vb.: op uw veertigste terug studeren), verschillende jobs op het 

zelfde moment doen  

o Longevity: we gaan allemaal langer leven 

o Remote work – work/life balance: afwisselend op de werkplaats en meer thuis 

werken, na de pandemie niet terug gaan naar geen thuiswerk, impact op het leren 

en rekruteringsbeleid vb.: leiding geven is iets heel anders van thuis uit  

o … 

 

But also opportunities! Naast uitdagingen zijn er ook heel veel opportuniteiten. Dit is 

waar we vandaag een antwoord op proberen gaan te geven. For specific countries: 

economic & political challenges, trust, violence and unemployment. Voor verschillende 

landen stellen zich er ook specifieke problemen vb.: Brazilië.  

 

VUCA world? Veel uitdagingen, maar evolutionair gezien zijn we ‘equipped to adapt’. We 

hebben dit ook bewezen wanneer je naar de evolutie kijkt. Is vooral toe te schrijven aan 

een aantal mechanisme die je doorheen de tijd en in allerlei culturen naar boven ziet 

komen. Er zijn 5 psychosociale mechanismen die er toe leiden dat mensen makkelijk 

adapteren en makkelijk nieuwe problemen kunnen doorkomen. Genetically and 

evolutionary equipped to deal with challenges:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je mensen samenbrengt dan zie je altijd 2 bepaalde tendensen naar boven 

komen. Mensen organiseren zich op een bepaalde manieren en dat vertaalt zich in 2 

soorten interpersoonlijke processen. In eerste instantie ontwikkelen mensen allerlei 

(1) mechanismen en skills om met elkaar samen te leven en samen te werken zodat ze 

connecteren met elkaar; is een soort horizontale beweging die er gebeurd. Daarnaast zie 

je altijd wanneer je mensen samenbrengt dat ze een (2) verticale organisatie gaan 

nastreven. Ze gaan zich gaan organiseren, mensen die meer leidinggevende of meer een 

volgende positie innemen. Deze horizontale en verticale bewegingen die geven aanleiding 

tot interpersoonlijke skills. Een ander belangrijke psychosociaal mechanismen is dat 

mensen een (3) aantal skills ontwikkelen die te maken hebben met beginnen aan iets, 
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met bepaalde standaarden halen. Een vierde mechanisme heet (4) conserve and explore 

en is een mechanisme dat maakt dat we ons aanpassen en ook leren. Wanneer je 

mechanisme 3 en 4 samenbrengt heb je een soort systeem die ons helpen te leren en 

aan te passen in termen van werk, dingen gedaan krijgen en ons te ontwikkelen. Een 

laatste mechanisme heeft te maken met intrapersonal skills. Het leven loopt niet altijd 

even vlot, we hebben ook (5) mechanisme ontwikkelt die ons leren omgaan met 

frustraties en tegenslag.  

 

De vijf mechanismen vormen samen 3 grote groepen van skills. Je kan de mechanismes 

gaan koppelen aan The Big Five. Refereren naar individuele verschillen, mensen geven 

een andere invulling aan deze vijf mechanismen. Taxonomy: five psychosocial systems 

and skills for living (De Fruyt & John, 2019; John, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitdagingen gekoppeld aan mechanismen en deze mechanismen gekoppeld aan 

persoonlijkheid en dus individuele verschillen.  

 

SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS (SEMS): WHAT’S IN A NAME?  

 

Internet search: various SEMS models 

Wanneer je op het internet eens gaat rondkijken 

dan krijg je het ene na het andere model. Er zijn 

allerlei verschillende modellen met altijd een 

aantal grote groepen trekken en hieronder een 

aantal specifieke trekken. Dit is dezelfde soort 

chaos die we konden observeren in het begin 

van de persoonlijkheidspsychologie waarbij we 

al die trekken naast elkaar en allerlei 

verschillende modellen naast elkaar hadden. 

Iedereen argumenteert voor zijn eigen model. 

 

CERI is een groep binnen de OECD die sinds 2000 om de 3 jaar de Program for 

International Student Assessment (PISA) organiseert. Je krijgt iedere keer de resultaten 

van het onderzoek in de media. Men wil in alle landen van de wereld gaan kijken hoe het 

onderwijs presteert. Men wil dit doen door allerlei gelijkende proeven te organiseren in al 

die landen en dan te gaan kijken naar welk land beter presteert dan andere landen. PISA 

ging origineel meer kijken naar de achievement georiënteerde vakken zoals scores op 

wiskunde, moedertaal, STEM vakken. In 2012-2013 begonnen ze ook interesse te krijgen 

in hoe studenten in verschillende landen zouden scoren op SEMS.   
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In 2015: John, O. and De Fruyt, F. (2015), Framework for the Longitudinal Study of 

Social and Emotional Skills in Cities, OECD Publishing, Paris. Zijn gaan kijken wat er al 

bestond van modellen en vonden een chaos aan modellen. Ze hebben een eerste rapport 

geschreven waar ze een raamwerk voorstellen waarin alle modellen vrij goed in passen.  

 

In 2018: Chernyshenko, O. S., Kankaraš, M., & Drasgow, F. (2018). Social and emotional 

skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on 

social and emotional skills. OECD Education Working Paper No. 173. Ze hebben een 

working paper geschreven als opvolger van het rapport van 2015.  

 

In 2019: Start first assessments. In 10 verschillende landen (grote steden) duizend 

jongeren bevraagd a.d.h.v. zelfrapportering, teacher rapportering en parental 

rapportering. Momenteel is men bezig met alle data te verwerken. In 2021: First results 

to be expected.  

 

 

OECD model (Kankaras & Suarez-Alvarez, 

2019) 

De kern wordt gevormd door de Big Five 

begrippen, maar ze hebben die een andere 

naam gegeven. De persoonlijkheids-

psychologen hebben met het raamwerk van 

The Big Five goed werk geleverd; is een 

consensus model maar de namen die aan de 

dimensies zijn gegeven zijn een beetje 

ongelukkig gekozen om te gaan 

communiceren met een brede publiek. 

Bijvoorbeeld C is een moeilijk uitspreekbare 

term en mensen verwarren het soms met 

bijvoorbeeld bewustzijn.  

o A wordt in het OECD model 

collaboration 

o N wordt emotieregulatie  

o C wordt task performance 

o E wordt engaging with others 

o O wordt open mindedness  

 

Daarnaast nemen ze ook achievement motivation en self efficacy op. Deze twee trekken 

zou je ook onder C kunnen plaatsen. Onder de trekken zijn verschillende skills onder 

gebracht. Idee is zoals in de persoonlijkheidspsychologie dat je langs de ene kant een 

model wil dat breed genoeg is, waarmee je iets kan doen en voorspelling kan maken. Je 

wil mensen opleiden en evalueren in functie van de trekken. Anderzijds moet het een 

beheersbaar model zijn. Je kan niet afkomen met een model van 120 trekken.  

 

Institute Ayrton Senna  

Sommige foundations zijn geïnteresseerd in hun fondsen steken in dit soort onderzoek. 

Institute Ayrton Senna is een Braziliaanse NGO die 25 jaar geleden gestart is. UNESCO-

Chair voor gekregen. Hij (bekende formule 1 piloot) wou iets doen voor de jongeren in 

zijn land en wou zijn populariteit gebruiken om jongeren naar het onderwijs te krijgen. 

Gestorven in auto-ongeluk. Zijn zus die een psychologe is heeft dan de fakkel 

overgenomen en heeft er een NGO organisatie van gemaakt die verschillende educatieve 

projecten in Brazilië gaat ondersteunen en zelf projecten gaat opstarten. M.a.w. actief in 
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educatie in Brazilië. Proberen drop out tegen te gaan, maar ook programma om achteraf 

versnelt het onderwijs te doorlopen. Students + teachers. In 2014: Conference on social-

emotional skills (co-org OECD) georganiseerd. Na afloop rond de tafel gaan zitten en 

samenwerking met onderzoeksgroep UGent: FPPW: PP07: “Personality and Individual 

Differences”. In 2015: Edulab21 bestaande uit 5 academici (USF, USP, Insper, UGent, 

Berkeley). Educatief lab dat gaat kijken hoe ze de SEMS in Brazilië verder kunnen 

uitwerken. Sinds 2015: formally collaborating (INSPER in SP; UGent). Houden zich vooral 

bezig met innovation in education op een evidence based manier en ook direct op een 

large scale.  

 

Empirical evidence hoe ze tot het meetinstrument zijn gekomen 

 
 

Primi et al. (2016) 

 
Meetinstrument benadert heel sterk het model van de OECD. Verschillende 

meetinstrumenten om SEMS te meten afgenomen bij een grote steekproef. Je ziet dat de 

structuur die er uitkomt gelijkend is aan het OECD model.  
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Het model introduceren 

heeft vijf jaar gekost. 

Anders krijg je een 

spraakverwarring; 

iedereen gebruikt iets 

anders om er over te 

spreken. Nu is er een 

soort consensus dat de 

belangrijkste dingen 

vervat zitten in deze 5 

grote groepen.  

 

 

 

Paper waarin je veel meer over dit model kan vinden (wanneer je er meer over wilt 

weten). Essentie is dat je 5 domeinen hebt die het equivalent zijn van The Big Five en 

daaronder heb je meer specifieke facetten.  
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Alternatieve labels?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de literatuur wordt er wel eens gesproken over cognitieve skills tegenover non-

cognitieve skills. Is een artificiële opsplitsing. Bijvoorbeeld ‘samenwerking’ doet beroep 

op heel wat niet cognitieve capaciteiten maar verbale intelligentie (duidelijk 

communiceren, afspreken, …) speelt daar ook een rol in. Het onderscheid is iets wat je 

woordelijk kunt maken maar empirisch en in de praktijk zie je dat skills zowel cognitieve 

als niet cognitieve competenties veronderstellen.  

 

Soms wordt er ook gesproken over hard & soft skills. Hard skills zouden dan verwijzen 

naar de cognitieve skills die moeilijk te veranderen zijn en soft skills naar de niet 

cognitieve. Klopt niet, want er is niet soft aan soft skills en ook soft skills zijn soms ‘hard 

to learn’.  

 

Wel een goede term is transversal skills. Verwijst naar vaardigheden die 

transfereerbaar zijn en die los staan van een specifiek inhoudsveld. Bijvoorbeeld 

samenwerken staat los van een bepaald inhoudsveld, je moet het kunnen als ingenieur 

maar ook als psycholoog of als arts. Refereert naar zeer verschillende werk settings maar 

de skill die er achter zit is wel hetzelfde.  

 

After a review: definition (De Fruyt, Wille & John, 2015; OECD, 2015). Social emotional 

skills can be best defined as individual characteristics that:  

a) originate in the reciprocal interaction between biological predispositions and 

environmental factors 

b) are manifested in consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors 

c) continue to develop through formal and informal learning experiences 

d) influence important socioeconomic outcomes throughout the individual’s life  

 

Alternatieve definities 

Primi, Santos, John & De Fruyt (2019) 

o identity level ~ trait like: how you behave typically  

o self-efficacy level: how well you can  

-> ingebouwd in instrumenten om te kijken of deze twee wezenlijk iets anders 

voorspellen en of je in de praktijk dat onderscheid kan maken  

 

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. Hebben een veel engere definitie van skills en willen het zo 

onderscheiden van persoonlijkheidstrekken.  

o agreement on the model 

o self-efficacy level: what someone is capable of doing  
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SEMS building blocks box. 

Model moet je zien als een 

model dat je soepel kan gaan 

gebruiken, zoals een tool bock. 

De meeste problemen die zich 

in het dagelijks leven stellen 

daarvoor ga je verschillende 

skills nodig hebben. Soms ga 

je heel complexe skills tegen 

komen.  

 

To be used for building hybrid constructs e.g. leadership, entrepreneurship, resiliency, 

bullying (bully and bystander), … . Dit zijn voorbeelden van complexe skills. Voorstel 

gedaan hoe je op grond van persoonlijkheidstrekken een soort compound kan maken 

waarin je alle ingrediënten die potentieel te maken hebben met charismatisch leiderschap 

bij elkaar brengt en deze tot 1 score kan aggregeren. Je kan op deze manier ook de 

andere voorbeelden gaan bekijken, zoals bijvoorbeeld pesten.  
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Intellectual curiosity: Able to muster interest in ideas and a passion for learning, 

understanding and intellectual exploration; an inquisitive mind-set that facilitates critical 

thinking and problem solving.  

 

Creative imagination: Is able to generate novel ways to think about or do things 

through experimenting, tinkering, learning from failure, insight and vision.  

 

Artistic interests: Valuing, appreciating and enjoying design, art and beauty which may 

be experienced or expressed in writing, visual and performing arts, music and other 

forms of self-actualization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus: Is able to focus attention and concentrate on the current task and avoid 

distractions even while performing repetitive tasks.  

 

Responsibility: Has self-management skills needed for doing one’s duty, meet 

commitments, act in reliable and consistent ways and engender trustworthiness; this 

facet has a secondary link to Amity and should be important for predicting civic 

involvement and commitment.  

 

Organization: Has organizational  skills and meticulous attention to details that are 

useful for planning and executing plans to reach longer-term goals. 

Determination: Is able to set goals and high standards, motivate themselves, work 

very hard (in terms of time and effort), and apply themselves fully to the task, work, or 

project at hand. This is the pro-active side of self-management. 

 

Persistence: Is able to overcome obstacles in order to reach important goals; 

“implement, persist, and finish.” The emphasis here is on completing tasks and finishing 

whatever one has undertaken, rather than  procrastinating or giving up. Related concepts 

are grit, perseverance, and effortful control. 
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Social initative: Able to approach and connect with others, both friends and strangers,  

initiating, maintaining, and enjoying social contact and connections; skilled at teamwork, 

including expressive communication skills, such as public speaking skills 

 

Assertiveness: Able to speak up, voice opinions, needs, and feelings, and exert social  

influence; capacity to assert own will to accomplish goals in the face of opposition, such 

as speaking out, taking a stand, and confronting others if needed; courage. 

 

Enthusiasm: Able to show passion and zest for life; to approach daily tasks with energy,  

excitement, and a positive attitude. 

 

 

 
 

Respect: Able to treat others with respect and politeness, the way oneself would like  to 

be treated, according to notions of fairness, justice, and tolerance, and keeping 

aggressive and selfish impulses in check (Is respectful; treats  others with respect vs.  

breaking rules; known for defying teachers). 

 

Empathy: Able to use empathy and perspective taking skills to understand the needs 

and  feelings of others, act on that understanding with kindness and consideration of 

others, and investing in close relationships by helping and providing support and 

assistance, both material and emotional; is rewarding and easy to deal/live/work with. 

 

Trust: Able to assume that others generally have good intentions and forgiving those 

that have done wrong; avoid being harsh and judgmental, giving people another chance. 
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Stress tolerance: Is effective in modulating anxiety and response to stress; untroubled 

by excessive worry and able to calmly solve problems. 

 

Self-confidence: Is able to feel satisfied with self and current life, think positive 

thoughts, and maintain optimistic  expectations; anticipates success in actions 

undertaken; has a “can-do” mind-set; does not ruminate about failures, 

disappointments, or set-backs. 

 

Frustration tolerance: Has effective strategies for regulating temper, anger, and 

irritation; able to maintain tranquility and equanimity in the face of frustrations; not 

moody or volatile. 

 

 

Implementation example in education  
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Model gebruiken als tool box om bepaalde problemen aan te pakken, bijvoorbeeld 

pesten. Het blauwe bolletje stelt het gepeste kind voor en het rode bolletje stelt de 

pester voor. Je hebt ook een aantal kinderen die er rond staan (licht groen) en een 

aantal andere kinderen op de speelplaats (grijze bolletjes beneden). Visuele voorstelling 

waarbij je een decompositie kan gaan maken van het probleem in termen van skills die 

nodig zijn om dit probleem te gaan begrijpen.  

 

De kinderen die er rond staan moeten in eerste instantie door hebben dat wat er hier 

gebeurd niet kan; empathie opbrengen met het kind dat gepest wordt. In tweede 

instantie moet er een responsability systeem geactiveerd worden; dit is niet de manier 

waarop wij met elkaar omgaan. Het perspectief nemen en het activeren van dit 

verantwoordelijkheidssysteem zijn 2 skills die geactiveerd moeten worden om dit 

probleem aan te pakken.  

 

Wat zou moeten gebeuren is dat degene die er rond staan tussen het rode en blauwe 

bolletje gaan staan en een soort van buffer vormen. Je hebt naast empathie en 

verantwoordelijkheid ook assertiviteit nodig om er een halt aan toe te roepen.  

 

Je kan dus een probleem van pesten gaan vertalen naar het werken aan 3 skills. De drie 

skills komen ook elk uit een verschillende container v/d Big Five. Empathie komt van A, 

verantwoordelijkheid komt uit C en assertiviteit komt van E. De analyse op zich maken is 

al heel verhelderend voor een kind en geeft richting aan wat je moet gaan doen.  

 

IMPORTANCE OF SEMS 

 

Wat is het belang van dit soort skills? 

We mikken op een direct belang, maar 

ze hebben ook een lange termijn 

impact; een soort van levenslang 

leren. Short and long term impact. Als 

je denkt in outcomes, dan zie je ze 

hier gegroepeerd in een 5 grote 

outcome blokken.  

 

 

 

 

(1) Education: de skills zijn zeer nuttig voor alles wat gebeurd op school zelf. (2) 

Nuttig voor de intra en interpersoonlijke skills van jongeren. Hoe voelen ze zich 

(intra) en hoe gaan ze met anderen om (inter)? Is van belang op school maar ook in heel 

uw leven. (3) Physical and mental health. Is waar wij psychologen heel sterk in 

geïnteresseerd zijn. (4) Employability: skills brengen een voordeel mee op de 

arbeidsmarkt. (5) Societal/citizenship: skills moeten inzetbaar zijn en moeten ze 

aspecten kunnen beïnvloeden waar de maatschappij belang aan heeft. Hoe we ons als 

maatschappij organiseren, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zorgen voor het milieu, 

politieke verantwoordelijkheid opnemen.  
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Direct and indirect influences of social-emotional  skills: How to use this taxonomy?  
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SEMS impact kan in de short term zijn. Direct effect van SEMS op taal en wiskunde. 

Wanneer je kinderen bijvoorbeeld leert om zich beter te organiseren, meer gefocust te 

zijn, intellectual curiosity te ontwikkelen en skills rond persistence dan ga je daar direct 

rendement van zien, ook op de klassieke cognitieve variabelen. Belangrijk in het 

motiveren van leerkrachten om in te zetten op dit soort skill onderwijs. Je kan 

leerkrachten mee krijgen door aan te tonen dat de skills mee de traditionele leerinhouden 

helpen te realiseren. Investeren in SEMS leidt tot betere SEMS op tijdstip 2. Investeren in 

skills helpt het schoolklimaat aan te pakken; voorbeeld pesten. Lange termijn impact zijn 

de 5 gegroepeerde clusters.  

 

Identify and select skills. Onderzoek moet aantonen welke skills uit die tool box 

gekoppeld kunnen worden aan die korte termijn en lange termijn effecten.  

 

Klassiek is er altijd 

gedacht dat de cognitieve 

parameters heel 

belangrijk waren om 

schooluitslagen of het 

aantal jaren dat kinderen 

naar school gaan te 

voorspellen. Hier zie je 

dat het aantal jaar dat 

mensen naar hoger 

onderwijs gaan gekoppeld 

is aan de kern 

componenten v/d skills,  

zoals O en C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlatie tussen intelligentie en academische prestatie; cijfers variëren tussen .25 en 

.50. De skills dragen ook bij. Paarse balkjes zijn de partiële correlaties, m.a.w. 

corrigeren; de relatie die er tussen een skill container en academische prestatie is gaan 

uitzuiveren voor de bijdragen van intelligentie. Je ziet dat de waarden overeind blijven. 

Het wordt niet gedreven door een effect dat te verklaren is via intelligentie.  
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Niet cognitieve skills 

hangen samen met 

probleemgedrag, 

maar wel degelijk de 

SEMS. Jongeren die 

lager scoren op SEMS 

vertonen meer 

probleemgedrag dan 

jongeren die hoog 

scoren op SEMS.  

 

 

 

 

DEVELOPMENT AND TRAINING OF SEMS 

 

Hoe ontwikkelen die skills? We kunnen dit op 2 manieren gaan bekijken (natural vs. 

intentional development). Hoe ontwikkelen de skills natuurlijk zonder dat je een 

bepaalde interventie doet? Je kan daarnaast intentionele interventie gaan doen om de 

skills heel gericht te gaan ontwikkelen. De twee processen lopen natuurlijk voor een stuk 

door elkaar. 

 

Some questions to open the debat. Deze vragen tonen de complexiteit wanneer je hier 

onderzoek naar wilt doen.  

 

How to pick up change? Hoe ga je verandering oppikken? Hoe ga je meten dat een 

bepaalde skill ontwikkelt? Je kan een programma implementeren om assertiviteit en 

empathie te gaan ontwikkelen, maar hoe ga je dit bekijken? Short term of long term 

effecten? Wanneer je met zelfbeschrijving werkt dan zie je vaak in de short term 

effecten een daling en ga je denken hebben ze afgeleerd? Sommige studies tonen dus na 

een interventie een daling in de zelfbeschrijving en wanneer je dan weer op lange termijn 

kijkt dan zie je een leereffect. Heeft misschien te maken met dat ze in de interventie echt 

leren wat empathie en assertiviteit betekent (initieel voor de interventie een 

overschatting maken).  

 

What is growth (given decreasing tendencies)? Wanneer mensen denken aan het 

ontwikkelen van skills, dan denken ze vaak in termen van steeds een toenemende curve. 

We weten dat bijvoorbeeld in de puberteit veel van de zaken net naar beneden gaan.  

 

Theory-of-change? Hoe verandert iets en door welke processen? We zijn hier veel te 

weinig mee bezig in de ontwikkelingspsychologie. Wanneer je een interventie doet moet 

je die theory of change goed expliciet maken. RCTs (protocol adherence) een optie, 

maar probleem is hoe goed volgen mensen de instructies op in de echte wereld? 

Wanneer je een RCT uitrolt op grote schaal, hoe goed blijft het dan bij het protocol?  

 

Teaching to the test effects. Bijvoorbeeld een leerkracht doet een interventie voor één 

v/d skills. Hierna doe je een follow up, maar mensen gaan antwoorden in de richting van 

het leereffect.  
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Goed de skill - outcome connection kennen. Stel je bent geïnteresseerd om een 

programma uit te rollen om drop out tegen te gaan, dan moet je a priori heel goed weten 

welke skills drop out voorspellen.  

 

Transfer of learning. Je wil dat er een transfer is van het leren naar situaties buiten die 

van de klas waar het aangeleerd is.  

 

 

Impact of social emotional skill training programs 

Er zijn een aantal meta analyses 

gebeurd waarbij men naar de 

tendensen in een grote reeks 

individuele studies gaat kijken. 

Gekeken naar de impact van 

interventieprogramma’s die men 

gedraaid heeft in scholen over 

het ontwikkelen van SEMS of 

over het reduceren van 

probleemgedrag. Gekeken naar 

de effecten van deze 

programma’s school based.  

 

 

 

 

 

De MA van Sklad et al. (2012) kijkt ook naar de lange termijn effect. We gaan deze 

meta-analyse hieronder bespreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot aantal studies die kijken naar korte termijn effecten waarbij de post – test tussen 

de 0 en 6 maanden zit & een follow na 17 à 18 maanden. Er zijn een relatief klein aantal 

(16) studies die kijken naar de lange termijn effecten. Logisch want een lange termijn 

kost meer geld. Wanneer je wilt kijken naar de lange termijn effecten heb je dus niet 

super veel studies om op te steunen. (zie figuur hieronder).  
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Je ziet dat implementation integrity in meer dan de helft van de gevallen niet 

gerapporteerd is. Een bepaald programma rol je uit en dan hoop je dat elke leerkracht 

heel goed uw interventie zoals jij die hebt voorgeschreven gaat volgen. In meer dan 50% 

v/d studies is niet gerapporteerd of ze het programma goed gevolgd hebben en dit is een 

voorwaarden voor een goede RCT. Betekent dat je nu in de helft van de gevallen niet 

goed weet wat er gebeurd is.  

 

Wanneer je kijkt naar de outcome measurements dan steunt de overgrote meerderheid 

op zelfrapportering. Dit is interessant, een zelfrapportering is niet minder waardevol, 

maar wanneer je in een programma zit voor bijvoorbeeld empathie skills dan is de kans 

groot dat je daarna zegt dat ze zijn toegenomen.  

 

Er is geen intervention manual in ¾ van de studies. Er is m.a.w. geen degelijke 

handleiding wat er nu in het programma gevolgd moet worden. Hierdoor weet je eigenlijk 

niet wat de werkzame ingrediënten zijn.  
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Idee geven van naar welke 

outcomes ze allemaal hebben 

gekeken: academische prestatie, 

reductie van antisociaal gedrag, 

reductie van mental disorder, 

positief zelfbeeld, prosociaal 

gedrag, SEMS en substance 

abuse. Aan de linkerkant v/d tabel 

zie je de p-waarden voor 

heterogeniteit en die zijn bijna 

overal significant. Illustreert dat 

er een grote variabiliteit is over 

studies en interventies heen.  

 

De korte termijn effecten zijn er 

zeker; bij een reductie zien we 

altijd een negatief teken en bij 

positieve outcomes zien we altijd 

een positief teken en het zijn 

behoorlijke effecten.  

 

Wanneer je naar de follow up outcomes (lange termijn) kijkt dan zie je dat dit voor alle 

coëfficiënten substantieel gereduceerd is. Bijvoorbeeld de directe effecten op 

academische prestatie zijn een halve standaarddeviatie en bij lange termijn effecten 

daalt dit naar een kwart standaarddeviatie. Directe effecten op SEMS .70 en uitgestelde 

effecten .07. Dit is bekeken op het niveau van het individu. Wanneer je het bekijkt op 

niveau van een groep of op populatieniveau dan betekent dit wel iets. Al bij al is het een 

positieve evaluatie.  

 

Kijken naar moderatoren tussen SEMS en outcomes  
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Wanneer zijn dit soort interventies het meest effectief? In de lagere school of in het 

secundaire onderwijs? Je ziet dat er qua SEMS geen verschil is wanneer je er mee start; 

de gemiddelden verschillen niet significant van elkaar. Wel een verschil in termen van 

reductie van probleemgedrag, effect size groter in primary school dan in secondary 

school.  

 

Wanneer je kijkt naar de duur van die programma’s en het aantal sessies die gegeven 

worden dan zie je dat veel van de kortdurende programma’s met minder sessie een 

groter direct effect hebben. Het is niet zo dat je die programma’s heel lang moet laten 

lopen. Bij minder dan 20 sessies is het effect groter dan bij programma’s die uitgesmeerd 

worden.  

 

Programma’s waar alleen leerkrachten bij betrokken zijn verschillen niet van 

programma’s waarbij niet alleen leerkrachten (dus ook bijvoorbeeld de directie, de hele 

school) bij betrokken zijn. Je kan op microniveau succesvol dit soort interventies doen.  

 

Er moet geen profession delivery zijn. Programma’s die door buitenstaanders gegeven 

worden zijn niet beter dan degene die door de leerkrachten zelf gegeven worden. In 

termen van kosten baten interessant.  

 

Je ziet geen verschil tussen de studies die in Noord-Amerika gebeurd zijn en daarbuiten. 

Betekent dat dit soort interventies effectief zijn in alle landen.  

 

Focused vs. non-focused study; focus je op één skill of op een breder programma? Ook 

hier zie je geen verschillen tussen.  

 

More recent work from Casel. Ze 

hebben een nieuwe MA gedaan 

waarbij ze ook naar lange termijn 

effecten zijn gaan kijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taylor et al. (2017). Samenvattende tabel.  
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Ze kijken eerst naar allerlei interventies die te maken hebben met een SEMS programma 

die echt geïntegreerd is in het curriculum, in de klaspraktijk. Je kan ook interventies 

doen die breder zijn, bijvoorbeeld op het niveau van de school of in de familie. Dit heeft 

een impact op de SEMS zelf maar ook op allerlei attitudes daarrond. Je krijgt vervolgens 

een impact op de positieve en negatieve potentiële outcomes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je naar de data kijkt zie je een toename van de goede dingen en een afname 

van de slechte dingen. De effect sizes voor SEMS .23 en op attitudes .13. Je hebt de 

mean follow-up dat is het gemiddeld aantal weken na de interventie dat men dit 

assessment gedaan heeft. Je ziet positieve effecten op de SEMS, attitudes, sociaal 

gedrag, academische prestatie, conduct problems (minder), emotional distress (minder) 

en drugsgebruik (minder).  

 

Effecten op een hele reeks 

andere zaken die ook 

zijdelings zijn opgenomen 

in de MA. Over 

bijvoorbeeld relaties op 

school, seksueel gedrag 

en een reeks mental 

health indicatoren. Effect 

sizes variëren van klein 

tot matig, maar ze zijn er 

wel altijd en ze zijn er 

steeds in de goede 

richting. 
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Summary results 

o SEMS programs have an impact 

o Broad range of outcomes (brede waaier van uitkomsten) 

o Across school levels (sensitive age?): we zagen dat het voor de skills niet veel 

uitmaakt of je het in het lager onderwijs of secundair onderwijs invoert  

o Investing in SEMS → higher academic outcomes: directe effecten op leer 

achievement  

o Long-term effects: smaller; though still worth to invest wanneer je het bekijkt op 

populatieniveau  

o Weaknesses studies: protocol adherence – longitudinal nature (er zijn heel wat 

zwakheden in dit soort studies)  

o Across countries: niet gebonden aan één bepaald land 

o Also short programs are effective 

o Primary and secondary education 

o Teachers can do the job: no extra trainers necessary! (cost-effectiveness) 

 

SOME EXAMPLES BY INSTITUTE AYRTON SENNA  

 

In Brazilië gefocust op het ontwikkelen van het meetinstrument Senna en op een 

methodiek om aan die skills te gaan werken (MySkills).  

 

Two main forms of assessment in education  

a) Summative: evaluate the education process (could be consequential;  

accountability), m.a.w. hierbij ga je het educatieproces op zich gaan evalueren 

o diagnostische vraag 

o snapshot on ‘where we are’ (waar staan we vandaag?) 

o accountability: wanneer er zeer zware consequenties aan verbonden zijn 

dan moet je naar objectieve vormen van testen gaan, hiervoor kan je het  

meetinstrument Senna dus niet gebruiken vb.: extra bonus wanneer 

leerkracht leercurve omhoog krijgt  

b) Formative: inform the education process, direct input geven naar leren toe: 3 

steps (programma MySkills: kinderen kunnen zichzelf gaan beoordelen op 

indicatoren van de skills om inzicht te verwerven en het leren te gaan zelfsturen)   

o where to go? → feed up 

o where I am now? → feed back 

o how to get there? → feed forward 

 

Twee uit elkaar houden a.d.h.v. voorbeeld koken. Een kok heeft soep gemaakt en proeft 

er eens van. Direct beeld van waar hij zit, waar hij naar toe moet en hoe hij er geraakt 

(beetje zout bij doen). Dit is een voorbeeld van formative assessment; input leveren aan 

uw leerproces. Wanneer er iemand in uw restaurant zit die jou mogelijks een extra ster 

kan geven of jouw huidige ster ter discussie kan stellen, dan is het een voorbeeld van 

summative assessment; waar staan we en er hangen consequenties aan vast.  

 

Overzicht van de twee producten: Senna en MySkills. Senna is een meetinstrument dat 

voor diagnostische doeleinden gebruikt kan worden terwijl ze bij MySkills refereren naar 

de interactie tussen de leerling en de een leerkracht die aangesteld is om de sociaal 

emotionele ontwikkeling te ondersteunen. Is een interactief proces; leerkracht geeft 

leerling feedback waar hij/zij staat in dat ontwikkelingsproces.  
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Vragenlijst zoals een 

persoonlijkheidsvragenlijst. 

Bestaat uit een reeks items die 

de 17 skills meten. Mee 

begonnen in 2011 en hebben 

heel diverse pre-test en 

ontwikkelingstesten gedaan. In 

totaal met 375 000 

respondenten (t.e.m. 2018).  

 

 

 

 

 

Vijf punten schaal met skill 

beschrijvende zinnetjes waarbij 

iemand moet aangeven in 

welke mate ze op hem/haar 

van toepassing zijn. Voor 

leerlingen tussen 11 en  19 

jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal formaat: trait like 

items en self efficacy items. 

Voor elke skill 9 items: 6 

trekachtige items en 3 self 

efficacy items. Kijken welk van 

die twee sets het beste 

prediceert.  

 

 

 

 

 

 

 

Implementatie programma is de MySkill. Is voor formatieve doeleinden waarbij je in 

eerste instantie aan leerlingen het model aanleert zodat ze de vocabulaire hebben. 

Vervolgens moeten kinderen zichzelf beoordelen op de skills. De leerkracht gaat 

vervolgens onafhankelijk van de leerling het kind beoordelen. Niet de bedoeling dat we 

hier tot dé meting komen, maar wel dat beide leren uit de dialoog en vervolgens 1 of 2 

skills selecteren om naar een hoger niveau te brengen.  

 

 



137 
 

Voorbeeld van empathie. Eerst een definitie gegeven in woorden van het kind en daarna 

gegeven waarom empathie belangrijk is. Is cruciaal om uit te leggen aan kinderen 

waarom een skill belangrijk is. Vervolgens gevraagd om zich te beoordelen op de 

rubrieken.  
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Belangrijkste is om kinderen de terminologie te leren gebruiken en te laten nadenken 

over welke skills ze nodig hebben om probleemsituaties op te lossen.  

 

Binnen een klas/school kan je ook gaan kijken hoe de distributie van de leerlingen zit. 

Kijken waar of in welke klas we kunnen ingrijpen. Kan ook per regio. Voorbeeld in een 

bepaalde regio veel drugsproblematiek dan inzetten op de skills die dit gaan voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOT SPOT: SEMS OF TEACHERS 

 

How are skills of teachers typically represented?  

Wanneer je gaat kijken naar 

de literatuur rond de 

vaardigheden van 

leerkrachten dan ga je zien 

dat ze vooral gefocust is op 

instructional quality’s. SEMS 

zijn daar een stuk van, maar 

er wordt op een veel brede 

geheel van vaardigheden 

gefocust en SEMS hebben 

daar maar een klein aandeel 

in. Eén van de voordelen om 

te werken met een 

contigensief model zoals de 

Big Five is dat je dan geen 

skills vergeet.  

 

In die instructional quality’s zit onder ander: hoe motiveer je leerlingen, hoe reageer je 

op de specifieke noden van een leerling, classroom management, humor, hoe bouw ik 

structuur in mijn lessen, hoe organiseer ik de klasruimte, hoe communiceer ik 

helder/duidelijk en hoe kijk ik naar mijzelf als leerkracht. Het houdt verband met SEMS 

maar het probleem is dat er geen expliciete aandacht voor is. Vandaar dat ze in de 

aanpak nu niet proberen de instructional quality’s voorbij te springen maar de aandacht 

voor SEMS explicieter te krijgen in de leerkrachtenopleidingen.  
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Examples: creativity and critical thinking (leerkrachten moeten dit hebben) 

o critical thinking (CT): solving problems, separate facts from opinions, includes an 

element of skepticism 

o creativity (C): thinking outside of the box, contribute from a unique perspective 

o objectives of 21st century learning for students 

• OECD 

• 4Cs model 

• … 

o are these skills also important for teachers? 

 

Critical thinking and creativity and the teacher profession. As a teacher: 

o be a CT/C yourself 

o be able to recognize CT/C in students 

o know how to facilitate CT/C in students 

o know your conceptions about CT/C 

o know your conceptions about what a CT/C student is 

 

Be act/yourself 

o model and coach: ‘Practice what you preach, but also preach what  you practice’ 

o flexibly adopt and adapt ‘one size fits all approaches’ 

o creative fine-tuning & (skeptical) curiosity 

o multiple perspectives – tolerate and appreciate some ambiguity 

 

Complex doosje en in de baseline conditie schud je er mee en hoor je dat er iets in het 

doosje zit. Er zijn nog 2 andere condities: de effort conditie (30 seconden proberen) en 

de non effort conditie (5 seconden proberen). Elk van deze condities wordt ofwel gevolgd 

door failure (voorwerp geraakt niet uit het doosje) ofwel door succes (voorwerp geraakt 

uit het doosje). Kinderen observeren dit. In sommige van deze condities spreekt de 

volwassenen zichzelf moed in. Interessant is dat in de conditie waarin de volwassen zich 

expliciteert en je de kinderen later alleen laat met het doosje dat de kinderen dan ook 

veel langer gaan proberen. Practice what you preach. Kinderen zo leren wat CT en C is.  
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Be able to recognize CT/C in students 

o what is C and how do I see this in my students (veel leerkrachten verwarren het 

met intelligentie)? (only moderate correlations between teacher ratings and 

performance scores)  

o aljughiman and Mowrer-Reynolds (2005): 

• some demonish assessment as something that inhibits creativity: → 

change mindset: to ‘look for ways in which assessment can support 

development’ 

• engaging students in self- and peer assessment processes, as supported 

by the use of explicit assessment criteria and learning goals 

 

Know how to facilitate CT/C in students 

o SCALE − Support for Creativity in a Learning Environment (Richardson & Mishra, 

2018) 

o identifies ways to support creativity in students 

o literature and classroom observations 

o 3 groups of factors: 

• physical environment 

• learning climate 

• learner engagement 

 

Know your conceptions about CT/C 

o Simonton (2012): Creativity = ‘Originality x Appropriateness’ – mediated by 

Context 

• Originality: Divergent thinking – ‘unique/new in a context’ 

• Appropriateness: Convergent thinking – ‘valued in a context’ 

o Aljughiman and Mowrer-Reynolds (2005): various conceptions of creativity: 

• 35%: ‘creativity involves intelligence’; 

• 26%: ‘self-expression is an aspect of creativity’; 

• 15%: recognized a connection between divergent thinking and creativity 
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Know your conceptions about what a CT/C student is 

o Teacher ratings/conceptions of C often correlate stronger with: 

• Performance on intelligence tests 

• Amount of content knowledge 

• High academic achievement than with Creativity performance of students 

o ‘Teachers often confuse characteristics of gifted high achievers with creative  

characteristics’ (Aljughiman & Mowrer-Reynolds, 2005, p. 27) 

o ‘A common problem with teachers’ assessments of creativity, as indicated by 

studies in this review, appears to be that teachers tend to assess the academic 

appropriateness of students’ behaviours and products as desirable over their 

originality or novelty, i.e., to value convergence over divergence’ (Bolden et al, 

2019) 

 

Take away message 

o Creativity and Critical Thinking are missing pieces in current taxonomies on  

teacher instructional qualities 

o Creativity and Critical thinking need their space in teacher social-emotional skill  

models: implicit → explicit attention 

o How to facilitate C/CT in students: Interventions and methodologies available:  

SCALE can help 

o 5 perspectives on what it means to be C/CT as a teacher 

o Developing C/CT is a process 

 

INDIVIDUAL, ORGANIZATION AND POLICY IMPLICATIONS 

 

Wat zijn de uitdagingen/challenges op het niveau van het individu, de organisatie en 

politieke implicaties.  

 

Good model and vocabulary; a lot of implicit expertise already at place. We hebben een 

goed model en de vocabulaire is geïntroduceerd. Er is veel impliciete expertise bij 

leerkrachten. SEMS is niet iets dat plots uit de lucht is gevallen. Het is pas nu dat er 

expliciet aandacht aan wordt gegeven. Samenbrengen op een manier dat iedereen er uit 

kan leren. 

 

Assessment, especially summative assessment. We proberen dit te ondersteunen met 

assessments op grote schaal. Specifiek summative assessment waarbij ze inzetten op de 

diagnostische waarden.  

 

Research: Bits and Pieces: Bringing it all together. Voor onderzoek is er nog heel veel 

werk te doen. Bijvoorbeeld al het longitudinaal onderzoek en RCT’s die je zou kunnen 

gaan doen. Specifieke interventies voor specifieke effecten en op lange termijn kijken. 

Alles zit momenteel in verschillende hoekjes: mensen die de educatieve tijdschriften 

lezen, lezen de psychologie tijdschriften niet en omgekeerd.   

 

Translate into policies (curricula, …). Het moet in leerplannen gegoten worden.  

 

Distribute tools (e.g. Senna, …). Aantal tools ter beschikking die gedistribueerd moeten 

worden.  
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School-based – scaling up; danger to lose drop-outs. Alles is school based en dit was een 

bewuste keuze omdat we graag scaling up doen. Aangezien het school based is bereik je 

misschien niet degene die het het meeste nodig hebben en bijvoorbeeld al gestopt zijn 

met school (drop out). Door het programma en het model proberen iedereen zo lang 

mogelijk op school te houden omdat wanneer ze stoppen met school je nog weinig 

invloed hebt met policies.  

 

Align education and the labor market better. De arbeidsmarkt en onderwijs moeten de 

handen in elkaar slaan. Skills primair van belang in mensen hun privé leven; gelukkig 

worden. Belangrijk onderdeel hiervan is ook een goede job hebben. Skills belangrijke 

manier om dit te organiseren en skills een meer toegepaste manier om naar 

persoonlijkheidspsychologie te kijken. Modellen breed inzetbaar.  
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H7: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: ALGEMENE INTRO OP HET 

CATEGORIAAL PERSPECTIEF 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELER (BOEK 

BLZ. 491-521) 

 

Persoonlijkheidsstoornissen hebben verschillende klinische beelden, maar hebben ook 

gemeenschappelijke kenmerken.  

 

Persoonlijkheidsstoornissen: 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 die eigenschappen worden door de persoon als egosyntoon 

ervaren.  

 

Egosyntoon: de persoon zelf ervaart het niet als een probleem aangezien het als een 

onderdeel van hun persoonlijkheid gezien wordt. I.t.t. bijvoorbeeld depressie dat als 

egodystoon wordt ervaren: het speelt buiten zichzelf af en levert veel lijden op.   

 

Persoonlijkheidsstoornissen vs. andere klinische stoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen 

worden los gedifferentieerd van andere klinische stoornissen. De oorspronkelijke reden 

hiervoor was de aandacht vestigen op deze stoornissen die in de schaduw stonden van 

de meer ‘opvallende’ klinische stoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen zijn namelijk niet 

zo opvallend. Ze zijn het dus gaan onderscheiden van klinische stoornissen omdat ze 

anders bang waren dat ze niet tot hun recht gingen komen in de diagnostiek. Belangrijke 

verschillen: 

a) early onset en chronisch vs. episodisch (piek en weer gaan liggen, fluctueren)  

b) egosyntone vs. egodystone beleving  

 

MAAR: belangrijke relaties tussen beiden, zijn niet onafhankelijk van elkaar (~ 

etiologische modellen persoonlijkheid en psychopathologie ~ zie ook verder in stuk rond 

comorbiditeit).  

 

HISTORISCH PERSPECTIEF OP DE DSM-DIAGNOSTIEK VAN 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

 

DSM-I: 1e constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van 

psychiatrische diagnoses  

➔ Theoretisch gebaseerd 

 

Na WOII ontwikkelt toen veel soldaten terug kwamen met PTSS & indeling willen maken 

naar ernst (classificatie van symptomen) en steeds verder gaan verfijnen om tot en 

taxonomie te komen die alle soorten psychopathologie weerspiegelt.  

 

DSM-II: parallel met uitgave van ICD-8 (International Classification of Diseases) die 

trachtten over landen heen de mentale belasting in kaart te brengen en in goede banen 
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te leiden (WHO), hadden eerder een maatschappelijke missie i.t.t. DSM die de bedoeling 

had om pure classificatie te doen  

➔ Meer klemtoon op observeerbare, meetbare en stabiele eigenschappen voor 

conceptualisering PD’s 

 

DSM-III: introductie multi-axiaal systeem/specifieke PD criteria (m.a.w. assen gaan 

introduceren) 

➔ Klemtoon op betrouwbaarheid v/d 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 v/d 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 (er zijn nu gewoon verschillende hoofdstukken) 

➔ Vroeger enkel categoriaal, nu ook dimensioneel  

➔ Verandering in beschrijving restcategorie  

 

INTRODUCTIE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VAN DSM-IV AS II/DSM-

5 

 

Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen de 

cultuur van de betrokken afwijken van de verwachtingen. Dit patroon wordt zichtbaar op 

twee (of meer) van de volgende terreinen 

1. Cognities 

2. Affecten  

3. Functioneren in contact met anderen  

4. Beheersing van impulsen  

 

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 (vb.: drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (vb.: schedeltrauma, 

tumor, ...). 
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WAARDE VAN DE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VOOR PD 

 

Eerst beschrijven, want is eerste fase voor identificatie van PD = herkennen van een 

PATROON van gedragingen/ervaringen van het individu. Klinisch betekenisvolle 

persoonlijkheidspathologie ≠ opmerkelijke persoonlijkheidskenmerken of voorbijgaand 

gedrag.  

Volgens DSM beantwoordt iedereen die aan deze criteria voldoet, aan de criteria voor een 

PD. In de praktijk: weinig systematische toepassing van de algemene criteria (Livesley & 

Jang, 2000). Clinici stellen vooral diagnose op basis van gedrag tijdens de sessie en de 

beschrijving van het interpersoonlijke verkeer (Westen, 1997).  

 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DSM-5: CATEGORIALE 

BENADERING  

 

Men moest eerst aan de algemene criteria die hierboven beschreven staan voldoen. 

Daarna heb je de 10 aparte PD. Stoornissen als aparte entiteiten beschreven.  

 

Tienpersoonlijkheidsstoornissen met polythetische categorieën van 7 à 9 items. 

Polythetisch verwijst naar de verzameling van items maar dat er niet gezegd wordt aan 

welke items er voldaan moet worden. Mensen kunnen verschillen in de eigenschappen 

waar ze aan voldoen maar dus wel dezelfde diagnose krijgen. Aanwezigheid PD cutoff 

score, meestal vanaf 5 items. Wanneer iemand aan 5 items voldoet, dan kan je spreken 

van een PD.  

 

Hiërarchisch georganiseerd in 3 clusters. Stoornissen binnen 1 cluster kunnen samen 

voorkomen omdat ze eigenschappen delen.  

 

Uitgangspunten categoriale classificatie(Kendell, 1975): 

a) discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte: men denkt zeer categoriaal, of je 

bent ziek of je bent normaal  

b) exclusiviteit van categorieën: je hebt ofwel de ene stoornis ofwel de andere  

c) homogeniteit binnen categorieën: iedereen met dezelfde stoornis ziet er 

klinisch hetzelfde uit  

 

Later zien dat deze uitgangspunten niet helemaal stroken met de werkelijkheid. Zie stuk 

nadelen categoriale diagnostiek.  

 

DSM-5 clusters 

A: Zonderling-excentriek; gestoorde interpersoonlijke beleving: 

o Schizoïde PD 

o Schizotypische PD 

o Paranoïde PD 

 

B: Theatraal-emotioneel; ‘ik’ centraal beleefd 

o Anti-sociale PDs 

o Borderline PDs 

o Theatrale PDs 

o Narcistische PDs 
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C: Bezorgd –bevreesd: klemtoon op negatieve emotionaliteit 

o Ontwijkende PDs 

o Afhankelijke PDs 

o Obsessief-compulsieve PDs 

 

KENMERKEN CLUSTER A: GESTOORDE INTERPERSOONLIJKE BELEVING  

DE SCHIZOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (SZD) 

 

Schizoïde (~ detachment) 

o Geen nood/behoefte aan sociale/intieme relaties; onverschilligheid 

o Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness) 

o Legt moeilijk contact, leeft vaak alleen (‘loners’) 

o Monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden 

o Seksualiteit vaak enkel in fantasie 

o Psychomotorisch; weinig expressie, weinig ritmiek 

 

Onverschilligheid t.o.v. anderen, het sociale verkeer en met uitbreiding de maatschappij. 

Hebben ook geen nood aan sociale relaties. Wanneer ze toch in contact komen met 

anderen dan vertonen ze in het praten heel weinig emotie en daarnaast zie je de 

emotionele onverschilligheid zowel in non-verbaal als in het verbaal gedrag. Geen 

seksuele relaties. Met andere woorden alles is heel afgevlakt. Detachment betekent 

onthechten, zijn mensen die onthecht zijn van de maatschappij en een leven leiden op 

zichzelf.  

 

DE SCHIZOTYPISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (SZT) 

 

Schizotypische (historisch: ‘latente schizofrenie’): 

o Angstig en ongemakkelijk in sociale relaties (vreemden) 

o Eigenaardig (cognities en waarnemingen) en excentriek gedrag: magisch denken, 

betrekkingsideeën (“ideas of reference”), terugkerende illusies, (perceptueel), 

vreemde spraak (vaag, metaforisch, stereotiep) 

o Geen duidelijk psychotisch beeld vb.: illusies ≠ hallucinaties; gebrek aan  

coherentie in spraak ≠ associatiezwakte 

 

Weinig sociale contacten maar de drijvende kracht is i.t.t. de schizoïde 

persoonlijkheidsstoornis angst. Hierdoor vermijden ze sociaal contact. Excentrieke 

gedragsmatige component die zich ook kan uiten op het niveau van denken (cognities) 

en wat ze gaan waarnemen. Ze zijn blijven hangen in het magisch denken, bijvoorbeeld 

een kleuter die ‘groen groen groen’ roept voor het rode licht en dan denkt dat het groen 

wordt door hen. Betrekkingsideeën, bijvoorbeeld hebben het idee dat boodschappen op 

de radio naar hen uitgezonden worden. Er is een verschil tussen een illusie en een 

hallucinatie. Illusies zijn verkeerde perceptie van een bestaande stimulus terwijl bij een 

hallucinatie er geen stimulus is maar er toch iets wordt waargenomen. Verschilt dus ook 

van een psychose wat een acute ontbinding met de realiteit inhoudt. Mispercepties van 

mensen met een schizotypische persoonlijkheidstoornis kunnen terug recht getrokken 

worden wanneer iemand er op wijst (i.t.t. psychotisch zijn).  
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DE PARANOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (PAR) 

 

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis: 

o Extreem wantrouwig, achterdochtig, overgevoelig voor beweegreden van ander 

o Voelt zich snel bedreigd, zet dreiging om in woede, agressie 

o Foutieve inschatting en wantrouwige interpretatie van sociaal verkeer; sociale 

interactie wordt gekenmerkt door veel conflicten 

o De ander wordt steeds getest op betrouwbaarheid 

o Rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld 

 

Ze testen anderen op hoe betrouwbaar ze zijn. Rigide manier van in de wereld staan. 

Bijvoorbeeld wanneer ze leren dat ze het mis hadden, gaan ze toch de volgende keer 

weer in dezelfde modus schieten en even vijandig reageren.  

 

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER A 

 

Gegroepeerd onder cluster A want deze persoonlijkheidsstoornissen zijn soms moeilijk te 

differentiëren van elkaar. Hieronder opgesomd waar de differentiatie juist zit.  

 

SZD ≠ PAR: achterdocht (PAR veel achterdochtiger)  

SZD ≠ SZT: cognitief-perceptuele distorties (SZD niet en SZT wel) 

SZD ≠ AVD: geen verlangen naar sociale relaties  

SZT ≠ psychose: geen wanen/hallucinaties 

PAR ≠ BPD: mate van achterdocht 

PAR ≠ psychose: realiteitstoetsing, oorsprong dreiging (dreiging bij PAR maar men blijft 

de dreiging in de realiteit zien en bij psychose is de binding met de realiteit volledig 

verloren)  

 

KENMERKEN CLUSTER B: IK CENTRAAL BELEVEND  

DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (ATS) 

 

Antisociale persoonlijkheidsstoornis: 

o Koud, impulsief, roekeloos, agressief 

o Makkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel 

o Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetensloos 

o Liegt, oppervlakkig charmant, houdt zich niet aan normen/wetten, rechten van 

anderen 

 

Gaan roekeloos, agressief en gewetensloos door het leven. Crimineel gedrag. Vervelen 

zich heel snel wat soms de aanzet is. Afgevlakte attitudes. Geen verantwoordelijkheids-

gevoel en veel liegen. Komen vaak charmant over in een eerste gesprek, maar als je die 

beter leert kennen dan zie je dat het een oppervlakte laagje is.  
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DE BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (BDL) 

 

Historisch: grens psychose – neurose 

o Gebrekkige emotie-beheersing, overweldigende woede en vijandigheid 

o Overgevoelig voor kritiek, voelt zich snel onrechtvaardig behandeld 

o Stemmingswisselingen en wisselende zelfbeelden, voortdurend angst om 

afgewezen te worden, grote onzekerheid over zichzelf 

o Grote emotionele pijn, chronisch gevoel van leegte 

o Zelfdestructief en impulsief gedrag 

o 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 

o Sterk wisselende belangstellingen, maken zelden iets af, doelloos 

o Vluchtige psychotische belevingen (vaak onder invloed van stress/spanning) 

 

De stoornis omvat heel veel. Heel snel onrechtvaardig behandelt voelen wat ook vaak de 

aanleiding is tot woede/vijandigheid. Stemmingswisselingen en sterk wisselend zelfbeeld. 

Van heel veel zelfvertrouwen naar het gevoel niks waard te zijn. Zijn continu op zoek 

naar bevestiging. Identiteitsconcept fragiel. Ze hebben een hele grote emotionele 

pijn/emotionele leegte die ze moeilijk kunnen benoemen en begrijpen van waar al die 

emotie/pijn komt. Hierdoor vaak zelfdestructief gedrag vertonen. Interpersoonlijk relaties 

met anderen een instabiel gegeven: aantrekken en afstoten. De ene week die als beste 

vriend en de andere week een andere. Geen rekening houden met anderen. Alles wisselt 

heel sterk, alles is heel instabiel. Maken zelden iets af, zijn doelloos. Onder invloed van 

stress (die ze heel snel ervaren) kunnen ze vluchtige psychotische belevingen ervaren 

(dissociatie).   

 

DE THEATRALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (HIS) 

 

Theatrale: 

o Overdreven emotioneel en aandachtzoekend gedrag via charmante houding, 

dramatische scène of seksueel getint gedrag 

o Spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt 

o Veel aandacht en zorg voor uiterlijk 

o Overinterpretatie van vriendschappelijke relaties 

o Blijven emotioneel onrijp 

o Overenthousiast bij nieuwe dingen (vb.: nieuwe job), maar kunnen moeilijk 

volhouden 

o Vervelen zich snel bij routines 

 

Vaak heel emotioneel beladen en ook seksueel uitdagend gedrag. Andere mensen 

overinterpreteren. Emotioneel zeer onrijp; functioneren als een jong kind en groeien hier 

niet. Lopen achter de feiten aan om aandacht te kunnen krijgen.  
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DE NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (NAR) 

 

Narcistische: 

o Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling, 

superioriteitsgevoel 

o Preoccupatie met fantasieën omtrent eigen successen 

o Devalueren vaak het belang van anderen 

o Overgevoelig aan kritiek; nijdig en jaloers van anderen 

o Kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten 

 

Voelen zichzelf belangrijker dan anderen en vinden dat ze recht hebben op een 

voorkeursbehandeling. Nood aan bewondering en erkenning van anderen. Fantaseren 

over successen die ze hebben en gaan wat anderen presteren minimaliseren. Ze zijn 

overgevoelig aan kritiek want ze vinden van zichzelf dat ze erg belangrijk zijn en gaan 

dus heel hard reageren op kritiek. Noden en behoeften van anderen niet inschatten. In 

relaties staat of valt alles in functie van de partner met de NAR.  

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER B 

 

ATS ≠ NAR: impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van CD (delen vaak wel de 

arrogantie en non-empathische houding, maar bij een ATS is er altijd een geschiedenis 

van gedragsstoornis en bij NAR niet) 

 

BDL ≠ HIS: zelfdestructief (niet aanwezig bij HIS tenzij het is om aandacht te krijgen), 

gevoel van leegte (delen wel de emotionele labiliteit) 

 

BDL ≠ NAR: impulscontrole (NAR grotere impulscontrole, gaan niet reactief optreden 

terwijl BDL gaan zich er volledig in gaan verliezen), delen wel de boosheid bijvoorbeeld 

na provocatie 

 

BDL ≠ DEP: meegaandheid en onderdanigheid bij dreigend verlies van steun versus 

eisend gedrag van BDL 

 

KENMERKEN CLUSTER C: NEGATIEVE EMOTIONALITEIT 

DE AFHANKELIJKE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (AVD) 

 

Afhankelijke: 

o Extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos 

o Kan niet functioneren zonder ‘sterke’ ander 

o Veel bevestiging nodig; durft niet ingaan tegen anderen 

o Aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag 

o Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving 

 

Zelfs wanneer ze volwassen zijn hebben ze nood aan zorg en aandacht. Heel onderdanig 

en veel bevestiging nodig. In pathologische koppels gaat iemand met een afhankelijke 

persoonlijkheidsstoornis vaak samen met een NAR. Op lange termijn alleen afhankelijker 

van die persoon. Zeer naïef, onrijp, onzelfstandig.  
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DE ONTWIJKENDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

 

Ontwijkende: 

o extreme angst voor kritiek, afwijzing of vernedering en gaat daarom contact uit 

de weg 

o grote geremdheid/verlegenheid in sociale situaties 

o laag en vertekend zelfbeeld 

o eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot 

 

Andere ontwijken. SZD omdat ze geen zin hebben en mensen met een ontwijkende 

persoonlijkheidsstoornis omdat ze bang zijn afgewezen te worden. Zeer geremd en 

verlegen. In een hoekje gaan staan. Kleine kantjes gaan uitvergroten waardoor 

negatiever zelfbeeld.  

 

DE OBSESSIEF-COMPULSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (OCPD) 

 

Obsessief-compulsieve:  

o Preoccupatie met orde, perfectie, controle, grote gedrevenheid 

o Inflexibel 

o Geneigd tot sterke zelfkritiek 

o Regels en wetten moeten strict nageleefd worden, grote rigiditeit 

o Wekt de indruk van grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid, maar piekert 

voortdurend over oordeel van anderen 

o In intieme relaties vaak angst voor verlies van controle 

 

Enorm veel kritiek uiten op zichzelf en anderen. Extreem georganiseerd waardoor ze 

zelfstandig lijken, maar piekeren heel veel. In intieme relatie kan je niet controle 

uitoefenen en zijn dus vaak bang om zich te binden.  

 

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER C 

 

DEP ≠ AVD: gefocust op steun vs. op vermijden van vernedering (delen de 

hypersensitiviteit voor wat anderen van hen denken, gevoelens van inadequaatheid) 

 

OCPD ≠ OCD: de preoccupatie met details, schema’s, … benaderen soms de definitie van 

dwanggedachten en dwanghandelingen, maar worden doorgaans door de persoon als 

egosyntoon ervaren en hebben dus een zeker nut of bedoeling (OCD vb.: 10 keer klink 

aanraken = dwanghandelingen uitoefenen om met angst om te gaan maar dit is niet 

aanwezig bij OCPD, hier is het meer een perfectionistisch stijl) 

 

RESTCATEGORIE 

 

DSM-5 – Andere persoonlijkheidsstoornissen (“je hebt van alles wat”) 

o Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening vb.: hersenletsel = 

je krijgt nooit de diagnose persoonlijkheidsstoornis want is het gevolg van de 

somatische aandoening  
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o Andere gespecifieerde persoonlijkheidsstoornis 

• er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s 

• N trekken van verschillende PD’s aanwezig maar niet voldoende voor 1 vd 

10 PD’s  

• ze specifiëren de trekken maar geven niet de diagnose  

o Andere ongespecifieerde persoonlijkheidsstoornis 

• er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s 

• er is geen verdere uitwerking m.b.t. welk soort pathologie er aanwezig is 

 

SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS VAN 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

PREVALENTIE: HOE VAAK KOMT HET VOOR?  

 

1. Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de 

algemene populatie 

o recente Europese gegevens uit the British National Survey of Psychiatric 

Morbidity: ongeveer 10% algemene PD (inclusief restcategorie) 

o vergelijkbaar met recente Amerikaanse studie (Torgersen, 2012) 

 

2. Klinische steekproeven (residentieel): 50% van de patiënten heeft een 

(geassocieerde) persoonlijkheidsstoornis  

o zeer veel borderline PD (Hooley, Cole & Gironde, 2012) 

o zeer veel comorbiditeit vb.: verslaving gaat vaak samen met BPD en ATS 

 

3. Verschil populatiesteekproeven en klinische steekproeven 

o cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger: cluster A mensen 

komen niet zo snel in de hulpverlening, gaan afgezonderd leven en worden niet zo 

snel opgepikt 

o cluster B prevalentie in klinische steekproeven vaak VEEL hoger: directe omgeving 

lijdt enorm veel onder de pathologie dus zijn de mensen met uitstek die in de 

hulpverlening terecht komen  

 

SOCIO-DEMOGRAFISCHE CORRELATEN  

 

Geslacht 

o populatiestudies  

• geen grote verschillen in overall PD rate 

• belangrijkste bevinding: ATS meer bij mannen  

o klinische studies  

• bias door de setting vb.: eetstoorniskliniek versus afkickcentrum, 

pathologie gaat zich heel vaak geslachtsspecifiek uiten, BDL bij mannen 

zich uiten als een verslavingsproblematiek en bij vrouwen als een 

eetproblematiek, m.a.w. de bias komt door de manier waarop je de data 

gaat verzamelen en je moet altijd de setting mee in rekening brengen 

want de manier waarop onderliggende kwetsbaarheden zich uiten is 

verschillend voor mannen en vrouwen ~ geslachtsspecifieke uiting van 

onderliggende pathologie 
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• bias door het assessment-instrument ~ vb.: PDQ vs SCID: veel meer 

geslachtsverschillen met de PDQ in klinische setting dan met de SCID 

(gestructureerd interview) 

 

Samengevat: In de algemene populatie zijn er geen geslachtsverschillen, behalve voor 

de ATS. In de klinische populatie zijn er wel geslachtsverschillen maar die zijn afhankelijk 

van de setting en het gebruikte meetinstrument.   

 

Leeftijd: Cluster A meestal ouder: vinden minder snel de weg naar de hulpverlening en 

hebben vandaar een oudere leeftijd wanneer ze gediagnostiseerd worden. ATS/BDL 

jonger: komen sneller in de hulpverlening terecht en in de jongvolwassenheid zijn de 

acute symptomen het meest manifest aanwezig. Negatieve correlatie tussen ATS en BDL. 

 

Burgerlijke staat: cluster A meestal gescheiden/alleenstaand 

 

Urbanisatiegraad (graad van verstedelijking): meer persoonlijkheidsstoornissen in 

verstedelijkt gebied dan in landelijk gebied 

o stress? 

o minder sociale controle? (kunnen langer hun gang gaan en worden minder snel 

opgepikt in de hulpverlening)  

o vlucht naar stad omwille van anonimiteit? 

 

Opleidingsniveau: algemeen lager, uitzondering OBC PD (hoger opgeleid)  

o minder warme opvoeding en dus minder gevoed in hun potentieel  

o minder snelle identificatie door hulpverlening en daardoor lopen ze achterstand op  

o downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede 

o genetisch effect (ouders hebben zelf een persoonlijkheidsstoornis)  

 

VERDIEPING: LANGE TERMIJN OUTCOME VAN 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

 

Outcome van antisociale persoonlijkheidsstoornis en borderline bespreken gezien deze 

stoornissen vaak voorkomen in de media en omdat ze ook vaak samen voorkomen.  

  

ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

 

Moeilijk om follow up te organiseren, wegens lage compliance (inschikkelijkheid, 

gehoorzaamheid). Ze doen niet graag mee aan onderzoek. Moeilijk om hier goede data 

over te verzamelen.  

 

Vroegtijdig overlijden (veel risico gedrag) & groot aantal in gevangenis (risico gedrag en 

geen rekenschap geven aan anderen en wetten overschrijden).  

 

Velen krijgen kinderen (hebben het oppervlakkige charmante), bijna geen van hen voedt 

ze op (komen niet in een opvoedingsrol terecht). Groot aantal echtscheidingen.  

 

Algemene daling in impulsiviteit na jongvolwassenheid (maturatie proces), toch sterke 

continuering van interpersoonlijke problemen.  
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BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

 

BDL is de stoornis met grootste chroniciteit van alle persoonlijkheidsstoornissen. ‘Stably 

unstable’: de instabiliteit van de persoonlijkheid is zo manifest aanwezig en blijft tegelijk 

aanwezig gedurende de tijd, chronisch. ‘In en uit therapie over de tijd heen’. 

 

Hoog suïcide cijfer: 1 op 10, vooral in combinatie met middelenmisbruik.  

 

Slechts de helft huwt en weinigen krijgen kinderen. Verklaren vanuit het feit dat ze op 

interpersoonlijk vlak veel conflicten kennen en niet tot een stabiele partnerrelatie komen. 

 

Betere (positieve) outcome wanneer hoge intelligentie en korte hospitalisatie. 

 

Kerncomponent van BDL zijn affectieve instabiliteit en impulsiviteit. De affectieve 

instabiliteit staat voor emotionele labiliteit die zeer fluctuerend is. Dit i.t.t. impulsiviteit 

die een lineaire daling kent: hoog op jonge leeftijd en daalt met ouder worden. Deze 

twee kerncomponenten van borderline pathologie gaan dus ontwikkelingsgewijs op een 

andere manier evolueren. Door het feit dat de impulsiviteit daalt gaan de acute 

symptomen zoals binge drinken en zelfdestructief gedrag afnemen. Deze mensen blijven 

uiteraard lijden onder een heel aantal andere problemen die ze blijven ervaren. 

 

Functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren 

compenseren voor de problemen die ze ervaren.  

 

 

 
 

Impulsiviteit wordt gedeeld door zowel ATS en BDL. Doordat de impulsiviteit daalt 

doorheen de tijd krijg je in beide klinische beelden een verschil/afname in bepaalde acute 

symptomen. Bij ATS is dit de criminaliteit en middelenmisbruik die afnemen & bij BDL is 

dit het zelfdestructief gedrag en de chaotische relaties die afnemen. Je kan naar outcome 

toe stellen dat het functioneren gradueel over de tijd een beetje verbetert, maar je moet 

dit gaan nuanceren tegenover alle andere problemen die nog wel altijd aanwezig zijn. Het 

functioneren verbetert niet wanneer mensen met ATS en BDL er niet in slagen verslaving 

onder controle te houden. Verslaving hier een heel belangrijke factor in.  

 

 



154 
 

ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: HOE 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN METEN?   

VRAGENLIJST 

 

Vragenlijsten, standaard: zelfrapportering 

a) vaak bias door de psychiatrische toestand 

o gebrekkige realiteitstoetsing 

o gebrekkige zelfreflectie 

b) zelfrapportering gevoelig aan verwarring tussen symptomen van PD versus 

klinische stoornissen  

o belang van meerdere informanten 

 

Je neemt m.a.w. een vragenlijst af bij iemand waarvan je vermoed dat hij/zij een 

persoonlijkheidsstoornis heeft. Je moet in jouw achterhoofd houden dat er een bias kan 

zijn door de psychiatrische toestand waarin iemand zich bevindt, bijvoorbeeld gebrekkige 

realiteitstoetsing en ze moeten instaat zijn om over zichzelf te reflecteren wanneer 

mensen dit niet kunnen moet je niet verwachten dat ze een vragenlijst kunnen invullen 

over hun eigen persoonlijkheid. De zaken die je bevraagd bij een zelfrapportering kunnen 

evengoed gaan over eigenschappen die over een andere klinische stoornis gaan. Je kan 

het onderscheid dan niet zo goed gaan maken. Zeer belangrijk bij 

persoonlijkheidsdiagnostiek om meerdere informanten te gebruiken.  

 

INTERVIEWS 

 

Interviews: meer controle voor effecten van mood states 

o nagaan of een probleem meer situationeel versus meer trekachtig bepaald is 

o hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op 

klinisch oordeel  

o maar: tijdsintensief 

o categoriaal of dimensioneel ? 

 

Via interviews kan je meer gaan controleren voor effecten van bepaalde moods en je kan 

meer gaan nakijken of mensen instaat zijn om betrouwbaar te antwoorden. Moet je het 

begrijpen vanuit een bepaalde situatie of is het gelinkt aan persoonlijkheid, m.a.w. is het 

trekachtig? Dit kan je veel meer gaan doen met een interview dan met een vragenlijst. 

Nadeel is dat een interview veel langer duurt. Interbeoordeelaars betrouwbaarheid veel 

hoger bij interviews dan wanneer je enkel afgaat op klinisch oordeel van 2 mensen. 

Vroeger heel vaak zo dat men geen diagnostiek deed en dat men aan psychiaters en 

psychologen gewoon vroeg een klinisch oordeel over de persoon te geven. De correlatie 

tussen experten was toen niet zo hoog. Met een interview trek je de betrouwbaarheid 

tussen beoordeelaars omhoog omdat je dan een structuur krijgt van de vragen die je 

zeker moet stellen.  

 

Wanneer we persoonlijkheidsstoornissen meten, gaan we dit categoriaal doen (volgens 

klassieke DSM met 10 persoonlijkheidsstoornissen) of gaan we eerder dimensioneel gaan 

kijken?  
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VOORDELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK 

 

Uniformiteit van diagnosestelling i.t.t. individuele opvattingen. Makkelijke communicatie 

over settings heen, tussen clinici en onderzoek, maar ook over landen en culturen heen. 

Iedereen die afgestudeerd is kent de diagnoses. Makkelijk om er over te gaan 

communiceren, want iedereen weet wat de criteria zijn. Biedt en kader en een leidraad. 

 

Link naar gerichte behandelingsprotocollen.  

 

Courante taal in de juridische wereld. Bijvoorbeeld beslissingen rond  

toerekeningsvatbaarheid of in de forensische wereld een rapport over de status van een 

potentiële dader waar persoonlijkheidsstoornissen vaak aanbod komen. Rechters/ 

advocaten kennen de termen en dat maakt communicatie makkelijker.  

 

A-theoretisch (vertrekt niet vanuit een bepaalde theorie) en beschrijvend.  

 

NADELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK 

CO-OCCURENCE TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

 

Er bestaat tussen de persoonlijkheidsstoornissen co-occurence of met andere woorden 

comorbiditeit. De praktijk laat zien dat de categorieën niet exclusief zijn (of of denken). 

M.a.w. de structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund: 

geen distincte latente dimensies. In de psychiatrie ga je heel weinig patiënten vinden die 

voldoen aan slechts één diagnose. De realiteit is dat mensen zo’n rijk beeld hebben van 

symptomen dat je het gewoonweg niet kan vatten in één label. Je gaat vaak meerdere 

persoonlijkheidspathologische - en klinische labels nodig hebben om heel het beeld te 

vatten van wat mensen ervaren van symptomen en problemen.  

 

Hoe vertaalt dit zich klinisch? 

o helft patiënten voldoet aan criteria van meer dan 1 stoornis 

o niet enkel binnen dezelfde cluster 

o gemiddeld aantal diagnoses varieert van 2.8 tot 4.6, vooral in combinatie met 

BDL (m.a.w. wanneer je gaat kijken naar mensen met BDL dan hebben zij 

gemiddeld gezien vaak nog 3 à 4 verschillende andere stoornissen/label) 

o veel voorkomende combinaties: AVD en DEP; HIS en BDL 

 

We proberen grip te krijgen op wat er zich in het menselijk brein afspeelt op het moment 

dat het niet goed leeft. We proberen hier grip op te krijgen door diagnoses te gaan 

zoeken. Deze zijn soms nodig om naar patiënten en familieleden te communiceren en 

helderheid te krijgen in bepaalde problematieken die er bestaan, maar diagnoses hebben 

het grote gevaar dat je met die diagnose de illusie dat je met die diagnose alles capteert 

wat er in iemands leven misloopt. De realiteit toont dat dit niet zo is, wat je hebt zoveel 

labels nodig om de ‘rijkdom’ van disfunctioneren te vatten.  

 

Betekent dat de DSM categorieën niet gebaseerd zijn op de fundamentele verschillen die 

bestaan in hoe persoonlijkheid biologisch gezien gestructureerd is. Biologisch gezien zijn 

er bepaalde kwetsbaarheden die genetisch gestuurd worden en die uiting geven aan 

soorten symptomen. Bijvoorbeeld HiTOP model waarbij je op fenotypisch niveau naar 
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verschillende symptomen kan gaan kijken maar wanneer je onderliggende kijkt dan kan 

je het samen voorkomen verklaren want biologisch gezien komen ze voort vanuit 

dezelfde biologische genetische kwetsbaarheid. De categorieën dus niet gebaseerd op 

fundamentele verschillen in de biologische organisatie van persoonlijkheid. Vandaar ook 

raar om te zeggen dat je therapeutische en medicamenteus enkel behandelt voor een 

depressie of enkel voor een angststoornis, want de twee zijn onlosmakkelijk met elkaar 

verbonden. Idem voor persoonlijkheidsstoornissen: wanneer je er vanuit gaat dat de 

biologische structuur van persoonlijkheidspathologie helemaal niet uiteenvalt in 10 

verschillende factoren, dan is het ook een beetje raar dat je naar 10 verschillende labels 

wilt gaan. 

 

Maar wel heuristische constructie voor ordenen van klinische info. Makkelijke en 

toegankelijke manier om alle klinische informatie te ordenen, maar zonder dat je mensen 

gaat vastpinnen in een bepaald label, want dat label komt eigenlijk niet overeen met de 

problematiek die mensen ervaren.  

 

Illustratie: case study 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 26 jaren klinische ervaring (range 6 tot 54 jaar). 

Verschillende theoretische invalshoeken, allen bekend met DSM-systeem. Resultaten: 

o 96% pleit voor ATS persoonlijkheidsstoornis 

o 95% pleit tevens voor NAR persoonlijkheidsstoornis 

o meer dan 50% geeft tevens SZD en BDL aan 

 

Deze studie illustreert dat je het klinisch beeld van iemand niet kan vatten in één label 

en wanneer je dan toch in labels wil spreken je er meer nodig hebt dan één om er 

effectief aan tegemoet te komen.  

 

COMORBIDITEIT TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN EN KLINISCHE 

STOORNISSEN  

 

Er dus niet enkel comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen, maar ook met 

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, angst, depressie) 

Specifiek voor HIS Somatoforme stoornissen of hypochondrie (door op 

pathologische manier aandacht zoeken of in de aandacht willen 

lopen) 

Cluster C Angststoornissen 
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Recente studie (Roysamb et al. 2011): onderzoeken de latente structuur van PD en 

klinische stoornissen, m.a.w. latente structuur van DSM IV as I (klinische) en as II 

(persoonlijkheid) stoornissen !!! 

o N = 2794 volwassen twins 

o assessment van as I en II o.b.v. interview 

o inclusie van 25 stoornissen: onderliggende structuur = 4 factoren 

• distinctie klinische en persoonlijkheidsstoornissen 

• distinctie internalizing vs externalizing 

o inconsistentie met huidige DSM-IV classificatie: 

• BDL en ATS PD 

• sterke correlatie tussen factoren onderling reflecteert comorbiditeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ovalen zijn latente factoren en de rechthoeken zijn observeerbare factoren. De 

cijfertjes zijn de ladingen van de fenotypische stoornissen op de onderliggende latente 

factor. Bekijken als een bloembol waaruit verschillende bloemetjes komen die er telkens 

qua kleur enzovoort een beetje anders uitzien. Als je de variabiliteit in een structureel 

vergelijkingsmodel giet en je zegt ik wil kijken naar de onderliggende structuur van die 

stoornissen, wat komt er dan uit? Er komen 4 latente factoren uit met elk een eigen 

structuur van klinische stoornissen.  

 

Belangrijk in termen van klinische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is dat alle 

persoonlijkheidsstoornissen op factor 3 ‘cognitieve en relationele verstoringen’ samen 

zitten en op factor 4 ‘anhedonic introversion’ (= een soort detachement). Factor 1 

(fobieën) en factor 2 (verslavingen) zijn de meer klinische stoornissen die niks te maken 

hebben met een persoonlijkheidsstoornis. Je kan dus het verschil maken tussen 

internaliserend en externaliserend, m.a.w. de structuur van klinische stoornissen kan je 
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opsplitsen in die twee factoren (factor 1 vs. factor 2). En daarnaast kan je een distinctie 

maken tussen klinische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen (factor 1 en 2 vs. 

factor 3 en 4). 

 

Er is ook een inconsistentie tussen de data en wat de DSM vooropstelt. BDL en ATS gaan 

zich structureel gezien anders verhouden dan als de DSM zegt. De DSM zegt dat BDL en 

ATS twee stoornissen zijn die puur persoonlijkheidsstoornissen zijn. Dit terwijl de 

structurele voorstelling zegt dat BDL voortvloeit van zowel factor 3 als factor 1 en 2. De 

data tonen ons dus dat het inderdaad een persoonlijkheidsstoornis is, maar dat het 

structureel gezien ook laadt op kwetsbaarheden die te maken hebben met puur klinische 

stoornissen. Dit kan verklaren waarom BDL zo vaak voorkomt met allerlei andere soorten 

problemen. Het is namelijk structureel gezien een groep van symptomen die eigenlijk 

veel meer inhoudt dan enkel een persoonlijkheids gerelateerde problematiek. De ATS 

laadt op de externaliserende factor 2 en niet zozeer op de factoren waar al die andere 

persoonlijkheidsstoornissen op staan. Toont aan dat de ATS niet echt op zijn plaats zit 

waar de DSM het vooropstelt.  

 

Sterke correlatie tussen factoren onderling reflecteert comorbiditeit. Bijvoorbeeld factor 1 

en 2 correleren. Overal zijn de correlaties tussen de latente factoren significant. Betekent 

dat ze samen voorkomen. Het feit dat die factoren gecorreleerd zijn op het onderliggende 

latente vlak weerspiegelt de comorbiditeit op het niveau van de symptomen.   

 

GEBREK AAN COMPREHENSIVITEIT 

 

De labels van het categoriaal denken zijn niet comprehensief. Veel labels nodig om de 

gehele pathologie te dekken. Restcategorie meest frequente diagnose in klinische 

praktijk. Reden: bestaande categorieën dekken onvoldoende het klinisch beeld van de 

patiënt, anders zouden ze niet eindigen in een restcategorie.  

 

Veel patiënten met PD zijn niet diagnosticeerbaar binnen één van de 10 PD’s.  

vb.: geen enkele categorie geeft goede beschrijving van symptomen m.b.t. intimiteit of 

devaluatie van anderen 

 

HETEROGENITEIT BINNEN DE DIAGNOSES 

 

Er bestaat een grote heterogeniteit binnen de diagnoses. Categoriaal kader gaat er 

vanuit dat de categorieën homogeen zijn: iedereen met dezelfde diagnose ziet er 

hetzelfde uit. In de praktijk is dit niet zo. Grote verschillen in klinische profiel tussen 

patiënten met dezelfde diagnose ten gevolgen van prototypische formulering.  

 

Bijvoorbeeld borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen die allemaal 

resulteren in deze diagnose. De heterogeniteit kan dus niet groter zijn.  

 

Mensen met dezelfde diagnose hebben vaak andere problemen. Hoe afstemmen op 

protocollaire behandeling? Het kan dan toch niet dat één uniform behandelingsprotocol 

werkt voor zoveel verschillende mensen.  
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ARBITRAIRE CUT-OFF WAARDEN  

 

De score die men moet behalen en de positie waarin men iemand gaat situeren in termen 

van hoe afwijkend het is, is niet zo duidelijk. Vanaf wanneer is een bepaalde eigenschap 

of symptoom aanwezig en wanneer kunnen we het zien als een normaal kenmerk? De 

ene persoon gaat veel sneller zeggen ‘het is een probleem’ en de andere persoon gaat 

meer zeggen ‘het komt daar en daar door’. De betrouwbaarheidsovereenkomst tussen 

experten bij de DSM criteria is eerder laag. De DSM criteria leggen geen expliciete link 

naar wat een gezonde persoonlijkheid is. Lage inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid door 

gebrekkig referentiekader. 

 

Geen empirische rationale voor cutoff waarden (Krueger, 2013): vanaf dan heeft iemand 

een stoornis is niet empirisch bepaald vb.: BDL wanneer je aan 5 v/d 9 criteria voldoet  

o expert consensus 

o assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn (maar in praktijk kan het ene 

symptoom meer problemen opleveren dan het anderen, dus raar dat ze in de 

diagnostiek hier geen rekening mee houden)  

 

OPINIE VAN EXPERTEN OMTRENT CATEGORIALE DIAGNOSTIEK VAN PD 

 

Vanuit alle nadelen van categoriaal denken gaan kijken hoe zinvol het is om op die 

manier nog naar persoonlijkheidspathologie te gaan kijken. Studie van Bernstein et al 

(2007) en the board of ISSPD (International Society of the Study of Personality 

Disorders): wat vinden experten er van?  

o vervanging categoriale PD diagnostiek (74%) 

o PD’s zijn van nature dimensioneel (ze liggen in het verlengde van de normale 

persoonlijkheid) (87%) 

o hybride model (naast categoriale ook dimensionele) in DSM-5 is wenselijk (70%) 

 

Studie van Morey et al (2013): 

Het AMPD (Alternative Model of Personality Disorders) van DSM-5 wordt door experten 

op alle vlak als meer klinisch bruikbaar beschouwd dan de traditionele DSM-diagnostiek 

want hier zijn veel problemen mee. Behalve m.b.t. het aspect “ease of use”. Reden: is 

AMPD nog onvoldoende gekend? 

 

EEN DIMENSIONEEL PERSPECTIEF OP PD 

 

Een persoonlijkheidseigenschap is normaal verdeeld. Stoornis als extreme variant van 

algemene persoonlijkheidstrekken: maladaptief hoog of maladaptief laag.  

 

Dysfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren. Ook die verstoorde 

persoonlijkheidseigenschappen zijn nog altijd verbonden met de normale persoonlijkheid. 

Er is niet zoiets als een kwalitatief verschil, het is een kwantitatief verschil. Genetische en 

biologische onderzoeken hebben dit bevestigd: het gaat om een zelfde onderliggende 

liability die bij de ene persoon extreem tot uiting kan komen.  

 

Veelheid aan dimensionele voorstellen (18!). 
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VERSCHIL TUSSEN CATEGORIALE EN DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK  

 

 
 

Categoriale diagnostiek gaat tussen normaal functioneren en abnormaal functioneren een 

heel duidelijke scheidingslijn zetten. Dimensionele diagnostiek gaat zeggen we 

vertrekken van een continuüm. Bijvoorbeeld de eigenschap ES, ieder van ons kan op die 

eigenschap gepositioneerd worden en idem de extreem hoog (vb.: ATS) en extreem laag 

ES mensen.  

 

VERSCHILLEN TUSSEN DIMENSIONELE VOORSTELLEN M.B.T. NIVEAU VAN 

DIMENSIONALISEREN  

 

Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn 18 modellen voorgesteld die 

elk een lange geschiedenis kennen. Samengevat in 4 perspectieven: 

 

1. Dimensioneel profiel van bestaande categorieën 

o match met diagnostische criteria 

o match met prototypisch profiel 

 

We gaan vertrekken van de 10 bestaande stoornissen en we gaan dit dimensionaliseren. 

M.a.w. we beginnen bijvoorbeeld met de schizoïde persoonlijkheidsstoornis en we gaan 

de verschillende diagnostische criteria die gemaakt zijn gaan gebruiken als leidraad en 

mensen gaan beschreven in welke mate ze beantwoorden aan dat diagnostisch criteria 

gaande van heel weinig tot heel veel. Al deze scores optellen en dan krijg je een soort 

score op een bepaalde stoornis waarop mensen dan verschillen. Het is niet meer ja of 

nee, maar een hoge score, een lage score, … .  

 

Je kan dit doen met de diagnostische criteria, maar je kan ook voor elke van de 10 

stoornissen een heel prototypische case gaan uitwerken. Bijvoorbeeld iemand met een 

schizotypisch profiel ziet er heel karikaturaal zo uit en dan leg je uw cases daarnaast. 

Hoeveel op 100 komt dat overeen met elkaar? Wanneer je dit op groepsniveau bekijkt 

krijg je dan ook weer scores gaande van heel erg matchend tot helemaal niet matchend.   

 

 

2. Spectra van dysfunctioneren over As I en As II heen 

Belangrijkste argument: comorbiditeit. Tweede onderzoeksperspectief vertrok van het 

feit dat men niet meer keek naar ofwel persoonlijkheidsstoornissen ofwel klinische 

stoornissen. Onderzoek toonde aan dat er heel wat correlaties tussen bestaan en dat het 

heel vaak voorkomt. Onderzoeksgroepen hebben gezegd weg met as I en as II, we 

maken geen distinctie meer, er is comorbiditeit en we gaan vandaar uit een model 

maken over as I en as II dat goed gaat gaan weergeven welk soort symptomen er 

allemaal bestaan en we gaan mensen daar gewoon scores op geven.  
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3. Persoonlijkheidsstoornissen vanuit algemeen trekmodel 

Vertrekken van het algemeen FFM. Zeggen van we gaan uit van een dimensionele visie 

en de extreme van die 5 factoren capteert de pathologie en van daaruit een model 

proberen maken.  

 

 

4. Specifieke maladaptieve dimensies van persoonlijkheid  

= dimensionele reorganisatie van PD-symptomen op basis van evidentie omtrent de 

etiologie en intercorrelaties van symptomen vb.: DAPP-BQ en de SNAP 

 

Onderzoeksgroepen die gewerkt hebben rond de vraag als we nu eens heel concreet 

kijken naar welke persoonlijkheids-pathologische symptomen er allemaal bestaan en dit 

gaan op lijsten/classificeren en organiseren naar een bepaalde structuur dan krijgen we 

allemaal dimensionele constructen van bepaalde pathologische eigenschappen. Dit in een 

kader gaan gieten gebaseerd op data. Gaan zeggen van ‘die eigenschap en die 

eigenschap komen vaak samen voor dus we steken dit samen onder één dimensie’.  

 

 

Het derde en vierde perspectief hebben samen geleid tot wat we nu binnen DSM 5 

kennen als het alternatief model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD). Vertrokken 

van de empirische evidentie dat persoonlijkheidsstoornissen extreme varianten zijn van 

normale persoonlijkheidstrekken en daarmee gecombineerd op een lagere orde 

niveau/facet niveau vertrokken van de studies die aangetoond hebben welke specifieke 

symptomen van persoonlijkheidspathologie nu echt samen horen en daarom samen in 

één dimensie gestopt moeten worden.  

DIMENSIONALISERING VAN BESTAANDE CATEGORIEËN  

 

Variërend van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van N criteria waar men aan voldoet 

(Oldham & Skodol) OF bepalen in welke mate het individu beantwoordt aan een 

prototypisch geval (Shedler & Westen). Scores toekennen en deze vormen dan samen 

een soort van continuüm.  

 

VOORDELEN 

Het minst verstorend voor bestaande As-II categorieën. Het minst de bestaande structuur 

van de DSM verstoren want je krijgt nog altijd uw 10 labels en mensen krijgen hier 

gewoon een soort van dimensionele score op. 

 

Kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven. Het is een kwantificatie van 

kwalitatieve categorieën. 

 

Grotere stabiliteit over meetmomenten dan wanneer je puur categoriaal gaat meten. 

Bijvoorbeeld je hebt 100 mensen met een PD die je o.b.v. een gestructureerd interview 

categoriaal gaat meten. Zes maanden er na meet je nog eens en 6 maanden daarna ook 

nog eens. Dan ga je zien dat de stabiliteit van die scores veel minder groot is dan 

wanneer je die dimensionalisering toepast van die bestaande stoornissen. In het eerste 

geval zeg je ‘iemand heeft vb. de schizoïde PD of iemand heeft het niet’ en in het tweede 

geval zeg je ‘wat is de score van iemand op de schizoïde PD’. Wanneer je dit voor 100 

mensen doet en je gaat dan kijken naar de stabiliteit over de 3 meetmomenten heen, dan 

ga je vinden dat de stabiliteit voor de dimensionele scores veel hoger is dan wanneer je 

enkel werkt met ‘ja of nee’.  
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NADELEN 

Pseudo-dimensies. Je vertrekt nog altijd van de 10 categorieën die eigenlijk niet 

stroken met de biologische structuur van persoonlijkheid.  

 

Die niet stroken met fundamentele maladaptieve dimensies. 

 

Probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan. 

 

DIMENSIONALISEREN VANUIT ALGEMEEN TREKMODEL (VALIDITEIT FFM) 

 

Meer dan 100 studies geven aan dat PD’s kunnen worden beschreven vanuit het FFM 

“Each PD displays a FFM-profile that is meaningful and predictable given its unique 

diagnostic criteria”. Heel veel studie hebben aangetoond dat er een link is tussen het VFM 

en persoonlijkheidsstoornissen; je vindt steeds terugkerende relaties die eigenlijk pleiten 

voor de validiteit van het VFM.  

 

Algemeen patroon vanuit meta-analyses en review studies (Saulsman & Page, 2004). 

Hieronder vind je samengevat de steeds terugkerende relaties:  

o Neuroticisme en Altruïsme meest prominente factoren !!!  

o E en C wisselend patroon: differentiatie tussen PD’s 

• HIS – NAR: correleert positief met Extraversie 

• SZD – SZT – AVD: correleert negatief met Extraversie 

• OBC: positief met Consciëntieusheid 

• ATS – BDL: negatief met Consciëntieusheid 

o O speelt geen significante rol (behalve voor schizotypie in sommige studies) 

 

Saulsman & Page hebben de correlaties eens vanuit een MA perspectief bekeken. Hebben 

aangetoond dat N en A de twee belangrijkste persoonlijkheidsfactoren zijn om 

persoonlijkheidsstoornissen te gaan capteren. Twee assen op deze figuur zijn N en A. Het 

kwadrant hoog N en laag A is opvallend. Alle persoonlijkheidsstoornissen - met 

uitzondering van de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis – bevinden zich in dit 

kwadrant: heel weinig emotionele stabiliteit en heel weinig welwillend. M.a.w. emotioneel 

instabiele, moeilijke mensen. Is de grote gemeenschappelijke deler van alle 

persoonlijkheidsstoornissen, behalve voor dependent. Afhankelijke PD bevindt zich net 

boven de nul in het kwadrant hoog N en hoog A. Ze zijn iets meer welwillend omdat ze 

afhankelijk zijn van anderen. Over de 10 PD heen zie je dat BDL de meest extreme score 

heeft. BDL is geassocieerd met de hoogte score op N en de laagste score op A. De drie 

stoornissen die het sterks geassocieerd zijn met N en A staan in de cirkel.  
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Warner et al. (2004): longitudinaal onderzoek van de associatie tussen VFM trekken en 

vier disorders (SZT, BDL, AVD, OBC): veranderingen in FFM trekken voorspellen  

verandering in de stoornis (behalve voor OBC), maar omgekeerd geldt dit niet! 

 
 

Hebben aangetoond hoe persoonlijkheid vanuit het VFM en persoonlijkheidsstoornissen 

heel sterk met elkaar verweven zijn. Ze hebben over 3 tijdstippen heen de 

persoonlijkheid bevraagd en ze hebben ook telkens een meting gedaan van 

persoonlijkheidsstoornissen. Zijn gaan kijken hoe die scores met elkaar geassocieerd zijn 

over de tijd heen, maar ook hoe beïnvloeden veranderingen in het ene de uitkomst van 

het anderen? Belangrijke vraag want leert je iets over de kern: als A B beïnvloedt, maar 

B beïnvloedt A niet dan is A een soort van etiologische factor voor B.  

 

Uit de studie bleek heel duidelijk dat wanneer mensen veranderen van persoonlijkheid je 

op het volgende tijdstip ook een verandering krijgt in de pathologie. Omgekeerd: 

wanneer mensen veranderen in acute symptomen van pathologie dan bleek dit geen 

significante verandering te weeg te brengen in de daaropvolgende meting van 

persoonlijkheid. Betekent dat persoonlijkheid de mate van pathologie stuurt, maar 

pathologie stuurt de persoonlijkheid niet. M.a.w. aangetoond dat het pathoplastie model 

niet opgaat.  

 

Hoe komt het dat veranderingen in persoonlijkheidspathologie geen impact hebben op 

opeenvolgende veranderingen in persoonlijkheid? Heel vaak zo dat mensen die 

disfunctioneren op vlak van persoonlijkheid gewoon een symptoom verschuiving 

meemaken. Op het niveau van de pathologie ga je dan een verandering opmerken, maar 

die veranderingen heeft geen impact op de persoonlijkheid want de persoon is niet 

veranderd, het symptoom is gewoon verschoven.  

 

Alles wat we hierboven hebben gezien gaat over de domeinen van het VFM. Nu gaan we 

het hebben over de facetten v/h VFM. De 10 klassieke As-II diagnoses kunnen worden 

beschreven in termen van hoge of lage scores op de NEO PI-R facetten. Als er een 

belangrijke link is tussen de persoonlijkheidsdomeinen en PD, hoe toont dit zich dan op 

het niveau van de facetten? Gaan uit v/d assumptie dat we de 10 klassieke diagnoses 

van PD allemaal kunnen beschrijven in termen van hoge of lage scores op de NEO PI-R. 

o Widiger et al. (2002): theoretische predicties o.b.v. DSM-IV criteria sets vb.: 

iemand met een NAR zal daar en daar hoog op scoren vanuit de theorie  

o Lynam & Widiger (2001): onderzoekers genereren PD-beschrijving in termen van 

FFM vb.: vragen hoe ziet een ATS er uit op de facetten van de NEO PI-R?  

o Samuel & Widiger (2004): clinici genereren PD-beschrijving in termen van FFM 
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Deze drie onderzoeksgroepen hebben het onafhankelijk van elkaar onderzocht 

(theoretisch, onderzoekers, clinici). Ze zochten allemaal naar de belangrijkste facetten 

voor elke persoonlijkheidsstoornis. De resultaten (elk vanuit hun eigen invalshoek) 

kwamen heel goed overeen (validiteit). Grote consistentie in FFM beschrijvingen 

van PD’s over benaderingen heen: sterke convergente en discriminante 

validiteit 

 

Hier zie je de verschillende dimensies 

op niveau van de facetten die 

belangrijk zijn voor persoonlijkheids-

stoornissen (niet vanbuiten kennen, 

voorbeeld). Bijvoorbeeld E op niveau 

van pathologie dan krijg je attention 

seeking, excitement seeking, 

detached coldness, social withdrawal 

en anhedonia. Je kan dit voor elk v/d 

vijf domeinen gaan doen. Gebaseerd 

op de resultaten v/d drie 

onderzoeksgroepen.  

 

DIMENSIONALISERING VANUIT SPECIFIEKE MALADAPTIEVE TREKDIMENSIES  

 

Vertrekken vanuit heel specifieke trekdimensies en zo komen tot een dimensionele 

structuur. Doel: dimensionele structuur van persoonlijkheidspathologie in kaart brengen 

via verschillende bottom-up strategieën. Twee onderzoeksgroepen hebben dit 

onafhankelijk van elkaar gedaan. Wouden allebei vertrekken van de bottom, het 

werkveld. Mensen met persoonlijkheidspathologie hoe toont zich dat? Welke symptomen 

hebben zij? Dit allemaal beginnen opschrijven en classificeren, maar allebei op een 

andere manier en onafhankelijk van elkaar.  

 

1. Clark: ordening van DSM-III-R PD criteria en criteria van As I met trekcomponent 

o 22 conceptuele symptoomclusters onderworpen aan FA 

o resulteerde in 12 dimensies + 3 additionele schalen 

 

Clark vertrokken van alle criteria die bestaan in diagnostische protocollen/instrumenten 

en die allemaal te maken hebben met persoonlijkheid. Zo tot een aantal symptomen 

gekomen; 22 schaaltjes. Deze in een factoranalyse gestoken omdat ze wou gaan kijken 

naar de onderliggende structuur. 

 

2. Livesley: inhoudelijke analyse van PD-literatuur 

o clinici beoordelen prototypicaliteit van deze descriptoren voor elke PD 

o 100 schalen onderworpen aan FA 

o resulteerde in 18 dimensies 

 

Livesley heeft hetzelfde als Clark gedaan, maar is vertrokken van de literatuur zelf. 

Inhoudelijk gaan analyseren wat allemaal belangrijke beschrijvingen voor 

persoonlijkheidspathologie zijn. Hij kwam ook tot schalen en heeft die ook onderworpen 

aan factoranalyse. 
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Opmerkelijk: 

1. De hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend 

gelijkend 

2. De dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van 

algemene persoonlijkheidsdimensies 

 

Op deze manier was de cirkel rond. Het hele terrein rond dimensionele diagnostiek heeft 

op tien jaar kunnen aantonen dat als je de combinatie maakt van extreme varianten van 

de normale persoonlijkheid en de rijkdom van specifieke maladaptieve dimensies dat je 

dan tot een heel mooi model komt om persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen 

zonder dat je mensen labels moet geven.  

 

Dimensionele structuur van PD’s? Overzicht van wat de factoranalyses weergaf.  

o gezamenlijke factoranalyse DAPP & SNAP: vier duidelijk te benoemen 

basisdimensies: 

 

 

 

 

 

 

 

o 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 o.b.v.: 

• onafhankelijke instrumenten 

• verschillende constructiemethoden 

 

Heeft er voor gezorgd dat ze in de DSM V zijn gegaan voor een dimensioneel model dat 

naast het categoriale model staat.  

 

DIMENSIONALISEREN VANUIT HET ALTERNATIEVE DSM-5 MODEL 

 

Diagnostiek PD vereist twee zaken: 

1. Assessment van persoonlijkheidsfunctioneren (criterium A) 

2. Evaluatie van pathologische trekken (criterium B) 

 

Bijvoorbeeld het is niet omdat iemand extreme persoonlijkheidstrekken heeft dat die 

persoon dan per definitie een persoonlijkheidsstoornis heeft. Wanneer iemand perfect 

normaal functioneren gaan we hem/haar niet onderwerpen aan hulpverlening. De DSM V 

vertrekt dus van criterium A dat zegt we meten persoonlijkheidsfunctioneren en pas 

wanneer iemand niet blijkt te functioneren kunnen we spreken van 

persoonlijkheidspathologie. Hierna gaan we pas kijken op dimensioneel niveau wat de 

pathologie typeert (criterium B).  

 

Daarnaast: 

o patronen moeten inflexibel en pervasief zijn (criterium C) 

o patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset (criterium D) 
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o worden niet beter verklaard door andere mentale stoornis (criterium E) 

o niet toe te schrijven aan effecten van substance use of medische conditie 

(criterium F) 

o worden niet begrepen als normaal binnen de culturele achtergrond of  

ontwikkelingsfase van het individu (criterium G) 

 

CRITERIUM A: LEVEL OF PERSONALITY FUNCTIONING  

o kernaspecten: SELF en INTERPERSONAL functioning 

o SELF: identity en self-direction  

o INTERPERSONAL: empathy en intimacy 

o Assessment in DSM V: Level of Personality Functioning Scale (iemand 

dimensioneel gaan positioneren in termen van functioneren) 

o impairment prediceert aanwezigheid van PD 

o ernst van impairment prediceert multipele PD’s of aanwezigheid van ernstige PD 

o treshold: gemiddelde score 

 

Self: identity and self-direction   

Identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen,  

stabiele zelf-waarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en 

te reguleren. 

 

Zelf-directiviteit: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op korte 

termijn als levensdoelen), hanteren van pro-sociale interne standaarden van gedrag, 

mogelijkheid tot zelfreflectie. 

 

Interpersonal: empathy and intimacy 

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. 

 

Wanneer mensen op deze 4 componenten van criterium A vastlopen, dan kan je stellen 

dat er mogelijks qua persoonlijkheidsstructuur er iets aan de hand is. Kijken naar welke 

kwetsbaarheden er allemaal zijn (criterium B).  

 

CRITERIUM B: ASSESSMENT VAN PATHOLOGISCHE TREKKEN  

o DSM-5 maat (vragenlijst): Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) 

o 25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen: 

• Negatief affect (~ hoog neuroticisme) 

• Detachment (~ laag extraversie) 

• Antagonisme (~ laag Welwillendheid) 

• Disinhibitie (~ laag Consciëntieusheid) 

• Psychoticisme (~ hoog Openheid) 

o Hoe heeft men die trekken geselecteerd? Hoe weet je wat de belangrijkste 

eigenschappen zijn om mensen op te gaan beschrijven?  

• review bestaande trek-modellen, cfr dimensionalisering vanuit FFM en 

vanuit specifieke maladaptieve dimensies 

• onderzoek bij klinische steekproeven 
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Pathologische trekken PID-5 

 
 

Bijvoorbeeld voor negatief affect vijandigheid gemeten op niveau van de trek. Of dit dan 

vijandigheid is in het kader van paranoïde of narcistische PD maakt niet uit. Het gaat 

over de trek op zich en in combinatie met andere trekken zal dit jou een zicht geven op 

hoe de persoon in elkaar zit. Vijandigheid in combinatie met grandiositeit is iets helemaal 

anders dan vijandigheid in combinatie met achterdocht. Afstandelijkheid is de extreme 

kant van introvert zijn. Antagonisme is de extreme kant van welwillendheid. Openheid 

voor ervaringen maakt niet zo veel uit in een algemeen trekmodel om 

persoonlijkheidspathologie te gaan beschrijven, is er toch een extreme variant van 

gemaakt om de klinische pathologie te gaan vatten binnen de schizoïde PD en de 

vluchtige fenomenen binnen BDL.  

 

Diagnose van specifieke PD o.b.v. dimensioneel DSM 5 model. Vanuit het alternatief 

model is het nog altijd mogelijk om naar 6 klassieke diagnoses te gaan.  

o 6 specifieke PD’s op basis van combinaties van trekken (zie figuur hieronder) 

o de overige 4 PD die hier niet in staan zijn niet weerhouden in DSM V omdat ze 

niet valide zijn  

o specifieke beschrijvingen criterium A voor elk van de 6 PD’S (voldoen aan 2 of 

meer beschreven terreinen van impairment) 

o ook voldoen aan criterium C-G 

o 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 (o.b.v. die trekken een 

kwetsbaarheid maar hier worden geen labels gegeven) 

• zelf-rapportering of informant 

• scores afzetten tegen normatieve gegevens 

 

Overzicht PD diagnoses volgens AMPD DSM 5 model 
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Illustratie case 

Je zou hier de 

schizoïde PD 

kunnen geven, 

maar nu krijg je 

een veel rijker 

beeld a.d.h.v. de 

PID-5. De scores 

die laag zijn zeggen 

ook iets over de 

potentiële sterktes 

van iemand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIAAL VERSUS DIMENSIONEEL: KLINISCHE BRUIKBAARHEID 

 

Diagnostische validiteit dimensies > categorieën 

 

Belangrijk aspect in het overtuigen van clinici richting dimensionele diagnostiek: klinische 

bruikbaarheid 

1. Gebruikersvriendelijkheid 

2. Betrouwbaarheid 

3. Waarde voor indicatiestelling en behandelplan 

 

EMPIRISCHE BEVINDINGEN OMTRENT KLINISCHE BRUIKBAARHEID 

 

Studie waarin men keek in welke mate vinden mensen in de klinische praktijk het 

dimensioneel model van persoonlijkheidspathologie klinisch bruikbaar. Gedaan a.d.h.v. 

de case Ted Bundy. Je ziet de scores die mensen gaven voor het categoriaal DSM IV 

model en het dimensioneel FFM. Mensen in de klinische praktijk hebben het gevoel dat je 

met het alternatief model veel makkelijker met cliënten kan gaan communiceren dan 

wanneer je over labels spreekt. De beschrijving van moeilijkheid en de globale 

beschrijving van persoonlijkheid is ook beter. Eerste aanzet voor de validiteit van de 

klinische bruikbaarheid voor dimensionele diagnostiek van persoonlijkheidspathologie.  

 

 

 

 

 



169 
 

WAARDE VAN DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK VOOR INDICATIESTELLING EN 

BEHANDELING 

OP HOGERE ORDE NIVEAU (DOMEINEN) 

 

Info vanuit hogere orde niveau (de brede domeinen) 

o Noodzaak en nut van behandeling 

• “the misery triad”: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C) 

• korte behandeling het beste wanneer: significante verhogingen op 1 à 2 N 

facetten, hoog A, hoog O 

o Keuze van theoretisch kader (persoon-omgeving match) 

• Extraverten: cliëntgerichte therapie 

• Introverten: gedragstherapie 

• Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, 

vaardigheidstraining 

• Hoog O: psychoanalyse 

OP LAGERE ORDE NIVEAU (FACETTEN) 

 

Info vanuit lagere orde niveau (de specifieke facetten):  

o therapeutisch maatwerk 

• identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering 

• focus op gedragsmatige clusters i.p.v. op de stoornis als dusdanig vb.: 

impulsief gedrag, affectieve labiliteit, zelfbeschadiging 

 

Algemeen: 

o minder stigmatiserend 

o makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen 

o training is transparant en makkelijk aan te leren 

 

Voorbeeld examenvraag 

Het vaststellen van een persoonlijkheidsstoornis is vaak moeilijk omdat: 

1. Acute symptomen van klinische stoornissen vaak de persoonlijkheidspathologie  

overschaduwen. 

2. Individuen met een persoonlijkheidsstoornis de pathologie als egosyntoon 

ervaren. 

3. Er een gebrek is aan diagnostische instrumenten om persoonlijkheidspathologie te  

beschrijven. 

4. Deze pathologie zeer episodisch is. 

 

A. Enkel 1 en 2 zijn juist 

B. Enkel 2 is juist. 

C. Alle stellingen zijn juist 

D. Enkel 4 is juist 
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H8: PERSOONLIJKHEID OP DE 

WERKVLOER 

INTRODUCTIE 

 

Speelt persoonlijkheid een rol op het werk? Voorbeeld:  

Babysitter = werknemer, werk/job = baby verzorgen  

Vereisten: betrouwbaar, plichtsbewust, zachtaardig, geduldig, zorgzaam, … 

 

Just a mirage: The Search for Dispositional Effects in Organizational Research 

Conclusie: Persoonlijkheidstrekken hebben slechts zeer kleine effecten op attitudes en 

gedrag op het werk. (blz. 396). Voor 1990 was men dus niet overtuigd van het nut en de 

waarde van persoonlijkheidsassessment in bedrijfscontexten. Belangrijke oorzaak was dit 

artikel dat sprak over ‘just a mirage’ m.a.w. een illusie wanneer het gaat over de invloed 

van persoonlijkheidstrekken op werkgedrag.  

 

Vanaf 1990 toenemende evidentie voor de rol van persoonlijkheid. Kentering door 3 

grote redenen: 

1. meta-analyses: effecten v/e veelheid aan trekken clusteren  

2. groeiende consensus omtrent het VFM als raamwerk: als onderzoekers besluiten 

om gebruik te maken v/h zelfde raamwerk dan is het ook veel gemakkelijker om 

al die studies te gaan combineren  

3. toenemende evidentie omtrent de stabiliteit van trekken, hun genetische 

oorsprong en neurobiologische basis 

 

Barrick & Mount (2005): 

o ‘personality traits do matter at work’ (blz. 361) 

o ph werd in verbrand gebracht met vrijwel elk aspect van organizational behavior: 

job prestatie, werk motivatie, attitudes (vb.: jobtevredenheid), leiderschap, 

stress, burn-out, contraproductief werkgedrag (vb.: pesten) 
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PERSONALITY @ WORK: THE ‘BRIGHT’ SIDE 

PERSOONLIJKHEID EN JOB PRESTATIES 

 

Barrick, Mount & Judge (2001) hadden als doel om een samenvatting van al het voorbije 

onderzoek m.b.t. de relatie tussen persoonlijkheid en job prestaties te maken  

 

Methode:  

o secundaire MA (meta-meta analyse): samenvatting 15 MA’s 

o persoonlijkheid: VFM operationalisatie 

o diverse prestatiecriteria: algemene job prestatie (overall job performance), 

supervisor ratings (beoordelingen van jouw baas), objectieve indicatoren (vb.: op 

het einde van de dag bij de post x aantal pakketjes verdeeld), prestatie tijdens 

opleiding/training en teamwork  

o resultaten uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen: verkoopsfuncties (sales), 

management functies, bedienden (professionals), politie en arbeiders (skilled or 

semi-skilled) (zijn er relaties die overal terugkeren of zijn er relaties die heel 

typerend zijn voor een bepaalde beroepsgroep?)  

 

In de tabellen hieronder zie je in de 1ste kolom de algemene work performance, de 

specifieke prestatiecriteria en de specifieke beroepsgroepen. Focussen op de laatste 

kolom die een schatting van de ware correlatie zou geven.   

 

Extraversie. De relatie tussen E en overall work performance is niet significant. We zien 

twee significante relaties m.b.t. specifieke criteria, namelijk training performance en 

teamwork. Twee significante relaties m.b.t. specifieke beroepsgroepen, namelijk bij de 

managers en de politie. Opvallend dat deze twee te maken hebben met het overtuigen 

van mensen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotionele stabiliteit. Een bescheiden maar significante positieve relatie tussen ES en 

globale jobprestatie, teamwork, functioneren in jobs bij de politie. 
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Aangenaamheid. We zien één significante relatie met teamwork, wat een logisch iets is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciëntieusheid. Voor C zien we voor alles een significante relatie. C is dus een 

voorspeller van werkprestaties over verschillende criteria en beroepsgroepen heen.  
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Openheid. Enkel significant in trainings- of opleidingssituaties.  

 
 

Barrick et al. (2001) samengevat: 

o C is een valide predictor over criteria en beroepsgroepen heen  

o ES is een predictor van overall job performance, maar de validiteit varieert 

naargelang specifiek criterium en specifieke beroepsgroep 

o E, O en A zijn geen valide predictoren van overall job performance, maar 

voorspellen wel een aantal specifieke criteria en prestaties in specifieke 

beroepsgroepen  

 

 
 

Naar een beter begrip van persoonlijkheid-prestatie associaties. Hoe? 

o verfijnen van prestatiecriteria 

o trekinteracties 

o recente evoluties: curvilineaire verbanden  

 

Prestatiecriteria 

Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies: 

o taak prestatie: activiteiten die bijdragen tot de kern van de job (vb.: ggz 

helpen/begeleiden van mensen), wat in jouw functieomschrijving staat, 

onderverdeeld in kwaliteit (hoe goed doe je het?) en kwantiteit (hoeveel taken 

heb je kunnen afwerken?) van het werk 
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o contextuele prestatie: activiteiten die bijdragen tot de organizationele, sociale en 

psychologische context waarin taakprestaties moeten worden geleverd (vb.: 

collega’s helpen), synoniem is extrarolgedrag of OCB, dus de zaken die niet van 

jou verwacht worden (vb.: koffie bijvullen wanneer die op is, naar een lezing 

gaan, …) maar die wel bijdragen tot het goed functioneren van de organisatie  

o contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of de leden ervan 

schade berokkent (vb.: diefstal, sabotage, te laat komen, pesten, …), synoniem is 

CWB of counterproductive work behavior  

 

Differentiële relaties met persoonlijkheid. Onderscheid tussen de 3 vormen van prestatie 

dus noodzakelijk want ze hangen verschillend samen met persoonlijkheid. 

o ES: taak prestaties (+) en CWB (-)  

o E en A: contextuele prestaties (+) (logisch want twee interpersoonlijke trekken) 

o C: taak prestaties (+), contextuele prestaties (+) en CWB (-)  

o Wat met O? Geen relatie met O, maar de laatste jaren steeds meer belang 

gehecht aan de dimensie adaptive performance  

 

Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderende 

omstandigheden  

o problemen op een creatieve manier oplossen (« out of the box » denken), 

omgaan met onzekere/onvoorspelbare werksituaties, proactief competenties 

bijschaven (vb. nieuwe technologie aanleren) 

o relatie met O (+), O wordt vandaag de dag dus toch belangrijker in relatie tot 

werkprestaties dan men initieel dacht  

 

Trekinteracties 

Persoonlijkheidstrekken bestaan niet in isolatie: persoonlijkheid is een samenspel van 

verschillende trekken! Je bent niet één trek en één trek typeert niet de volledige 

persoon.  

 

Trekken interageren in hun relaties met (werk) criteria. Voorbeelden:  

o Conscientiousness x Emotional Stability: relatie tussen C en prestatiecriteria is 

sterker wanneer ES ook hoog is  

o Conscientiousness x Agreeableness: de manier waarop C werknemers succes 

nastreven hangt af van hun score op A: When highly conscientious people lack 

interpersonal competence, dysfunctional outcomes may result (Witt et al., 2005). 

(vb.: interpersoonlijke conflicten, over lijken lopen) 

 

Curvilineaire verbanden 

In al het voorgaande hebben we gekeken naar lineaire verbanden; een correlatie drukt 

een lineair verband uit (positief, negatief of nulverband). Uitspraken zijn dan ‘hoe meer C 

hoe beter de prestaties’ en de conclusie is dan hoe meer hoe beter. De vraag is of dit wel 

klopt, kan je ook niet te veel hebben van een trek waardoor je juist slechter gaat 

presteren?  

 

Recente evolutie: testen van curvilineaire verbanden.  

o correlatie: lineaire verbanden tussen persoonlijkheid en job prestatie (positief, 

negatief, nulverband)  

o 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) 
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Design Le et al. (2011): Too much of a good thing: curvilinear relationships between 

personality traits and job performance.  

o persoonlijkheid: C en ES (onderzocht voor de 2 belangrijkste trekken) 

o job performance: taak prestatie (één vorm van presteren) 

o N = 602, 44% mannen, M = 46 jaar 

 

Consciëntieusheid 

o hoog C: meer gemotiveerd/gedreven om goed te presteren, goed plannen, 

volharding, … = beter presteren  

o té hoog C = minder goed presteren 

• rigide, onvoldoende flexibel, compulsief perfectionistisch  

• blijven hangen bij (onbelangrijke) detail 

• zijn minder bereid om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen  

o curvilineair verband: tot een bepaald punt draagt C niet meer bij tot betere 

prestaties en wordt het zelfs negatief  

 

Optimum/inflexiepunt (punt geassocieerd 

met de hoogste score op werkprestatie) 

van C is afhankelijk van de job 

complexiteit: hoe complexer de job hoe 

hoger het optimale niveau van C. M.a.w. 

het buigpunt verschuift naarmate de job 

complexer wordt. We zien bij laag 

complexe jobs dat het optimum rond de 0 

zit en bij hoog complexe jobs zit dit punt 

veel meer naar rechts. Daarnaast zien we 

bij complexe jobs het buigpunt niet naar 

beneden gaan maar eerder een afvlakking 

(dat meer C niet meer bijdraagt) terwijl we 

bij laag complexe jobs zien dat het naar 

beneden gaat (zwakkere prestaties).  

 

Emotionele stabiliteit 

o hoog ES: kalm en gefocust blijven onder druk, minder gevoelig voor angst, 

depressie en boosheid 

o té weinig ES: angst/stress heeft verlammend effect 

o té hoog ES: te weinig alert voor problemen of risico’s, nonchalant  

o curvilineair verband (omgekeerde U) cf. Yerkes-Dodson law (1908): prestaties 

zijn lager bij extreme hoge en lage niveaus van emotionaliteit 
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PERSOONLIJKHEID EN LOOPBAANSUCCES 

 

Loopbaansucces = de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen 

bereiken als resultaat van hun werkervaringen 

 

Extrinsiek (= objectief):  

o salaris  

o hiërarchische niveau  

o promoties  

 

Intrinsiek (= subjectief):  

o tevredenheid met job / loopbaan 

 

Extrinsiek loopbaansucces (Judge et al. 1999). The big five personality traits, general 

mental ability and career success across the life span. Design:   

o VFM ~ extrinsiek loopbaansucces (loon en hiërarchisch niveau) 

o longitudinaal design!  

• kindertijd: persoonlijkheid gemeten 

• volwassenheid (30-38 jaar; 41-50 jaar; 53-62 jaar): extrinsiek 

loopbaansucces gemeten op 3 verschillende tijdstippen 

o N = 354, 51% vrouwen 

 

R is de gewone correlatie en 

kolom met bèta is o.b.v. een 

regressie analyse waardoor je 

gaat controleren voor de inter-

relaties tussen de trekken. We 

zien dat mensen die hoog E en 

hoog N zijn het verder schoppen 

in hun carrière, zijn positieve 

predictoren. Hoog N en hoog A 

zijn negatieve predictoren, m.a.w. 

meer ES mensen en 

onaangename mensen schoppen 

het verder in hun carrière.  

 

 

 

Er werd ook gecontroleerd voor effecten van intelligentie. Je kan dit zijn bij de R2. De .29 

betekent dat persoonlijkheid 29% van de variantie verklaard in extrinsiek 

loopbaansucces. Persoonlijkheid voegt unieke voorspellende waarde toe bovenop 

intelligentie; voegt 13% toe bovenop intelligentie. Het geldt ook andersom: intelligentie 

verklaart 28% van de variantie in extrinsiek loopbaansucces en 12% bovenop 

persoonlijkheid. Belangrijkste hierbij is dat The Big Five en intelligentie ongeveer 

evenveel variantie verklaren in extrinsiek loopbaansucces en beide verklaren ook een 

uniek deel van de variantie in loopbaansucces. Het is dus niet zo dat wanneer je 

controleert voor intelligentie dat de effecten van persoonlijkheid wegvallen en 

omgekeerd.  
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Intrinsiek loopbaansucces (Judge & Mount, 2002). Five-factor model of personality and 

job satisfaction: a meta-analysis. Meest gebruikte indicator van intrinsiek loopbaansucces 

is jobtevredenheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: 

o N: negatief verband met jobtevredenheid (mensen die hoog N zijn, zijn over het 

algemeen minder tevreden met hun job) 

o E, A en C: positief verband 

o O: geen verband 

 

ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID @ WORK (BOEK BLZ. 92-97) 

 

Persoonlijkheid speelt dus een belangrijke rol in de voorspelling van prestaties en 

carrière succes. Nood aan betrouwbare en valide instrumenten om persoonlijkheid te 

meten en deze info aan te wenden in het kader van: 

o selectie 

o coaching & ontwikkeling  

o outplacement  

o loopbaanbegeleiding  

MBTI (MEYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR) 

 

Veruit meest gebruikte PH instrument in Amerikaanse bedrijven (> 3 miljoen/jaar). 

Gebaseerd op Jung’s werk over persoonlijkheidstypen. Vertrekt van 8 voorkeuren 

beschreven op 4 onafhankelijke ‘dimensies’:  

o Extraversion – Introversion 

o Sensing – intuition  

o Thinking – feeling  

o Judging – perceiving 
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Extraversie en introversie komen sterk overeen 

met die van het VFM, enkel gaan ze het 

categorisch bekijken; je bent of introvert of 

extravert. Sensing hebben een voorkeur voor 

objectieve, feitelijke, zintuigelijke informatie en 

intuition hebben meer vertrouwen in het 

buikgevoel. Thinking en feeling is onderscheid 

tussen de rationele denkers en de 

gevoelsmatige mensen. Opnieuw een zeer 

radicale opsplitsing. Judging voorkeur voor een 

goed gestructureerd en gecontroleerd leven en 

perceiving leven liever spontaan.  Heel 

categoriaal i.p.v. dimensioneel, je bent steeds 

het ene of het anderen. Door de combinatie van 

deze opties kom je in een hokje terecht. O.b.v. 

de MBTI zijn er dus 16 persoonlijkheidstypes.  

 

Problemen:  

o categoriale benadering: cut-off score = 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 (vb.: 

gelijkenis tussen een introvert die 1 punt onder de mediaan scoort en een 

extravert die 1 punt hoger dan de mediaan scoort)  

o weinig evidentie m.b.t. predictieve en incrementele validiteit (Gardner & Martinko, 

1996)  

• predictief: geen consistente relaties tussen MBTI-types en managerial 

performance (soorten van prestaties) 

• incrementeel: de MBTI voegt ook niet toe (bovenop Big Five) in de 

voorspelling van criteria zoals job prestaties 

o zwakke convergente validiteit met Big Five: N is volledig afwezig in de MBTI! 
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MBTI gaat er van uit dat er mensen zijn die heel introvert zijn of heel extravert zijn 

(linker figuur). Mensen die daartussen vallen hebben eigenlijk geen plaats in de MBTI en 

we weten dat de realiteit is zoals in de rechter figuur; een normaalverdeling. De meeste 

mensen hebben een gemiddelde score en het voorkomen in de populatie neemt af 

naarmate je een meer extreme score gaat hebben. Ze zetten de cut of score op de 

mediaan dus waar de grootste groep van mensen een gemiddelde score heeft. Het is dan 

niet onlogisch dat wanneer je de test een tijdje later afneemt dat je dan in een andere 

categorie terecht komt.  

  

Tabel verwijst naar de zwakke convergente validiteit van de MBTI. E en I van MBTI kijken 

dan zien we een correlatie van -.74 met de dimensie E van het VFM. SN verband met 

openheid. TF verband met A. JP verband met C. Maar onder N zien we geen enkel van 

die voorkeuren verband houden. Probleem want N is een trek die een belangrijke 

voorspellende waarde heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Goodbye to MBTI, the fad that won’t die” (Adam Grant). Waarom MBTI nog niet 

verdwenen uit organizationele settings?  

o MBTI-business (vb: MBTI-certificaten, MBTI-trainers, …) (veel geld mee gemoeid) 

o “aha-moment” (idem horoscopen): veel mensen herkennen zich er in waardoor 

vragen rond betrouwbaarheid en validiteit terzijde 

NEO PI-R 

 

Uitspraken doen over de individuele persoonlijkheidsverschillen. Info gebruiken bij 

beslissingen aangaande de persoon: 

o selectie  

o loopbaanbegeleiding  

o reïntegratie  

o klinische diagnostiek  

 

Big Five domeinen (N, E, O, A, C). 30 facetten (6 facetten onder elk domein van de 5 

domeinen). Hiërarchische structuur:  
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Voordelen  

o zeer brede en fijnmazige meting van persoonlijkheid 

o betrouwbaar én valide 

o wetenschappelijk gevalideerd VFM  

o predictieve validiteit (ook voor werkprestaties, werkgerelateerd gedrag)  

 

Nadelen 

o 240 items! (duurt lang) 

o items soms ver van de werkcontext (« Ik eet mezelf wel eens misselijk »)  

o algemene PH, dus niet gecontextualiseerd (competitiviteit/prestatiegerichtheid 

werk vs. privé) 

GECONTEXTUALISEERDE ASSESSMENT (HPI)  

 

Idee: manifestatie van persoonlijkheid kan 

variëren over sociale rollen/omgevingen. 

Vandaar ook een probleem dat de NEO PI-R 

niet gecontextualiseerd is. Voorbeeld: score 

op A bij Obama is in de werkcontext lager 

dan in privécontext.  

 

 

 

 

Invullers voorzien van de juiste frame-of-reference. Kan je doen op 2 manieren:  

o instructies: « Beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft 

gedragen in een werksituatie. »  

o items:  

• ik besteed veel aandacht aan details  

• ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk  

 

Voordelen?  

o predictieve validiteit omhoog 

o face validiteit omhoog 

 

Donker gele balkjes geven de predictieve validiteit van The Big Five niet 

gecontextualiseerd in de voorspelling van werkprestaties. In de licht gele balkjes zien we 

de predictieve validiteit van de gecontextualiseerde persoonlijkheid. De validiteits-

coëfficiënten zijn steeds substantieel hoger bij een gecontextualiseerde assessment. 

Deze bijkomende validiteit wordt ook wel eens het frame of reference effect genoemd.  
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Conclusie meta-analyse:  

Gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere predicties toe in 

vergelijking met niet-gecontextualiseerde maten (= Frame-of-reference effect)  

 

Implicaties meta-analyse:  

o simply adding « at work » to existing personality scales may be an efficient way to 

increase their validity  

o when contextualized, a trait like Opennes to Experience may be more useful for 

predicting job performance than was previously believed (de predictieve validiteit 

voor O stijgt dan enorm) 

 

The Hogan Personality Inventory (HPI) 

o gecontextualiseerde, werk-gerelateerde PH vragenlijst  

o geënt op VFM  

o zeer uitvoerig empirisch gevalideerd  

• hoge test-hertestbetrouwbaarheid 

• valide 

 

PERSONALITY @ WORK: THE ‘DARK’ SIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARK TRAITS 

 

Dark traits = ‘donkere’ trekken / ‘maladaptieve’ trekken / ‘dysfunctionele’ trekken / 

‘afwijkende’ of ‘aberrante’ trekken  

 

Dark traits = subklinische persoonlijkheidstrekken. Worden bekeken vanuit een 

dimensioneel perspectief!  

 

≠ (belangrijk onderscheid!) 

 

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. 
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Geïntegreerd perspectief: 

 
 

The bright side, the dark side en persoonlijkheidsstoornissen op een dimensie gaan 

bekijken. The bright sides zijn de Big five trekken. The dark side zijn de subklinische 

trekken en met de persoonlijkheidsstoornissen zitten we op een klinisch niveau. Donkere 

trekken zijn extreme uiteindes van de normale trekken en leggen een stuk in het 

verlengde van de dimensie.  

 

ASSESSMENT VAN DARK PERSOONLIJKHEID @ WORK 

 

HDS trekken: Hogan Development Survey 

o 10 subklinische vormen van de 10 DSM persoonlijkheidsstoornissen 

o m.a.w. elke donkere trek is afgeleid uit een persoonlijkheidsstoornis  

 

Dark Triad: Narcisme, Machiavellisme en Psychopathie  

 

VFM compounds: subklinische vormen van DSM persoonlijkheidsstoornissen 
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HDS (THE HOGAN DEVELOPMENT SURVEY) 

 

 
 

 
 

Bij de operationalisatie van de HDS gaan ze er van uit dat elke subklinische trek zowel 

sterktes als zwaktes heeft.  
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DARK TRIAD 

 

Meest bekende model. Vrouwen kunnen ook hoog scoren op 

deze trekken, maar gemiddeld genomen scoren mannen 

hoger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Machiavellisme  

o “Het doel heiligt de middelen”  

o manipulatie (is de kern van machiavellisme): zijn bereid en scheppen er plezier in 

om anderen te misleiden/manipuleren om hun doelen te bereiken.  

o vaker vals spelen, liegen, bedriegen, maar gewoonlijk vertonen ze geen extreme 

vormen van antisociaal gedrag  

o cynische visie op de medemens: “trust nobody” 

 

1. Het is niet verstandig om je geheimen te vertellen.  

2. Ik gebruik graag sluwe manipulatie om mijn zin te krijgen.  

3. Wat er ook voor nodig is, je moet de belangrijke mensen aan jouw kant krijgen.  

4. Vermijd directe conflicten met anderen want zij kunnen nog van nut zijn in de 

toekomst.  

5. Het is verstandig om informatie bij te houden die later nog tegen andere mensen kan 

gebruikt worden.  

6. Je moet op het juiste moment wachten om mensen terug te pakken.  

7. Er zijn zaken die je voor andere mensen verborgen moet houden om je reputatie te 

beschermen. 

8. Zorg er voor dat je plannen jezelf ten goede komen, en niet aan anderen.  

9. De meeste mensen zijn manipuleerbaar. 

 

Narcisme  

o extreme zelfverheerlijking: vol van zichzelf, vinden zichzelf belangrijk/superieur 

aan anderen 

o staan graag in het middelpunt van de belangstelling  

o gevoel bevoorrecht te moeten worden  

 

1. Mensen zien me als een natuurlijk leider.  

2. Ik haat het om in het middelpunt van de belangstelling te staan. (Reverse)  

3. Veel groepsactiviteiten zijn vaak saai zonder mij.  

4. Ik weet dat ik uitzonderlijk ben want iedereen blijft me dit vertellen.  

5. Ik maak graag kennis met belangrijke mensen.  

6. Ik voel me ongemakkelijk wanneer ik van iemand een compliment krijg. (Reverse)  

7. Men heeft me wel eens vergeleken met een beroemd persoon.  

8. Ik ben een gemiddeld persoon. (Reverse)  

9. Ik sta er op het respect te krijgen dat ik verdien.  
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Psychopathie 

o interpersoonlijke componenten: oppervlakkige charme, grandiositeit, manipulatie, 

bedrog  

o affectieve componenten: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en 

schuldgevoel  

o antisociale componenten: impulsiviteit, regelovertredend gedrag  

 

1. Ik neem graag wraak op autoriteitsfiguren.  

2. Ik vermijd gevaarlijke situaties. (Reverse)  

3. Vergelding moet snel en ingrijpend zijn.  

4. Mensen zeggen me vaak dat ik onbeheersbaar ben.  

5. Het klopt dat ik gemeen kan zijn tegenover anderen.  

6. Mensen die me lastig vallen krijgen daar altijd spijt van.  

7. Ik heb nog nooit juridische problemen gehad. (Reverse)  

8. Ik geniet er van om seks te hebben met mensen die ik nauwelijks ken.  

9. Ik zou alles zeggen om te krijgen wat ik wil.  

VFM COMPOUNDS 

 

VFM prototypes van persoonlijkheidsstoornissen (Lynam & Widiger, 2001): experts 

hebben een prototypisch NEO profiel gemaakt voor elk van de 10 PDs  

 

PD count techniek (Miller et al., 2005)  

o somscore  

o voor elke PD meest kenmerkende facetten optellen  

vb.: antisociale count = N1r + N2 + N4r + N5 + E3 + E4 + O4 + A1r + A2r + A3r 

+ A4r + A5r + A6r + C3r + C5r + C6r  

o normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar 

 

Handig want de NEO-PI-R wordt vaak afgenomen in werkcontext en dan is het slechts 

een rekensommetje om daar donkere trekken van te gaan maken. Nog niet echt 

doorgesijpeld in de praktijk.  

 

DARK TRAITS EN WERKGEDRAG  

 

Belangrijk verschil tussen dark traits en dark traid! De dark traits zijn de donkere trekken 

in het algemeen, m.a.w. de HDS trekken, de dark traid en de VFM compounds vallen hier 

onder. De dark traid is dus een onderdeeltje van de bredere dark traits.  

 

Dark traid & jobprestatie/CWB: A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior: A 

Social Exchange Perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

We zien een negatieve relatie met job performance, m.a.w. mensen die hoger scoren op 

de donkere trekken machiavellianism en psychopathy zullen minder goed presteren op 

het werk. Bij CWB zien we het omgekeerde; een positieve trend. Hoe hoger de score op 

elk van de drie trekken hoe meer counterproductive work behavior zoals pesten/stelen.  

 

Conclusie meta-analyse O’Boyle et al., 2012:  

o job prestatie: (zwak) negatief verband met machiavellisme en psychopathie  

o CWB: (matig sterk) positief verband met zowel machiavellisme en narcisme, 

minder met psychopathie  

o de 3 trekken zijn positief gerelateerd (sommige aspecten keren terug zoals 

bijvoorbeeld manipulatie), maar zijn voldoende verschillend om van elkaar om 

gescheiden te houden 

 

VFM compounds & loopbaansucces 

Subklinische trekken of “donkere” trekken  

o niet per definitie maladaptief  

o onder de juiste omstandigheden en indien beperkt in graad en tijd kunnen deze 

resulteren in positieve uitkomsten, vb.: in termen van loopbaansucces  

o hoewel ze op lange termijn en indien te ernstig nefaste gevolgen hebben 

 

Longitudinaal onderzoek bij UGent alumni over een tijdsperiode van 15 jaar. 

Persoonlijkheid (VFM compounds) werd gemeten vlak voor afstuderen (T1) en 15 jaar 

later (T2). Loopbaansucces (inkomen, managementniveau) werd gemeten op T2, na 15 

jaar op de arbeidsmarkt. Twee onderzoeksvragen die naar bidirectionele verbanden gaan 

pijlen:  

o Wat is de predictieve relatie tussen donkere trekken (T1) en latere indicatoren 

van loopbaansucces?  

o Zijn er ook omgekeerde effecten van loopbaansucces (T2) op de ontwikkeling van 

donkere trekken tussen T1 en T2? 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen die hoger scoren op antisociale en narcistische trekken op het moment van 

afstuderen (T1) hebben 15 jaar later (T2) een hoger inkomen en komen op een hoger 

management niveau terecht. Wanneer we dit omgekeerd gaan bekijken dan zien we dat 

door in die hogere functie terecht te komen en door een hoger inkomen te hebben, dat 

die mensen ook narcistischer en antisocialer waren geworden. De subklinische trekken 

gemeten op het moment van afstuderen waren dus toegenomen door te functioneren in 

een hoge functie met hoog inkomen.  
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Trek narcisme en gekeken naar management niveau. De zwarte en rode lijn zijn mensen 

die geen management functie ontleden en hier zien we dat overheen de tijd (15 jaar 

later) de score op narcisme enkel maar daalt. De gele en blauwe lijn zijn mensen die in 

een management positie zitten en die narcisme score was niet alleen al hoger bij 

aanvang (T1) maar is ook nog eens toegenomen door zich in een management functie te 

begeven. Narcistische mensen geraken dus niet alleen makkelijker hoger op en door 

hoger op te geraken worden ze nog narcistischer. Het gaat om een wederkerig 

bidirectioneel verband. Conclusie voor antisociale idem als bij narcisme; er zijn 

wederkerige effecten terug te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychopathie & leiderschap  

Landay, Harms, & Credé (2019):  

o meta-analyse m.b.t. relatie tussen (subklinische) psychopathie en leiderschap  

o leiderschap (twee indicatoren):  

• leadership emergence (= in een leidinggevende positie terecht komen) 

• leadership effectiveness (= job prestatie van de leidinggevende; hoe goed 

de leider is in zijn/haar job)  

 

Resultaat:  

o psychopathie en leadership emergence: positieve relatie (!) (ρ = .07) ~ 

loopbaansucces (mensen met psychopathische trekken komen vaker in 

leidinggevende posities terecht) 

o psychopathie en leadership effectiveness: negatieve relatie (p = -.06) ~ job 

prestaties (mensen met psychopathische trekken doen het niet beter) 

 

HDS & werksucces 

Bright aspects to dark side traits: dark side traits associated with work succes.  
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In de eerste kolom zie je de subklinische persoonlijkheidstrekken en dit werd gekoppeld 

aan uitkomsten zoals stresstolerantie, betrouwbaarheid, sales potentieel en management 

potentieel. Globaal: we zien vooral minnetjes, de meeste donkere trekken correleren 

negatief. Je ziet wanneer je specifiek kijkt ook positieve verbanden.  

 

Mensen die hoog scoren op de reserved schaal (schizoïde) hebben een hogere 

stresstolerantie. Mensen die hoog scoren op de bold scale (narcisme) hebben vaker 

management potentieel. Hoge scoren op mischievous scale (antisociale), colourful 

(theatraal) en imaginative (schizotypische) hebben meer sales potentieel.  

 

Deze positief gevonden relaties hebben geleid tot een nieuwe interpretatie van die 

donkere trekken. Komt overeen met curvilineaire verbanden waarbij een gemiddelde 

score het beste is in de werkcontext. Te laag word je niet opgemerkt en te hoog moeten 

mensen ook niet hebben. Bijvoorbeeld Trump te veel van narcisme maar te weinig willen 

we ook niet, bijvoorbeeld een heel onzekere president past niet in het beeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEEMGEDRAG OP HET WERK  

PESTEN OP HET WERK OF ‘MOBBING’  

 

Taxonomie van gedrag op het werk. Onderscheid gemaakt tussen schadelijk gedrag en 

constructief gedrag. Wij gaan ons focussen op schadelijk gedrag en hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen intentioneel en niet-intentioneel gedrag. Wij gaan ons 

focussen op 2 vormen van intentioneel gedrag enerzijds bij werknemers en anderzijds bij 

leidinggevende.  
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Definitie 

Belgische wetgeving (KB 11/06/2002): Wet betreffende de bescherming tegen geweld, 

pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag op het werk.  

 

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 persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of 

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. 

 

Nielsen et al. 2017: pesten op het werk en persoonlijkheid 

  
 

Verklaringen?  

o Target-behavior mechanism: werknemers met bepaalde 

persoonlijkheidstrekken lokken pestgedrag uit bij anderen vb.: mensen met een 

lage score op A worden sneller gepest 

o Negative perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat gedrag 

sneller als “negatief” wordt gepercipieerd vb.: mensen met een lage score op A 

zijn meer achterdochtig en zullen sneller iets percipiëren als pesten  

o Reverse causality mechanism: pestgedrag is een traumatische stressor die 

voor verandering in persoonlijkheidstrekken zorgt vb.: door gepest te worden zal 

men een lagere score op A krijgen  

 

MAAR: cross-sectionele studie! Dus ze kunnen helemaal niet zeggen welke van de drie 

juist is.  

 

 
 



190 
 

De belangrijkste/hoogste (positieve) correlatie wordt teruggevonden met N. Neuroticisme 

mensen worden vaker gepest. Mensen die laag scoren op E, A en C worden meer gepest 

dan mensen die hierop hoog scoren.  

 

Verklaringen voorbeeld Neuroticisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linton et al. (2013) 

 
 

Design:   

o N = 224  

o pestvragenlijst: ‘victim’ schaal en ‘bully’ schaal  

o PH: Dark triad, agressie en impulsiviteit  

o psychologisch en emotioneel pesten, NIET fysiek op het werk 

o correlationeel  

 

Resultaten:  

o 37% is slachtoffer van pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 mnd) 

o 17% geeft aan anderen te pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 mnd) 

“wekelijks gepest worden/pesten gedurende min. 6 maanden”  

 

Verband tussen de victim en bully schaal van .62; zij die gepest worden zullen ook vaker 

pesten. Daarnaast ook een vrij gelijkaardig patroon van correlaties. Hoewel de dader 

schaal iets hogere correlaties hebben. Zowel daders als slachtoffers van pesten hebben 

vaak dezelfde persoonlijkheidsprofielen.  
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DESTRUCTIEF LEIDERSCHAP 

 

 
 

Definitie 

Destructief leiderschap is gedefinieerd als moedwillig gedrag gesteld door een leider 

dat de organisatie en/of haar leden schade berokkent of kan berokkenen door:  

 

(a) ondergeschikten ertoe aan te zetten om doelen na te streven die ingaan tegen de 

belangen van de organisatie en/of  

 

(b) door het hanteren van een leiderschapsstijl waarbij gebruik gemaakt wordt van 

nefaste manieren van beïnvloeding van ondergeschikten (Krasikova, Green, LeBreton, 

2013).  

 

Toxic traingle 

Toont dat toxic leiderschap niet op zich staat. Is een complex fenomeen dat in een 

bredere context gezien moet worden. Er zijn drie elementen nodig. (1) Destructieve 

leidinggevende. (2) Gevoelige/vatbare ondergeschikten. (3) Omgeving die bijdraagt aan 

destructief leiderschap, de bedrijfscultuur. De donkere trekken liggen vaak aan de basis 

van destructief leiderschap.  
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H9: PERSOONLIJKHEID VANUIT 

FORENSISCHE CONTEXT 

CONCEPTUEEL KADER EN BASISPROCESSEN 

CONCEPTUEEL KADER VOOR BEGRIJPEN VAN GEWELDPLEGING: BIO-PSYCHO-

SOCIAAL MODEL 

 

We focussen ons in deze les op geweldpleging en de rol van persoonlijkheid hierin. 

Geweldpleging wordt uiteraard door meer bepaald dan enkel persoonlijkheid. Het bio-

psycho-sociaal model biedt hier een meer volledige verklaring. Er is steeds een complexe 

interactie tussen biologische, psychologische en sociale factoren.  

 

Daarnaast zijn er ook nog macro-factoren. Mensen leven niet in een soort vacuüm maar 

steeds in een bepaalde maatschappij die ook zijn impact heeft op geweldpleging. Er zijn 

verschillende theorieën over hoe die meer maatschappelijke macro-factoren een rol 

kunnen spelen in het ontstaan van geweld. M.a.w. crimineel gedrag gaan bekijken vanuit 

een macro perspectief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN MACRO-LEVEL PERSPECTIEF OP CRIMINEEL GEDRAG (GRAND THEORIES)  

 

Grand theories = abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen 

heen belichten, zich gaan focussen op de meer maatschappelijke factoren want er is een 

verschil in criminaliteit over landen heen (vb.: in IJsland minste criminaliteit) en hier een 

verklaring voor proberen te geven.  

 

Modernisatie theorie 

o snelle sociale veranderingen leiden tot teloorgang van traditionele 

waarden/normen en hiermee kan je verklaren waardoor er in Westerse landen 

meer criminaliteit is dan in sommige Aziatische culturen  

o ≠ in crime rates als gevolg van variatie in tempo en mate waarin landen 

moderniseren 

 

Civilisatie theorie 

o focus op geaggregeerde persoonlijkheidsveranderingen van individuen binnen een 

moderniserende maatschappij (vb.: meer zelfcontrole) 
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o zegt dus het omgekeerde van de modernisatie theorie: naarmate een 

maatschappij zich meer gaat ontwikkelen gaan mensen zich meer geciviliseerd 

gedragen waardoor criminaliteit gaat dalen  

o belangrijke nuancering: kijken naar verschillende vormen van geweld, 

internaliserende vs. externaliserend geweld, internaliserend geweld daalt niet 

(vb.: zelfbeschadiging, zelfmoord, drugs) 

 

World systems theorie 

o ongelijke economische ontwikkeling tussen en binnen landen leidt tot crimineel 

gedrag (via lus van ongelijkheid – uitbuiting) 

 

Kritiek op deze theorieën is dat ze het te simplistisch verklaren. Er is niet één theorie van 

toepassing maar de oorzaak op macro wordt steeds multifactorieel bepaald.  

 

MACRO-LEVEL = SOCIOLOGIE i.t.t. PSYCHOLOGIE = MICRO-LEVEL. In deze les gaan we 

ons vanaf nu focussen op het micro-level.  

 

BASISPROCESSEN OP MICRO-NIVEAU: PERSOONLIJKHEID EN SOCIALE 

INTERACTIE (BOEK BLZ. 420-435) 

 

= persoonlijkheid 

en sociale interactie 

in functie van 

sociaal afwijkend 

gedrag  

 

 

 

 

 

We gaan een ruimer perspectief nemen en persoonlijkheid dus niet enkel relateren aan 

crimineel gedraag maar een de ruimere sociale omgeving waaronder je criminaliteit kan 

gaan plaatsen. Persoonlijkheid heeft invloed op drie basisprocessen (selectie, evocatie en 

manipulatie) en het zijn die processen die onze sociale omgeving vorm geven.  

 

Sommige personen gaan door hun trekken zich maar aangetrokken voelen tot bepaalde 

omgevingen waarin het risico op deviant gedrag groter is. Dit is het principe van selectie: 

omgevingen selecteren door hun persoonlijkheid waarin de kans op deviant gedrag 

groter is. Evocatie gaat over hoe onze persoonlijkheid reacties van anderen te weeg 

brengt. Bijvoorbeeld kinderen die reeds op jonge leeftijd hoog zitten op energie (= 

persoonlijkheidstrek) lokken vaak vijandigheid en irritatie uit bij anderen. Het 

mechanisme van evocatie speelt een rol in het tot stand komen van agressie. Het 

basisprincipe van manipulatie slaat op alle manieren waarop mensen intentioneel het 

gedrag van anderen proberen te beïnvloeden. Afhankelijk van uw persoonlijkheid kies je 

andere manipulatiestrategieën en dit is ook gelinkt aan geweldpleging. In wat volgt de 

drie basisprincipes toespitsen op crimineel gedrag, maar de principes spelen breder in 

allerlei outcomes die vallen onder de noemer sociale omgeving.  

 

SELECTIE = persoonlijkheid gaat bepalen welke situaties je gaat kiezen  

Hoog sensation-seeking  

o voorkeur feestjes met risk gehalte (drugs) 

o high-risk seksueel gedrag 

o creëren eigen verkeersregels, vaak betrokken in ongevallen 
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= algemeen: zoeken door hun persoonlijkheid stimulatie op (zie ook les 2) en komen 

hierdoor vaker terecht in sociale situaties waar een bepaald risico speelt en de kans op 

crimineel gedrag stijgt.  

 

Hoog Self-concealment: mensen die een combinatie hebben van hoog N en laag E 

o selecteren situaties waarin ze alleen kunnen zijn 

o zoeken net geen sociale steun op 

o zijn ook gevaarlijke situaties want verhoogt de kans op internaliserend geweld 

(vb.: zelfmoord, zelfbeschadiging)  

 

EVOCATIE = hoe onze eigen persoonlijkheid gedrag bij anderen uitlokt  

o hoog agressie 

o hostile attributional bias: mensen die zelf hoog scoren op agressieve trekken 

hebben de neiging om ambigu gedrag van anderen (vb.: iemand botst perongeluk 

tegen jou) te interpreteren als intentioneel vijandig gedrag (vb.: denken dat de 

persoon expres tegen jou botste) 

o hostile attributional bias leidt tot agressieve attitude naar anderen; je zal anderen 

agressief gaan benaderen en iemand die agressief benaderd wordt zal vaak dan 

ook agressief reageren waardoor de verwachting ingelost wordt 

 

MANIPULATIE: alle intentionele acten om het gedrag van anderen te veranderen 

o verschillende trekken geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën: 

afhankelijk van jouw persoonlijkheid ga je het gedrag van anderen op een andere 

manier proberen te veranderen en dus andere strategieën hanteren 

o 1 prototypisch trekprofiel: machiavellianisme 

• manipulatief 

• cynisch 

• anderen worden gebruikt i.f.v. eigen doelen (opportunistisch) 

• interpersoonlijk wantrouwen 

• gebrek aan empathie 

PERSOONLIJKHEIDSPREDICTOREN VAN MANIPULATIESTRATEGIEËN 

 

Onderzoek dat aantoonde dat verschillende trekken geassocieerd zijn met verschillende 

manipulatiestrategieën.  

 

Extraversie 

o hoog dominant = bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op 

verantwoordelijkheden 

o laag dominant = ziekte veinzen, zelfvernedering, maar ook liegen en geweld 

 

Welwillendheid 

o hoog = induceren van plezier, uitleg geven 

o laag = silent treatment 

 

Consciëntieusheid 

o hoog = rationaliseren, logische verklaringen geven 

o laag = weinig consensus (meer risico op criminele strategieën? vb.: geweld) 

 

Emotionele stabiliteit 

o hoog = weinig onderzoek 

o laag = regressie (emotionele uitzinnigheid, in emotionele crisis gaan) 

 

Openheid voor ervaringen 

o hoog = rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op 

verantwoordelijkheid 

o laag = sociale vergelijking (iets doen omdat iedereen het doet)  



195 
 

PERSOONLIJKHEID ALS RELEVANT CONSTRUCT IN DE FORENSISCHE 

CONTEXT 

PREDICTOR VAN GEWELD EN VAN STABILITEIT IN AGRESSIE 

 

Waarom is persoonlijkheid een relevant construct binnen de forensische context? = 

persoonlijkheid is een belangrijke predictor van geweld en van stabiliteit in agressie.  

 

Historisch dacht men dat mentale stoornissen (psychose) de belangrijkste predictoren 

van geweld waren. Recente studies naar predictie van geweld binnen zowel algemene als 

klinische samples tonen aan dat middelenmisbruik en persoonlijkheid de belangrijkste 

predictoren zijn.  

a) Middelenmisbruik 

b) Persoonlijkheid 

o plegen van delicten 

o sneller en ernstiger recidivisme 

 

Vertaald naar FFM binnen psychiatrische populatie (Skeemet al., 2005). Gingen in een 

forensisch psychiatrische populatie de scores op het VFM model na. Conclusie dat ook 

gewone VFM trekken al geweld konden gaan inschatten. Relevante trekken waren een 

combinatie van hoog antagonisme en hoog neuroticisme.  

o antagonisme: interpersoonlijk construct, achterdocht, strijdvaardigheid, 

bedrieglijkheid, gebrek aan empathie 

o neuroticisme: vijandigheid, depressie 

 

RANG-ORDESTABILITEIT VAN AGRESSIE (DE COLUMBIA COUNTY 

LONGITUDINAL STUDY) 

 

Longitudinaal onderzoek waarbij men mensen heeft opgevolgd en agressie heeft 

gemeten op verschillende tijdstippen (van 8 jaar t.e.m. 48 jaar). Vanboven zie je een ’40 

year continuity coefficient’ van .50 staan. Er is dus evidentie voor rangordestabiliteit wat 

wijst op een gemiddelde stabiliteit over 40 jaar heen. Wanneer je kijkt naar kortere 

tijdsintervallen dan is de stabiliteit veel hoger. Bijvoorbeeld wanneer je kijkt naar de 

coëfficiënt tussen 30 en 48 jaar dan is de stabiliteit .91. Agressie is dus iets relatief 

stabiel.  

 

In deze studie namen ze daarnaast ook een persoonlijkheidsmaat af. Persoonlijkheid 

beïnvloedt de stabiliteit van agressie. Bepaalde persoonlijkheidstrekken kunnen 

voorspellen of iemand al dan niet stabiel gaat blijven in dat agressief gedrag. Een lage 

score op gehoorzaamheid, oprechtheid en bedachtzaamheid zijn trekken die geassocieerd 

zijn met een grotere stabiliteit van agressie. Persoonlijkheid is dus gerelateerd aan 

agressie maar ook aan de stabiliteit van agressie.  
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ROL VAN PERSOONLIJKHEID IN VERHOORSITUATIES 

 

Persoonlijkheid van zowel verhoorder als verhoorde speelt mee in een verhoorsituatie.  

 

Verhoorstijl belangrijke predictor van bekentenissen/prijsgeven van info:  

o verhoorder hanteert best een menselijke en empathische stijl want dit is een 

algemene predictor van self-disclosure/bekentenissen  

o hoe integreren met de andere competenties die van een verhoorder worden 

verwacht?  

 

Hoe zijn verhoorstijlen gelinkt aan persoonlijkheid van de verdachte? 

o welke stijl “werkt” het best, bekeken vanuit persoonlijkheid verdachte? 

o vooral van belang bij niet coöperatieve verdachten 

 

Zie volgende slide welke persoonlijkheidsprofielen het gemakkelijker hebben om een 

empathische en menselijke stijl te hanteren. Welke persoonlijkheidstrekken zijn vooral 

van belang bij de verhoorder om zo’n stijl te hanteren? Daarnaast gaan we het ook 

hebben over de persoonlijkheid van de verdachte; de ene verhoorstijl werkt soms beter 

bij die persoonlijkheid en een andere verhoorstijl werkt soms beter bij een andere 

persoonlijkheid. De persoonlijkheid v/e verdachte gaat dus voor een stuk bepalen welke 

verhoorstijl het beste werkt. Is vooral van belang bij het loskrijgen van informatie bij 

niet-coöperatieve verdachten dat je de verhoorstijl afstemt op zijn/haar persoonlijkheid.  

 

PROTOTYPISCH PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL VAN EEN GOEDE VERHOORDER 

O.B.V. DE VEREISTE COMPETENTIES  

 

Dieper in gaan op de competenties die een goede verhoorder moet hebben. (1) Grondige 

en systematische aanpak. (2) Doortastende, assertieve en zelfzekere opstelling. (3) 

Empathische vaardigheden. In deze competenties spelen bepaalde 

persoonlijkheidsfactoren een belangrijke rol. Bepaalde persoonlijkheidstrekken zijn 

geassocieerd met deze competenties. Laag N en hoog E zijn belangrijk voor competentie 

2. Hoog A is belangrijk voor competentie 3. Hoog C is belangrijk voor competentie 1. 

Sommige studies zeggen dat hoog O ook te prefereren is voor een goede verhoorder. 

Hoog E is belangrijke voor de assertieve opstelling maar valt te nuanceren want personen 

die hoog scoren op E geven soms een beetje te veel info vrij bij het verhoor.  
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EEN TAXOMETRISCH PERSPECTIEF OP VERHOORSTIJLEN (KELLY ET AL., 2013)  

 

Kijken naar de persoonlijkheid van de 

verdachten. Algemeen 

model/taxonomie ontwikkelt voor 

verhoorstijlen op basis van 

literatuuronderzoek. Model opgevat als 

een wiel: het middelpunt is 

noodzakelijk om het wiel te laten 

draaien. De hoeksteen van elke poging 

tot informatie te bekomen van iemand 

die niet wil meewerken is dus rapport 

(= verstandhouding, relatie 

opbouwen). Bijvoorbeeld respect, 

vertrouwen vriendelijkheid en voorzien 

in de basisnoden zoals eten en drinken 

voorzien. Aan deze rapport moet ten 

alle tijden voldaan worden.  

 

In de buitenste cirkel zie je context manipulatie staan. Hieronder plaatsen ze alle 

strategieën die gaan over aanpassingen in de fysieke omgeving om het 

ondervragingsproces te doen evolueren. Bijvoorbeeld iemand even afzonderen, 

verplaatsen naar een andere ruimte.  

 

De ondervrager kan uit de andere zwarte cirkels gaan kiezen terwijl de rapport ten alle 

tijden centraal moet blijven staan. Emotion gaat over emotie provocatie, alle technieken 

die gebruikt worden om in te spelen op de emoties van de verdachten. M.a.w. alles wat 

een verhoorder gaat doen om een emotie te induceren ongeacht of die emotie positief of 

negatief is. Bijvoorbeeld inspelen op signalen van stress en angst, de verdachten flateren 

of beledigen, enzovoort. Confront en collaborate vormen twee tegenpolen van elkaar. Bij 

confrontatie gaat de verhoorder aan stressinductie doen. Bijvoorbeeld boosheid uiten, 

frustratie uiten, inspelen op het lot van de verdachten, good cop/bad cop, enzovoort. Zijn 

technieken die meer controle en autoriteit op de voorgrond zetten. Collaboratie is de 

verdachte behandelen als een gelijkwaardige partner waarbij je beide elkaar iets te 

bieden hebt. De verdachte heeft informatie voor jou en jij kan ook iets in de plaats 

geven. Beloningen (vb.: gaan roken, voedsel, strafvermindering) in ruil voor info. 

Evidence is de verdachte confronteren met hard bewijsmateriaal, bluffen, contradicties 

zoeken in het verhaal en hier op inzoomen. Er vertrekken twee pijlen vanuit evidence en 

vanuit emotion. Je kan dus steeds aan evidence of emotion doen op een confronterende 

of op een collaborerende manier.  

VERHOORSTIJL IN FUNCTIE VAN PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE  

 

Welk van de bovenstaande verhoorstijlen je het best gaat gebruiken hangt af van de 

persoonlijkheid van de verdachte. M.a.w. persoonlijkheid van de verdachte bepaalt de 

verhoorstijl in functie van self-disclosure.  

 

Hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen ~ positieve emotieprovocatie 

= inzetten op emotion via een collaboratieve stijl 

 

Laag O: gevoelig voor ratio, closed-minded = presentatie van “evidentie” en minder/niet 

inspelen op emotion. Je gaat dus inspelen op evidence maar a.d.h.v. welke stijl doe je dit 

het best? Afhankelijk van N en A leidt dit tot meest self-disclosure door collaboratieve 

versus confronterende stijl: 

o laag O, hoog N, hoog A = collaborerende verhoorstijl 

o laag O, laag A = confronterende verhoorstijl 
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PERSOONLIJKHEID EN AFLEGGEN VAN VALSE BEKENTENISSEN  

 

Twee type van valse bekentenissen: 

o vrijwillig vb.: iemand in bescherming willen nemen 

o onder druk van verhoorder: afgedwongen (= onder druk/dwang zeggen dat 

hij/zij het gedaan heeft maar is er zich van bewust dat hij/zij het niet gedaan 

heeft) versus ingebeeld (= stapje verder, verhoorders gaan inpraten op de 

verdachte tot dat hij/zij zelf gelooft dat hij/zij het gedaan heeft) 

 

Welke factoren spelen mee in het afleggen van valse bekentenissen?  

Situationele factoren 

o isolatie 

o lange ondervragingstijd 

o presenteren van valse evidentie 

o minimaliseren van het gebeurde door verhoorder 

 

Persoonsgebonden factoren: sommige mensen hebben vanuit hun 

persoonlijkheidsprofiel veel meer kans om over te gaan tot valse bekentenissen  

o vrijwillig: nood aan aandacht, zelf-bestraffing, bescherming van de echte dader 

o onder druk: KT beloning van bekentenis > LT nadeel (komt vaak voor bij een 

collaboratieve stijl die het principe van beloning voorop zet: KT beloning van 

bekentenis hoger inschatten dan LT nadeel) 

• belangrijkste psychologische principe ‘afdwingen’: beloning 

• belangrijkste dispositionele factoren:  

✓ leeftijd: jongere mensen zijn er meer gevoelig aan  

✓ algemene persoonlijkheidstrekken: 

▪ hoge afhankelijkheid (hoog N), hoge inschikkelijkheid (hoog 

A) ~ inbeelding 

▪ impulsiviteit (hoog E) ~ afdwinging 

 

Belangrijkste dispositionele factoren  

Mentale stoornissen: 

o cognitieve beperking: verhoogde vatbaarheid voor invloeden, zich aanpassen aan 

autoriteit, willen pleasen, korte aandachtspannen, geheugenproblemen 

o psychopathologie algemeen: perceptuele distortie, verminderd oordeelsvermogen, 

angst, schuldgevoel, gebrekkige realiteitstoetsing 

 

Persoonlijkheidsstoornissen:  

o Antisociale PD (!): liegen snel, niet bekommerd om gevolgen van gedrag, 

afhankelijk van hun prioriteit zullen ze vaker vals bekennen of vals ontkennen 

o Theatrale PD: dramatiseren, overdrijven, confabuleren 

o Borderline PD: leugens als wapen om anderen te kwetsen 

 

HOGE PREVALENTIE VAN PD IN FORENSISCHE CONTEXT 

 

Van alle sectoren waarin persoonlijkheidsstoornissen voorkomen, is de prevalentie van 

persoonlijkheidsstoornissen het hoogst in de forensische sector (Selborn, 2013). Is niet 

evident want persoonlijkheidsstoornissen impliceren een egosyntone beleving van de 

problematiek: geen ziekte-inzicht & geen hulpvraag. 

 

Maakt het moeilijk want kan zijn dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de 

forensische context jou bewuste gaan manipuleren (malingering (= overdrijven in 

symptomen), defensiviteit, misleiding) maar evenzeer automatische, onbewuste 

vertekening als resultaat van de pathologie. Is belangrijk om zich bewust van te zijn in 

kader van diagnostiek toerekeningsvatbaarheid.  
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Persoonlijkheidsstoornissen zijn dus het meet prevalent in de forensische context. 

Persoonlijkheidspathologie vooral o.b.v. cluster B. Hierin zijn de meest prominent: de 

ATS PD en Psychopathie.  

 

Grote comorbiditeit met algemene klinische stoornissen 

o verslavingsproblematiek 

o parafilieën: deviante seksuele interesses vb.: pedofilie  

o psychosen 

 

Geen 1-1 relatie tussen specifieke PD en type delict. Het is dus niet zo dat mensen met 

borderline meer kans hebben op brandstichting of mensen met een ATS PD meer kans 

hebben op diefstal. De 1 op 1 relatie tussen een specifieke persoonlijkheidsstoornis en 

een specifiek delict is er niet. We zien wel een sterke associatie tussen ATS PD en 

crimineel gedrag. Is ook niet zo verwonderlijk want crimineel gedrag is één v/d 

diagnostische criteria v/d ATS PD.  

ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

 

Een pervasief patroon van onverschilligheid voor en schending van de rechten van 

anderen, en dit vanaf het 15de levensjaar, zoals blijkt uit (categoriale benadering: 

voldoen aan 3 van de 7 criteria):  

o 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 

o bedrieglijkheid, zoals liegen, manipuleren, het oplichten van anderen in functie 

van eigen voordeel of plezier 

o impulsiviteit en onvermogen om op voorhand te plannen 

o irriteerbaarheid en agressie, geïndiceerd door terugkerende vechtpartijen of 

fysieke aanvallen/bedreigingen 

o roekeloosheid 

o onverantwoordelijk gedrag, zoals blijkt uit het niet kunnen aan houden van 

werk of nakomen van financiële verantwoordelijkheden 

o gebrek aan spijt, zoals blijkt uit onverschilligheid of overrationaliseren na het 

kwetsen, mishandelen of bestelen van anderen 

PSYCHOPATHIE 

 

Psychopathie en ATS PD worden vaak als synoniemen gebruikt. In deze les gaan we zien 

dat het twee diagnoses zijn die overlap kennen maar toch twee verschillende dingen zijn. 

Psychopathie en ATS PD zijn beide zeer prevalent in de forensische context, maar wat is 

nu juist het verschil?    

 

Traditionele conceptualisatie psychopathie via PCL-R (= vragenlijst) beschrijft drie 

clusters van deficieten/gebreken: 

o gedragsmatig: impulsief, vaak risico’s nemen, betrokken in criminele activiteiten 

(moet niet aan voldaan zijn, ook psychopaten die geen criminele feiten plegen) 

o interpersoonlijk: grandioos, bedrieglijk, egoïstisch, manipulatief 

o affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, kilheid 

 

Recente modellen pleiten o.b.v. empirische evidentie voor meer aandacht m.b.t. 

o Onbevreesdheid (fearlessness) 

o Stoutmoedigheid (boldness) 

o Onkwetsbaarheid (invulnerability) 

 

Deze drie kenmerken zaten dus niet in de traditionele conceptualisatie, maar zitten er 

altijd wel bij in recente modellen.  
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Psychopathie is een zeldzame stoornis: minder dan 1% in de algemene populatie. 

Prevalentie cijfers liggen een stuk hoger bij gevangenen, forensisch psychiatrisch 

patiënten, daklozen en bij hogere functies in het bedrijfsleven. Er is dus een groep van 

mensen die de trekken heeft maar zonder dat er een criminele associatie is.  

ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS VERSUS PSYCHOPATHIE  

 

Hoe komt het dat psychopathie en de ATS PD twee aparte constructen zijn waarbinnen 

overlap is? Ze hebben allebei een verschillende ontstaan geschiedenis.  

 

Historisch pad 

Oorspronkelijk als apart construct uitgewerkt 

o The Mask of Sanity (Cleckley, 1941) als basis voor conceptualisatie psychopathie 

• ouder construct 

• basis van psychopathische trekken beschreven in het boek van Cleckley  

• heel het onderzoek nadien rond psychopathie was gericht op de 

beschrijving die Cleckley er aan gegeven heeft  

o het onderzoek van Robins (1966) als basis voor conceptualisatie ATS PD 

• begrip psychopathie was toen al bekend maar zij wou gaan naar meer 

objectief observeerbare kenmerken  

• grote groep kinderen in een kliniek voor gedragsproblemen gaan opvolgen 

en heeft alle observeerbare trekken waar de kinderen hoog op scoorde 

vast gelegd   

 

Werden in literatuur vaak als inwisselbaar gebruikt maar zijn twee verschillende dingen 

die ook een andere historiek kennen. Tot en met DSM-IV diagnosticeerde de DSM de 

diagnose Psychopathie aan de hand van de criteria voor de ATS PD (synoniemen). Voor 

psychopathie moest je dus de criteria voor de ATS PD gebruiken. Er was geen aparte 

diagnostiek voor psychopathie in de DSM voorzien. In DSM V komt hier wel een beetje 

verandering in. In het alternatief model van DSM V heeft men een psychopathie specifier 

toegevoegd waardoor je de mogelijkheid hebt om ook naar die psychopathische 

kenmerken te gaan kijken.  

  

In termen van onderliggende trekken: veel gemeenschappelijke eigenschappen, toch ook 

unieke componenten (zie verder) 

o onderzoek van Hicklin & Widiger (2005) 

o meta-analyse van Decuyper et al (2011) 

 

Onderzoek van Hicklin & Widiger (2005): antisociale persoonlijkheidsstoornis ≠ 

psychopathie. Welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor ATS PD 

en psychopathie m.b.t. hun relatie met het FFM? Hoe correleren de ATS PD en 

psychopathie met het VFM?  
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Beide stoornissen worden gekenmerkt door laag A (laag oprechtheid, laag altruïsme, laag 

inschikkelijkheid), laag C (laag bedachtzaamheid, laag betrouwbaarheid, laag 

zelfdiscipline) en hoog avonturisme (facet van E). Daarnaast vond men ook verschillen. 

De kenmerken in de rechter kolom zijn kenmerkend voor psychopathie en niet voor de 

ATS PD. Deze kenmerken komen overeen met de criteria die niet opgenomen zijn in de 

DSM. 

 

Recente meta-analyse De Cuyper et al. (2009): associaties PP – ATS - FFM 

o 26 steekproeven psychopathie (N = 6913) 

o 57 steekproeven ATS PD (N = 16424) 

o gradatieverschillen tussen beide stoornissen in termen van relatie met FFM 

(vooral A en C): PP > ATS 

o Unieke associatie van PP met laag angst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er bestaat een asymmetrische relatie tussen beide stoornissen. Het word voorgesteld 

a.d.h.v. twee cirkels. De meeste personen die een diagnose psychopathie hebben zullen 

ook voldoen aan de criteria van de ATS PD. De groene cirkel overlapt bijna volledig met 

de blauwe cirkel, maar niet helemaal. Er zijn dus mensen die enkel psychopathie hebben 

en geen ATS PD. Dit komen we vooral tegen in het bedrijfsleven (~ snakes in suits: 

hebben het profiel maar blijven uit het criminele). Maar over het algemeen is het dus zo 

dat mensen met een diagnose psychopathie ook voldoen aan de criteria van de ATS PD. 

Omgekeerd is dit niet het geval. Ongeveer ¼ van de mensen met een ATS PD heeft ook 

psychopathie en ¾ dus niet.  

 

Ze vonden veel gelijkenissen. Beide stoornissen werden in het algemeen gekenmerkt 

door laag A en laag C. Daarnaast waren er enkele N facetten relevant zoals hoog ergernis 

en hoog impulsiviteit. Er waren ook enkele E facetten gelijkaardig zoals lage hartelijkheid 

en hoog avonturisme. Volgens deze grote meta-analyse was er maar één trek uniek aan 

psychopathie en dat is lage angst. Lage angst was enkel typisch voor psychopathie en 

niet voor de ATS PD. Men vond er gradatieverschillen in de trekken die gerelateerd waren 

aan beide stoornissen in termen van relatie met het VFM. Associaties met lage A en lage 

C waren voor psychopathie sterker dan voor de ATS PD. Vanuit een trekperspectief lijkt 

het zo te zijn dat psychopathie nog een stuk ernstiger en dieper geworteld is in de 

persoonlijkheid dan de ATS PD.  

 

Criteria PCL-R niet opgenomen t.e.m. DSM-IV (Hare, 2003) 
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Over verschillende instrumenten heen zijn dit de criteria die kenmerkend zijn voor 

psychopathie. Wanneer we deze criteria gaan vergelijken met de DSM IV criteria voor 

ATS PD dan zie je opnieuw grote overlap maar de vier criteria in het vet zijn helemaal 

niet gerepresenteerd in de DSM ATS PD conceptualisatie. Ze zijn dus typisch voor 

psychopathie en niet voor de ATS PD. 

 

In het alternatief DSM model wou men hier een stuk verandering in brengen. Men wou 

ook die psychopathisch kenmerken ergens een plaats geven in het DSM model. Integratie 

van de ontbrekende kenmerken van psychopathie in de criteria voor de antisociale 

persoonlijkheidsstoornis in DSM-V sectie III. 

 

A. Gematigde, sterke of extreme impairment in minimum 2 van volgende gebieden 

(zie les 7) (er moet eerst voldaan zijn aan dit criterium A) 

o identiteit: egocentrisme, identiteit hangt op aan macht 

o zelf-directiefgedrag: doelen worden gesteld o.b.v. persoonlijk voordeel, 

geen interne morele standaarden, afwezigheid van ethisch gedrag in het 

handelen 

o empathie: geen spijt na kwetsen van andere, geen oog voor noden of 

gevoelens van anderen 

o intimiteit: geen wederkerigheid, gebruiken/misbruiken van anderen, 

intimidatie en controleren van anderen 

 

B. Voldoen aan 6 of meer van de volgende trekken voor ATS PD:  

1. manipulativeness 

2. callousness 

3. deceitfulness 

4. hostility 

5. risk taking 

6. impulsivity 

7. irresponsibility 

 

Het individu is minimum 18 jaar. Specifier met psychopathische kenmerken. Boven op 

deze 6 trekken kan er nog een specifier gebruikt worden. Je kan psychopathie volgens de 

DSM dus niet apart gaan diagnosticeren maar je kan wel de ATS PD gaan diagnosticeren 

met psychopathische trekken. Het is een aparte specifier die je er aan kan toevoegen. 

Onderstaande drie trekken zijn opgenomen als psychopathie specifier en dit omdat ze de 

‘fearlessness’ en ‘bold interpersonal style’ reflecteren. 

o laag: anxiousness (angst) en withdrawal (terugtrekken) 

o hoog: attention seeking 

 

Hoe connecteert dit alternatief trekmodel voor ATS PD en PP met de categoriale 

diagnostiek van ATS PD? (Wyganet et al., 2016) 

o empirisch onderzoek bevestigt dat het alternatief model van DSM-5 zowel de 

categoriale ATS PD als psychopathie comprehensief beschrijft (het alternatief 

model doet het dus goed) 

• toevoegen van “grandiosity” en “restricted affectivity? (gaan ook correleren 

met ATS PD en PP en hierdoor zeggen sommige onderzoekers dat we ze 

misschien ook moeten opnemen als kenmerkend voor deze stoornissen) 

• indien ja: overlap met NAR PD? (empirisch onderzoek moet dus uitwijzen 

of deze trekken in die psychopathie specifier opgenomen moeten worden) 

o de psychopathy specifier beschrijft vooral “boldness” (grote mond, vlotte prater) 

en is minder predictief voor andere eigenschappen die eigen zijn aan psychopathie 

• nuanceren: psychopathie is geen stand-alone diagnose, het is een 

verfijning van de diagnose ATS PD  

o additionele meerwaarde van criterium A om belangrijke aspecten van 

psychopathie te beschrijven  
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• in welke mate verschilt criterium A echt van persoonlijkheidstrekken? in 

welke mate overlapt criterium A met gewone trekken of is het echt iets 

apart? vb.: self-direction additionele meerwaarde maar hangt ook samen 

met ~ DISINHIBITION/IMPULSIVITY 

o belangrijk aspect voor verder onderzoek en wat problematisch is voor de 

psychopathie specifier 

• typische psychopathische kenmerken representeren heel lage N en heel 

hoge E maar heel lage N en heel hoge E worden niet gevat door het 

nieuwe trekmodel dus de hogere orde factoren die men daar heeft gaan 

het omgekeerde representeren namelijk heel hoge N en heel lage E 

• men wou toch een specifier toevoegen en heeft het probleem dus opgelost 

door reverse-keyed items van een aantal PID-5 facetten! 

• vb.: fearlessness wordt dan lage angst maar angst in het in het DSM 

trekmodel is maladaptieve angst, het is niet omdat je laag scoort op angst 

dat je per definitie fearlessness bent = conceptueel probleem met specifier 

waar verder onderzoek naar nodig is 

ILLUSTRATIE: KRITISCH KIJKEN NAAR PREVALENTIE GEGEVENS BINNEN 

ALGEMENE POPULATIES  

 

 
 

Kritische bespreking artikel De Standaard  

o 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 

o cross-sectionele studie: Predictie vanuit huidige bevindingen niet mogelijk 

o slechts heel kleine subgroep van kinderen/jongeren met antisociaal gedrag 

persisteert tot volwassen psychopathie 

o 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. prevalentiegegevens 
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PERSOONLIJKHEID BINNEN DE FORENSISCH-PSYCHIATRISCHE 

CONTEXT 

SITUERING FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

 

Raakvlak tussen gerecht en psychiatrie. Hier gaat het over mensen die een crimineel feit 

hebben gepleegd maar waarbij men ook oordeelt dat er een psychiatrisch probleem 

aangewezen is.  

 

In de forensische psychiatrie zowel onderzoek bij daders als bij slachtoffers 

o psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken 

• evaluatie geestelijke gezondheidstoestand 

• toerekeningsvatbaarheid 

• risicotaxatie (kans dat hij/zij dit gedrag gaat herhalen) 

o evaluatie van psychische schade na delict 

 

Kernconstruct vanuit daderperspectief: sociaal afwijkend 

gedrag ovv geweldpleging 

Geweld ≠ agressie: zie cursus sociale psychologie H10 

 

 

 

 

FORENSISCH DIAGNOSTISCH ONDERZOEK 

BIJDRAGE VANUIT DE PSYCHOLOGIE AAN DIT TERREIN 

 

Gedragskundige daderprofilering (≠ crime scene investigation!) 

o motief voor het plegen van een delict 

o achterliggende cognities, emoties 

o bepalen van betrouwbaarheid van uitspraken 

o meespelen van een psychische problematiek in het handelen 

o inschatting van gevaarlijkheid (herval) 

 

Meerwaarde psycholoog: input vanuit testresultaten en grondige diagnostiek, naast 

gespreksvoering en observatie.  

VERSCHIL TUSSEN ALGEMEEN VERSUS FORENSISCH KLINISCH ONDERZOEK 

 

Vrije wil versus dwang + tijdsdruk 

o vertrouwensrelatie: hoe is een vertrouwensrelatie mogelijk onder dwang en 

tijdsdruk maar een collaboratieve relatie is wel belangrijk want bepaalt de 

kwaliteit van de zelfrapportering 

o gebrekkige motivatie 

o defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek 

 

~ faking en sociaal wenselijk antwoorden (onderrapportering). Samenstelling testbatterij 

moet hierop afgestemd zijn 

o meerdere informanten en meerdere bronnen (belang van collaterale informatie) 

vb.: strafblad, informatie van derde, … 

o gebruik van schalen die response sets in kaart brengen 

o inclusie van tests die voorwenden van psychiatrische symptomen of amnesie 

exploreren ~ malingering (tests meten dit) 
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Illustratie belang van collaterale informatie studie: “Hoe beoordelen daders zelf hun 

interpersoonlijk gedrag?” 

o sample: 55 psychopaten in hoog beveiligde unit  

o zelfbeoordeling interpersoonlijk gedrag + beoordeling door bewaker 

o resultaten:  

• onderschatting van meest afwijkende eigenschappen (dominantie, 

coërciviteit (= dwingend gedrag)) 

• overschatting van meest adaptieve eigenschappen (koesteren) 

• we kunnen bij deze doelgroep dus echt niet enkel op zelfbeoordelingen 

gaan vertrouwen 

o verklaringen? 

• gebrek aan inzicht? 

• faking? 

 

Aandacht voor specifieke groep van PD-patiënten met intellectuele deficieten: 

o meer gedragsobservatie en collaterale info in functie van diagnostiek 

o meer aandacht voor culturele factoren  

o opletten voor hogere gevoeligheid aan suggestie 

o graad van afhankelijkheid beschouwen tegen achtergrond van intellectueel 

probleem in functie van vermijden van overschatting pathologie 

VERGETEN STOORNISSEN BINNEN DE FORENSISCHE CONTEXT 

 

Twee stoornissen bespreken die vaker voorkomen in de forensische context maar die 

soms over het hoofd gezien worden.  

 

Tourette-syndroom (TS) en criminaliteit 

o neurologische stoornis met sterk genetische component 

o aanvang in de kindertijd 

o 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:  

o manifestaties van TS soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als intentioneel crimineel 

gedrag vb.: pleger van exhibitionisme maar doet het niet intentioneel en moet 

dus gekaderd worden binnen TS 

o groep van daders bij wie het crimineel gedrag een organische component heeft 

(geen intentioneel crimineel gedrag maar plaatsen onder een sterk neurologische 

en biologische stoornis) 

 

DSM-IV syndroom van Asperger en criminaliteit  

o valt binnen ASS: high-functioning type (diagnose van autisme die vaak miskend 

wordt omdat er een normaal niveau van intelligentie is)  

• sterk genetische component 

• neurologische dysfuncties (amygdala, prefrontale cortex) 

o 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? 
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Twee domeinen  

1. Deficieten m.b.t. Theory of Mind: “mindblindness”  

= gebrek aan het begrijpen van sociale signalen en geen inleving in een andere 

emotionele ervaring van een gedeelde gebeurtenis 

2. Abnormale, repetitieve beperkte interesses: komen voort uit gebrek aan 

“centrale coherentie” (mensen zonder ASS interpreteren stimuli op een 

globalistische manier rekening houdend met de context maar mensen met ASS 

ervaren de wereld in fragmenten en minder in samenhang, ervaren als chaos en 

daardoor gaan ze een stuk veiligheid zoeken in herhalende handelingen)  

= crimineel gedrag vanuit preoccupatie m.b.t. interne interesses, waarbij sociale 

gevolgen genegeerd worden en hierdoor risico op een bepaald delict  

 

Belangrijkste correlaat met criminaliteit: domein van abnormale, repetitieve,  

beperkte interesses 

o grootste frequentie voor brandstichting 

o stalking (vaak na afwijzing binnen relationeel perspectief) 

o ongepast seksueel gedrag (vaak fetisjisme) 

o bekende case: preoccupatie voor openbaar vervoer: arrest voor het 

ongeautoriseerd besturen van bussen en metro’s en regelen van verkeer in NY 

(Tietz, J. (2002) The boy who loved transit: how the system failed an obsession) 

 

Schuldgevoel/geweten?  

o onkunde in begrijpen van andermans subjectieve ervaring resulteert in gebrek 

aan empathie 

o dit heeft impact op het ervaren van schuldgevoel (~ erg relevant aspect m.b.t. 

bestraffing in juridisch kader!) 

o komen vrij offensief over bij rechters en jury’s & rechters zijn geneigd om minder 

zware straffen uit te spreken bij schuldinzicht  

o neuropsychiatrisch perspectief binnen strafrechtzaken kan meerwaarde bieden in 

termen van begrip/inzicht in crimineel gedrag van subgroep van daders met 

Asperger 

 

(ON)TOEREKENINGSVATBAARHEID IN BELGIË  

SITUERING INTERNERING IN BELGIË 

 

Internering 

o juridische veiligheidsmaatregel 

o voor personen met een psychische aandoening/mentale handicap 

o strafbaar feit (<-> collocatie: gedwongen opnamen maar zonder dat er een 

strafbaar feit is gepleegd) 

o geen controle over daden 

o gevaar voor de maatschappij 

o maatregel voor onbepaalde duur  

 

Vergelijkbaar met terbeschikkingstelling (TBS) in Nederland. In Nederland noemt men 

het dus geen internering.  

INTERNERING ALS CONTROVERSIËLE MAATREGEL 

 

Internering is een maatregel die onder vuur ligt. In 2013 meer dan 1100 geïnterneerden 

in Belgische gevangenissen. A.d.h.v. internering zeggen we dus dat ze aangepaste zorg 

nodig hebben maar in de praktijk komen ze toch in gevangenissen terecht. Kritiek: 

o geen adequate zorg/begeleiding 

o geen toekomst perspectief 
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België meerdere malen veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De 

laatste jaren zet men er op in. Beterschap op komst? Herziening interneringswet in 2016: 

o niet meer voor lichte misdrijven (vb.: voor kleine diefstal geïnterneerd worden) 

o meer inzet op zorg 

o verdere uitbouw van forensisch psychiatrisch circuit vb.: FPC Gent/Antwerpen, 

longstay o.a. in Bierbeek (= nooit meer terug kunnen naar de maatschappij) 

 

CIJFERGEGEVENS VAN MENTALE STOORNISSEN BIJ GEÏNTERNEERDEN 

 

Populatie geïnterneerden. Soorten delicten (cijfers FOD Justitie 2014):  

o 24,3% aanslag op goederen (diefstal, vandalisme, ...) 

o 32,2% zedenfeiten 

o 15,8% doodslag 

 

Meest frequente diagnoses (cijfers FOD Justitie 2014): 

o 28,4% persoonlijkheidsstoornis, waarvan 24,3% uit cluster B 

o 21,2% middelengebruik 

o 15,7% psychotische stoornis 

o 12,3% mentale beperking 

 

PLAATS VAN DE DIAGNOSTIEK IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

 

Vroeger (voor 2016): 

o beklaagde werd gezien door gerechtspsychiater(s) 

• weinig gestandaardiseerde diagnostiek  

• perceptie van willekeur (afhankelijk van bij welke psychiater je kwam werd 

je al dan niet geïnterneerd) 

• geen specifieke opleiding 

• weinig kwaliteitsbewaking 

o geeft advies over al dan niet internering/ontoerekeningsvatbaar 

o rechter beslist over maatregel 

o Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) volgt internering verder 

op en evolueert om de zo veel tijd of de maatregel nog verder gezet moet worden 

of niet  

 

Huidige evolutie (nieuwe wet internering van kracht sinds oktober 2016) 

o meer inzetten op deskundig psychiatrisch onderzoek VOOR internering 

• specifieke opleiding voor gerechtspsychiaters 

• gestandaardiseerd proces 

• kwaliteitscontrole 

o meer inzetten op zorg TIJDENS de internering 

• aangepaste zorg 

• opvolging door ‘interneringskamer’ (rechter + klinisch psycholoog + 

assessor sociale reintegratie) 

• beslissingen over uitgaansvergunning, in vrijheidsstelling op proef, 

definitieve invrijheidsstelling, ... 

KENMERKEN ALGEMEEN ONDERZOEK NAAR GEESTESVERMOGEN 

 

Illustratie Nederlands model: het Pieter Baan Centrum. Kijken bij de noorderburen. Ze 

staan hier veel verder. In dit centrum gaan ze voor de beslissing (al dan niet 

toerekeningsvatbaar) iemand opnemen. In België kan je alleen in een psychiatrisch 

forensisch centrum opgenomen worden na een interneringsmaatregel.  
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o psychiatrische observatiekliniek van ministerie van justitie  

o onderzoek van verdachten van ernstige delicten, geen veroordeelden 

o onafhankelijke positie binnen strafproces 

o doel: rapportage pro justitia m.b.t. toerekeningsvatbaarheid, kans op herhaling 

(recidive) en eventuele behandeling 

o observatie gedurende 7 weken door multidisciplinair team: psychiater, 

psycholoog, groepsleider, milieu-onderzoeker; eventueel neuroloog, cultureel 

antropoloog 

o inzage in strafdossier 

o jurist als voorzitter van teambespreking 

VIJF STAPS-PROCEDURE VAN ONDERZOEK NAAR GEESTESVERMOGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Piet Baan Centrum worden er vijf stappen doorlopen. Er wordt eerst keken naar in 

welke mate een stoornis aanwezig is en in welke mate de persoon een stoornis had toen 

hij/zij het delict pleegde. Er wordt een diagnose gesteld. De tweede vraag is of de 

stoornis impact had op de feiten. Wat is de relatie tussen de ten laste feiten en de 

stoornis. Heeft die stoornis geleid tot het plegen van het delict? Deskundige gaan dus 

hier de mate van toerekeningsvatbaarheid bepalen. Hier zijn verschillende gradaties in 

mogelijk. In België ben je of toerekeningsvatbaar of niet toerekeningsvatbaar. In 

Nederland ziet men hier gradaties in van helemaal wel tot helemaal niet. Als derde stap 

gaat men de kans op herhaling inschatten. Wat is de kans dat iemand nog eens hervalt 

in dit delict gedrag. Daarna gaat men advies geven over maatregelen. Bijvoorbeeld een 

bepaalde behandeling, opname of terbeschikkingstelling. Dit wordt allemaal in een 

rapport gegoten. We gaan ook even dieper in gaan op de soorten diagnostiek die men 

gebruikt: observatie, gesprekken met verdachte, gesprekken met omgeving, 

vragenlijsten en risico-taxatielijsten.  

 

1. Beoordeling van toerekeningsvatbaarheid 
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2. Bronnen en instrumenten voor het onderzoek 

 

Observatie 

o contactname met anderen 

o perceptie van het delict (schuldbewust, onverschillig, triomfantelijk?) 

o houding t.a.v. psycholoog/psychiater 

 

Gesprekken 

o milieuonderzoek: leefwereld van de omgeving 

o psychologisch onderzoek: belevingswereld in autobiografisch verhaal 

o soms gebruik van gestructureerd interview (vb.: SCID) 

 

Intelligentietesten 

o relevantie gezien IQ = basis voor psychisch functioneren 

o vb.: WAIS-III  

• verbaal en performaal IQ 

• subtests: grote verschillen indicatief voor verder neurologisch onderzoek 

o profiel als handvat voor zicht op vb. neurologische aandoeningen 

o schijn-exactheid: IQ onderzoek resulteert in een bepaald getal en dat laat 

uitschijnen dat dit de exacte weergaven is van wat een individu cognitief aankan, 

maar veel redeneren waardoor een persoon de ene dag hoger/lager kan scoren 

dan de andere dag en zeker bij psychiatrische patiënten vb.: IQ van 85 als cut off 

gebruikt maar hier zit dus veel ruis rond 

 

Neuropsychologische tests 

o abnormaliteiten in de hersenen en daaruit resulterende gedragsproblemen 

o vb. aandacht en concentratie, waarneming, geheugen en leren, ruimtelijke skills 

 

Persoonlijkheid gerelateerde vragenlijsten 

o MMPI: zie volgende slide  

o UCL: coping-lijst 

o TCI: temperamentslijst 

o PCL-R: grote voorspeller voor recidive 

o NEO PI-R: FFM-lijst 

• voordeel: ook sterktes komen aan bod 

• nadeel: dekt onvoldoende de extreem maladaptieve varianten van 

persoonlijkheid, is hier niet voor gemaakt  

o PID-5: beloftevol maar nood aan verder onderzoek  

o ook relevant bij risicotaxatie (zie verder) 

 

De MMPI-2 

o meest gebruikte instrument in de klinische (forensische) sector 

o 567 items –ja/nee antwoordformat (eventueel korte versie) 

o belangrijke leidraad voor clinici in formulering van diagnostische 

noodzakelijkheden, beter begrip van symptomen maar eigenlijk geen tool voor 

directe diagnose 

o omvat klinische schalen, validiteitsschalen, inhoudsschalen, supplementaire 

schalen, PD schalen (PSY-5) 

• voordeel validiteitsschalen: detectie response sets/faking (zie les 2) 

o ondanks populariteit, belangrijk nadeel: ontoereikende psychometrische 

kwaliteiten (normering, betrouwbaarheid), grote item-overlap tussen schalen die 

de intercorrelaties tussen schalen zeer groot maakt  

 

Projectief materiaal 

o voordeel: individu heeft niet direct zicht op doel van de test (en dus moeilijker om 

sociaal wenselijk te antwoorden), indirecte maat voor zelfonthullig  

o nadeel: psychometrisch onbetrouwbaar 
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• vb.: TAT Thematic Apperception Test (zicht op wereldbeeld, inzicht in een 

aantal ego-functies) 

• vb.: Rorschach inktvlekken methode (emotioneel en 

persoonlijkheidsfunctioneren) 

 

RISICO-TAXATIE 

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 

o beveiliging maatschappij tegen personen die gevaar vormen 

o verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer) vormen 

 

Drie types van risicotaxatiemethoden 

1. ongestructureerde klinische methode: o.b.v. ervaring/intuïtie van deskundige 

inschatten of de persoon al dan niet nog een gevaar vormt (een niet aan te raden 

methoden) 

2. actuariële methode: scoring van verschillende empirisch gevalideerde statische 

risicofactoren (factoren die gerelateerd zijn aan recidive vb. hoe jong iemand 

begonnen is met het delict gedrag is een goede voorspeller) 

3. gestructureerde klinische methode (SPJ): checklist met zowel dynamische als 

statische risicofactoren (= elementen die je niet meer kan veranderen vb. 

problematische opvoedingssituatie, leeftijd), eigen weging door deskundige  

KRITIEK ONGESTRUCTUREERDE TAXATIE 

 

Risicotaxatie: een kritische noot. Meest gebruikte methode in strafrechtspraak was lange 

tijd de ongestructureerde klinische taxatie. Kritiek vanuit voorstanders actuariële taxatie: 

o geen standaardisatie 

o geen transparantie 

o niet empirisch onderbouwd 

o training vereist 

 

Toepassing actuariële instrumenten: betere predictie van gewelddelicten. Nadelen: 

o geen oog voor beschermende factoren die kans op recidivisme verkleinen 

o meten geen risicofactoren die kunnen veranderen: relevantie klinische setting? 

 

Vandaar in de praktijk de gestructureerde klinische methode gebruikt: meest valide 

o ‘structured professional judgement’ of SJP 

o statische én dynamische risicofactoren in kaart gebracht 

• statisch: onveranderbaar, gebaseerd op historiek 

• dynamisch: zie verder 

o beschermende factoren ook in kaart gebracht  

o beoordelaar kan in eindoordeel bepaalde factoren zwaarder laten wegen  

o voorbeelden van instrumenten (afhankelijk van het gepleegde delict een ander 

instrument gebruik): 

• HCR-20: algemeen geweld 

• SVR-20: seksueel geweld 

• HKT-R: enkel in NL taalgebied 

• SAPROF: beschermende factoren (zie volgende les) 

• START: risicofactoren en beschermende factoren, divers risicogedrag 



211 
 

OVERZICHT BELANGRIJKSTE DYNAMISCHE RISICOFACTOREN (DOUGLAS & 

SKEEM, 2005) 

 

Dynamische risicofactoren = factoren geassocieerd met kans op herval die mogelijk 

veranderbaar zijn 

 

Binnen dynamische risicofactoren nog eens een onderscheid gemaakt tussen acute 

dynamische risicofactoren (= direct veranderbaar) vs. stabiele dynamische risicofactoren 

o persoonlijkheidstrekken (stabiel maar kan je ook iets in veranderen): 

• impulsiviteit vb.: in therapie leren hoe met impulsiviteit om te gaan  

• negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid 

• antisociale trekken  

o druggebruik (acute want je kan vb. toegang tot drugs wegnemen bij opnamen) 

o psychose (acute want vb. via medicatie kan het wegnemen) 

o beperkte sociale steun  

o behandeltrouw en -attitude  

VERDIEPING: 20 RISICO FACTOREN VAN DE HCR-20 

 

Risicotaxatie instrument van de gestructureerde methode namelijk de HCR-20. In deze 

instrumenten vind je heel veel persoonlijkheidstrekken. Men brengt het risico in kaart 

van historische, klinische en risk management factoren.  

 

 
 

Revisie van HCR-20 naar HCR-20V3. In deze herwerking is men items meer concreet 

gaan maken. In de HCR-20 sprak men vb. van impulsiviteit en in de HCR-20V3 is men dit 

gaan concretiseren en omschrijven als instabiliteit op het affectieve, gedragsmatige en 

cognitieve niveau.  
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Voorbeeld HCR-20V3 ‘instabiliteit’. Er 

komen heel veel persoonlijkheids-

trekken terug. Het staat vol van 

trekbeschrijvingen. Je kan op die 

verschillende indicatoren van 

instabiliteit een maladaptieve 

persoonlijkheidstrek plaatsen. Dit om 

aan te tonen hoe relevant de 

maladaptieve persoonlijkheidstrekken 

zijn om het risico van herval in te 

schatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID IKV RISICOTAXATIE  

 

Persoonlijkheidstrekken relevant in risicotaxatie 

o vb. Review Douglas & Skeem (2005) 

o vb. HCR-20 omvat veel trekgerelateerde concepten 

 

Hoe deze persoonlijkheidstrekken die als dynamische risicofactoren voor herval 

functioneren in kaart brengen? 

o algemene persoonlijkheid: NEO-PI-R 

o maladaptieve persoonlijkheid: PID-5 

• verbonden aan DSM-5 sectie 3 

• 220 items 

• 5 hogere-orde domeinen 

• 25 lagere-orde facetten 

 

Relevante PID-5 trekken bij risicotaxatie. Alle vetten trekken zijn relevant om in kaart te 

brengen bij risicotaxatie. Heel maladaptieve trekken die je met de PID-5 in kaart kan 

brengen zijn dus interessant vanuit het oogpunt van risicotaxatie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg: les 9 

o risicotaxatie en –management vanuit een behandelingsperspectief 

o Persoonlijkheidsinformatie en implicaties voor behandeling 

o Behandelmodellen binnen de forensische psychiatrie 
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H10: PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE 

VANUIT EEN ONTWIKKELINGSGERICHT 

PERSPECTIEF 

HISTORISCHE CLAIM: “PERSONALITY DISORDERS IN CHILDHOOD DO 

NOT EXIST” 

HISTORISCH KADER 

 

“Personality disorders in childhood do not exist” was het uitgangspunt 20 jaar geleden. Je 

kan dit historisch gaan kaderen vanuit een taxonomisch perspectief. Van in het begin 

waar de gedragswetenschap pogingen heeft gedaan om psychopathologie bij kinderen te 

gaan beschrijven heeft men dat op een totaal verschillende manier gedaan dan de 

beschrijving van psychopathologie bij volwassenen.  

 

Vroeger tot en met DSM IV was er een aparte sectie rond welke stoornissen voor komen 

in de kindertijd. Stoornissen bij kinderen werden dus binnen de DSM traditie tot voor kort 

als distinct beschouwd van stoornissen bij volwassenen (~ DSM AS I sectie stoornissen in 

de kindertijd). In DSM V is er geen aparte sectie meer. DSM V is chronologisch 

opgebouwd waarbij stoornissen die eerder in het boek staan stoornissen omvatten die 

eerder in de ontwikkeling kunnen voorkomen.  

 

HOE KOMT DIT? 

Eén groep clinici focuste zich op 

psychopathologie bij kinderen en 

een totaal andere groep richtten 

zich op de beschrijving van 

stoornissen in de volwassenheid. 

Deze afsplitsing heeft er voor 

gezorgd dat de studie naar het 

ontwikkelingsverloop van 

psychopathologie heel lang niet 

ondersteund werd en dat de link 

tussen beide terreinen lang op 

zich heeft laten wachten.  

 

 

DSM-IV editie: integratief ontwikkelingsgericht perspectief op AS I psychopathologie (= 

alles wat niet te maken had met persoonlijkheidsstoornissen) 

▪ DSM III-R Overanxious disorder -> in DSM IV de link naar GAD 

▪ DSM III-R Avoidant disorder -> in DSM IV link naar sociale fobie  

 

“Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in de 

expressie of manifestatie te wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext” (Shaffer, 

Widiger, & Pincus, 1998) ~ coherence 

 

 

DSM-IV as II (persoonlijkheidsstoornissen) en jongere leeftijdsgroepen?  

o afwezigheid van gelijkaardig levensloopperspectief op persoonlijkheidsstoornissen 

(as II) 

o voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen in de kindertijd niet nader 

gedefinieerd, behalve de gedragsstoornis als voorwaarde voor de ATS PD 
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o DSM-IV staat erg weigerachtig t.a.v. de diagnose PD op jonge leeftijd en 

waarschuwt clinici om deze diagnose toe te kennen, behalve:  

 

“in those relatively unusual instances in which the individual’s particular 

maladaptive personality traits appear to be pervasive, persistent, and unlikely to 

be limited to a particular developmental stage or an episode of an Axis I disorder”. 

 

OORZAAK VOOR AFWEZIGHEID VAN LEVENSLOOPPERSPECTIEF OP PD 

 

Hoe komt het dat men voor alle stoornissen (as I) open stond voor een 

ontwikkelingsperspectief maar niet bij persoonlijkheidsstoornissen (as II)?  

1. Tijdens constructie van DSM-IV weinig empirische gegevens over PD op jonge 

leeftijd: overtuiging dat pathologie van persoonlijkheid op jonge leeftijd niet kon 

gescheiden worden van algemene psychopathologie 

2. Overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd “in constructie” is en dus nog te 

onstabiel om op lange termijn van belang te zijn 

3. Stigmatiserende effecten van PD diagnose ~ statisch en onveranderbaar 

 

Deze assumpties werden ontkracht door groeiende empirische evidentie de afgelopen 20 

jaar. Toch belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van 

PD ontwikkeling m.b.t. vroegdetectie en behandeling. Heel lang niet naar willen kijken en 

dus heel lang bleef een bepaalde subgroep van jongeren uit de boot vallen.  

 

Je kan dit visueel voorstellen. De 

linkerkant is de adaptieve kant. Heel dit 

stuk is mooi geïntegreerd in de literatuur: 

hoe ontwikkelt de persoonlijkheid van de 

babytijd tot de volwassenheid. Voor het 

pathologische/maladaptieve hebben we 

de 10 diagnoses in de volwassenheid, 

maar wanneer je afdaalt in leeftijd is er 

een groot vraagteken. Tot 10 jaar 

geleden was hier geen invulling van; men 

wist niet hoe persoonlijkheidspathologie 

ontstaat vanuit de kindertijd.  

 

ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN VAN PD: BRONNEN VAN EVIDENTIE  

HET TERREIN VAN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN -PSYCHIATRIE 

 

Psychopathologie in de kindertijd is predictief voor latere persoonlijkheidsproblemen. In 

eerste instantie retrospectief onderzocht: ouders van volwassenen met PD gaan 

bevragen. Daarna ook via longitudinale studies.  

 

Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere PD. Hoe meer 

verschillende soorten symptomen kinderen hebben, hoe groter de kans op een latere PD.  

 

Een vroege start is geassocieerd met een groter genetisch effect.  

 

Belangrijke risicogroep voor latere PD: “multiplex developmental disorder”. Deze stoornis 

is een combinatie van stemmingsproblemen, impulsiviteit en cognitieve defecten. 

 

Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren “lower manageability”. 

Dit betekent een moeilijkere hanteerbaarheid van het kind tijdens de opvoeding in 

vergelijking met andere kinderen.  
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GEREPLICEERDE ASSOCIATIES PSYCHOPATHOLOGIE KINDEREN EN PD IN 

VOLWASSENHEID 

 

Belangrijkste bevindingen vanuit de ontwikkelingspsychologie 

o gedragsstoornis belangrijke voorloper van de ATS PD  

o middelenmisbruik belangrijke voorloper van BDL / ATS PD (~ impulsiviteit) 

o affectieve labiliteit belangrijke voorloper van BDL PD 

o ongepaste woede belangrijke voorloper van BDL PD 

o identiteitsproblemen belangrijke voorloper van BDL PD  

o angst belangrijke voorloper van cluster C 

• sociale fobie belangrijke voorloper van AVD PD 

o cognitieve distorties belangrijke voorloper van SZT PD 

 

MAAR: 

o geen 1-1 relatie (zie slide multifinaliteit): eerder zien als kenmerken van kinderen 

die de kans op een maladaptieve outcome doen vergroten (kan dus ook een 

andere outcome zijn van pathologie dan persoonlijkheidspathologie)  

o associaties reflecteren mogelijks verschillende fenotypes van eenzelfde  

onderliggende kwetsbaarheid: eenzelfde onderliggende kwetsbaarheid die zich uit 

in verschillende fenotypes en daarom ook met elkaar geassocieerd zijn  

 

RECENTE EVIDENTIE OMTRENT DE ETIOLOGIE VAN PSYCHOPATHOLOGIE  

 

Twee bekende hogere orde dimensies voor psychopathologie op jonge leeftijd. Dit 

vertaalt zich ook structureel. Wanneer je het een factoranalyse giet dan ga je twee grote 

dimensies vinden van psychopathologie:  

1. externaliserende factor 

2. internaliserende factor 

 

Recent onderzoek ook ‘general psychopathology factor’ of p-factor bij kinderen en 

jongeren gevonden ≈ g-factor bij intelligentie.  

 

Betere fit dan traditioneel twee-factoren model 

o hoogste niveau: general psychopathology factor 

o lager niveau: externaliserende vs. internaliserende problemen 

 

P-factor verklaart associatie tussen externaliserende en internaliserende problemen. 

Externaliserend en internaliserend staan dus niet los van elkaar. Je hebt kinderen met 

een heel externaliserend profiel en kinderen met een heel internaliserend profiel maar er 

bestaan hier ook associaties tussen. De P-factor verklaart deze associaties. Het is een 

algemene kwetsbaarheid voor psychopathologie.   

 

Sommige vormen van psychopathologie (vb.: slaapproblemen) laden vooral op deze 

general factor ≈ algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychische problemen 

 

P-factor kinderen = P-factor volwassenen 

 

Patalay et al. (2015)  

Hoe je de structuur visueel kan voorstellen. Zijn allemaal items die te maken hebben met 

psychopathologie. Deze laden ofwel op de internaliserende ofwel op de externaliserende 

factor. Alle items laden bovendien substantieel op de P-factor. De reden waarom 

bepaalde gedragingen vaak samen voorkomen is dat het allemaal uitingen zijn van 

dezelfde onderliggende trek/kwetsbaarheid.  
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Een belangrijke uitzondering is slaapproblemen waarbij je zou verwachten dat het een 

goede indicator is van de internaliserende factor, maar het hoog laadt op de P-factor. 

Hieruit kan je afleiden dat slaapproblemen op een jonge leeftijd indicatief zijn voor het 

feit dat het gaat om een kwetsbaar kind met mogelijks meer risico op een negatieve 

outcome op oudere leeftijd. Het is echter niet zo dat dit een indicator is van een 

specifieke internaliserende/externaliserende problemen. Het is meer een overkoepelende 

indicator van psychische problemen.  

 

HET TERREIN VAN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK 

 

Vanuit het terrein van persoonlijkheidsonderzoek (zie les 4) 

o substantiële continuïteit van vroege temperamentstrekken tot in de volwassenheid 

o persoonlijkheid in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal 

functioneren (zie Dunedin Study) 

o MA evidentie omtrent stabiliteit van normale persoonlijkheidstrekken bracht 

onderzoek naar verloop van maladaptieve trekken op gang: groeiende evidentie 

voor gelijkaardige stabiliteit reeds van in de adolescentie: zowel op KT als LT 

o ontwikkelingsprocessen van persoonlijkheid reflecteren ook verandering 

(correlatie is niet 1): reductie angst voor stigmatisering 

 

Illustratie rangorde stabiliteit maladaptieve trekken bij kinderen & jongeren  
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Voorbeeld van de rangorde stabiliteit of differentiële stabiliteit van de dimensies van 

persoonlijkheidspathologie van kinderen na 1 en 2 jaar. DIPSI is een instrument 

ontwikkelt om persoonlijkheidspathologie om jonge leeftijd te gaan omschrijven. Je ziet 

de correlaties van de onderliggende dimensies: disagreeableness is het 

tegenovergestelde van A, emotional instability is het tegenovergestelde van ES, 

introversion het tegenovergestelde van E en compulsivity de extreme hoge variant van C. 

Op diagonaal zie je de rangordecorrelaties tussen tijdstip 1 en 2. Deze zijn heel hoog, 

rond de .70. Voor tijdstip 3 zijn de rangordecorrelaties iets lager maar ze blijven nog 

altijd substantieel hoog. De positie die een kind inneemt tegenover de groep blijft dus 

relatief stabiel op korte termijn (na 1 jaar en na 2 jaar). Een kind dat introvert is zal na 1 

en na 2 jaar nog steeds introvert zijn in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Belangrijk 

om het te begrijpen tegenover de groep.  

 

HET TERREIN VAN DE GEDRAGSGENETICA 

 

Vanuit het terrein van de gedragsgenetica: belangrijke genetische component van PD 

trekken. Belangrijke genetische component gevonden voor (niet 1 gen): 

▪ neuroticisme: 116 verschillende genetische aspecten die het beïnvloeden  

▪ psychopathie/ATS PD 

▪ OBC PD 

▪ impulsiviteit/affectieve labiliteit (BDL PD) 

▪ SZT/PAR PD overlap met genetische component van schizofrenie & zo tot ‘the 

schizophrenic spectrum’ gekomen met aan de ene kant de kortdurende psychoses 

waarbij de genetische component het minst groot is en aan de andere kant 

schizofrenie die het meest genetisch gestuurd is 

 

 

 

 

 

BAANBREKEND RECENT ONDERZOEK M.B.T. ETIOLOGIE VAN NEUROTICISME  

 

Er zijn heel veel genetische 

componenten aan het werk die N mee 

beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HET TERREIN VAN DE BIOLOGIE 

 

Abnormale processen van hersenrijping bij BDL PD. Men heeft het nog niet heel helder 

wat dit juist is. Maar vanuit onderzoek duidelijk dat de hersenen er anders uitzien.  

 

Duidelijke link tussen abnormale serotonine levels en impulsiviteit. De serotonine 

levels zijn duidelijk gestuurd bij mensen met een persoonlijkheidspathologie waarbij 

impulsiviteit een belangrijke rol speelt. 
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Impulsieve PD’s (ATS and BDL) worden gekarakteriseerd door falen van de prefrontale 

cortex (= waar alles gereguleerd wordt qua impulsen) 

o onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te bewerkstelligen  

o meer expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag: hoe meer suïcidaal men is, 

hoe meer expliciet dit deficiet aanwezig blijkt te zijn = belangrijke biologische 

indicator van acuut gedrag dat geassocieerd is met persoonlijkheidspathologie 

 

Verminderde prefrontale activiteit ook geobserveerd bij SZT. Er is dus ook hier op 

biologisch niveau een biologische marker voor de schizopathologie.  

 

Dysfunctioneel stress-respons systeem bij NAR PD. Het blijkt dus anders te verlopen bij 

mensen met een NAR PD dan bij een controlegroep. Werd in verschillende studies 

teruggevonden.  

 

Terrein nog in volle ontwikkeling, maar voorlopige evidentie duidt wel op biologische 

correlaten van PD. Hieruit kunnen we veronderstellen dat als ze biologisch geënt zijn dat 

ze allicht ook reeds vroeg in de ontwikkeling aanwezig zijn.  

 

Concluderend kunnen we dus stellen dat er vanuit verschillende bronnen evidentie is 

voor voorlopers van psychopathologie.  

  

PD OP JONGE LEEFTIJD: DE EERSTE ONDERZOEKSSTAPPEN 

 

Robins (jaren 60) onderzoekster die haar leven heeft gewijd aan het 

ontwikkelingsverloop van de ATS PD. Overtuigende evidentie voor gedragsstoornis als 

voorloper. Super belangrijk om dit juist te interpreteren. Het is niet zo dat elk kind met 

een gedragsstoornis een ATS PD zal ontwikkelen. Omgekeerd is het wel zo dat alle 

mensen met een ATS PD in de kindertijd een gedragsstoornis hebben gehad.  

 

Jaren 90: eerste empirische studies naar precursoren van BDL PD. Gekeken naar BDL PD 

omdat dit iets is dat in de adolescentie sterk naar voorkomt.  

 

Jaren 90: meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten, maar gebaseerd op  

volwassen criteria.  

 

Pionierstudie naar het ontwikkelingspad van PD’s: Children in the Community Study 

o eerste longitudinale studie naar PD’s vertrekkende vanuit de kindertijd en met een  

tijdsinterval van 20 jaar 

o heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, prevalentie,  

comorbiditeit en continuïteit van persoonlijkheidsstoornissen vanaf jonge leeftijd 

 

Kanttekening bij Children in the Community Study is dat het oorspronkelijk niet was 

opgezet om deze objectieven te onderzoeken. Het was opgezet om te kijken naar de 

noden van mensen die net een kind hebben gekregen in termen van hulp in het 

functioneren als jong gezin. Ze zijn dan deze kinderen gaan opvolgen en toen begon dit 

terrein te bloeien en dachten de onderzoekers dat het interessant zou zijn gezien ze al 

gegevens hadden vanaf zo’n jonge leeftijd. Zijn het dan verder gaan onderzoeken met 

het oog op outcome van persoonlijkheidsstoornissen. 

 

Assessment van PD’s op jongere leeftijd lange tijd enkel categoriaal. In de jaren 60-90 

werden persoonlijkheidsstoornissen nog altijd gemeten vanuit enkel een categoriaal 

perspectief.  
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TOEPASBAARHEID AS II CRITERIA OP JONGERE LEEFTIJD (DURRETTEN 

WESTEN, 2005) 

 

Categoriaal onderzoek naar structuur van AS II symptomen bij adolescenten: 

o replicatie van structuur van 10 PD’s en 3 clusters a.d.h.v. cluster- en FA studies 

o AS II biedt gelijkaardige info voor adolescenten als voor volwassenen 

o maar: 

• categoriale assessmentproblemen ook hier pertinent 

• meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven 

wanneer je criteria gaat gebruiken die gemaakt zijn voor volwassenen? 

• grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke  

instrumenten 

LEEFTIJDSSPECIFIEKE PROBLEMEN CATEGORIALE AS-II DSM-DIAGNOSTIEK 

 

Fenotypische discontinuïteit van PD symptomen in kindertijd vs. volwassenheid. 

Symptomen gaan zich op een andere manier tonen afhankelijk van de 

ontwikkelingscontext waarin een kind zich bevindt. Er zit dus geen continuïteit op 

fenotypisch niveau. Geen garantie dat leeftijdsspecifieke symptomen gemeten worden 

met bestaande criteria die gemaakt zijn voor volwassen fenologie.  

 

Validiteit van DSM criteria voor jongere leeftijdsgroepen? vb.: “all adolescents are a little 

borderline”. Als je kijkt naar de kernzaken van BDL PD dan zou een subtiele variant 

hiervan gelijk gesteld worden aan wat de adolescentie typeert. Je zou zo dus veel 

adolescenten kunnen vinden met BDL PD. M.a.w. je krijgt een overschatting van de 

diagnose wanneer je ze gaat tijdens de vroeg adolescentie en wanneer je de DSM criteria 

op een heel rigide manier gaat hanteren. Altijd dus zeer belangrijk om de 

ontwikkelingscontext in uw achterhoofd te houden bij assessment.  

 

Illustratie categoriaal vs. dimensioneel. The borderline child: feit of fictie?  

o een van de meest controversiële diagnoses in kindertijd   

o specifieke kern van BDL reeds vroeg traceerbaar 

• automutilatie 

• impulsiviteit 

• affectieve instabiliteit   

o anderzijds 

• sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd (symptomen 

verschuiven steeds vb.: tijdstip 1 automutilatie, tijdstip 2 verslaving en 

tijdstip 3 eetstoornis) en daling van BDL symptomen tijdens adolescentie 

• daling ≠ herstel 

 

Recente studies: 

o individuele symptomen (zoals bevraagd met As II criteria) variëren in manifestatie 

en zijn verantwoordelijk voor instabiliteit van de diagnose 

o daling in specifieke symptomen impliceert echter niet noodzakelijk herstel, maar 

eerder shift naar andere PD categorie ~ comorbiditeit! 

o dimensionele structuur van BDL verandert niet doorheen adolescentie: het gaat 

over een emotionele dysregulatie die zich over de tijd heen anders gaat uiten  

 

Trekniveau versus acute symptomen 
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DIMENSIONELE BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE OP 

JONGE LEEFTIJD 

 

Gegroeid vanuit evidentie voor algemene trekken op jonge leeftijd. Dimensies bleken een 

sterke validiteit te hebben. Men ging er dan vanuit dat persoonlijkheid het kernconstruct 

is van persoonlijkheidspathologie (“personality is the core construct of personality 

pathology”). Het is dan evident dat men op dezelfde manier naar de ontwikkeling van 

persoonlijkheidspathologie kijkt als dat men kijkt naar de ontwikkeling van 

persoonlijkheid zelf.  

 

Men heeft een heel aantal studies uitgevoerd waarbij men kijk naar de link tussen het 

FFM en persoonlijkheidspathologie bij adolescenten. M.a.w. additionele evidentie voor 

gelijkaardige relaties tussen FFM en PD maten bij adolescenten.  

 

Vanuit dit perspectief ontwikkeling van dimensionele maten voor 

persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd. Men heeft dit op twee manieren gedaan: 

1. vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren vb. DAPP-BQ-A 

2. weglating cut-off leeftijd in AMPD, dus PID-5 toepasbaar voor jongeren 

o is dit betrouwbaar en valide? 

TOEPASSING VOLWASSEN MATEN: CONSTRUCTVALIDITEIT PID-5 BIJ 

JONGEREN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld van een aantal studies die de factorcongruenties presenteren over alle studies 

heen voor de vijf brede domeinen. In totaal vier groepen: Vlaamse adolescente, U.S. van 

Vlaamse adolescenten geroteerd tegenover de drie referentiegroepen. M.a.w. gekeken 

hoe de factorstructuur van de adolescenten overeen komt met de factorstructuur van de 

bestaande groepen. De factorcongruenties zijn hoog, wat aantoont dat die onderliggende 

structuur vrij gelijkaardig is bij adolescenten in vergelijking met studenten en 

volwassenen.  

 

Belangrijkste verschillen PID-5 eigenschappen jongeren – volwassenen  

o betrouwbaarheid voor sommige facetten bij jongeren lag iets lager 

o 5-factorenstructuur wordt teruggevonden maar minder uitgesproken 

• emotionele instabiliteit en psychoticisme verweven (en dit vindt je niet 

terug in de volwassenheid) 

• minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap 

✓ cfr. structuur algemene persoonlijkheid bij zelfrapportering: 

wanneer je aan kinderen vraagt zelf hun persoonlijkheid te 

beoordelen dan ga je minder goed de factorstructuur terugvinden 

• potentiële uiting van “trait crystallization”: op jonge leeftijd emotionele 

kwetsbaarheid en kwetsbaarheid voor psychoticisme komen vaak samen 

voor en op oudere leeftijd gaat dit een stuk meer uit elkaar liggen  
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Ontwikkeling van leeftijdsspecifieke maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge 

leeftijd. Is een bottom-up benadering. Op deze manier DIPSI ontwikkelt vanuit drie 

verschillende invalshoeken 

o extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongeren 

o relevante beschrijvingen van PD op jongere leeftijd uit bestaande maten halen 

o case studies van jongeren met PD 

 

Op deze manier tot een enorme grote pool gekomen van beschrijvingen van PD bij 

jongeren. Hierop een factoranalyse toegepast en zelfde dimensionele structuur van 

persoonlijkheidspathologie gevonden 

o leeftijdsspecifieke invulling van de domeinen van persoonlijkheidspathologie 

o substantiële relaties over de tijd heen tussen DIPSI scores en volwassen PD 

outcomes 

CONSTRUCTIE LEEFTIJDSSPECIFIEKE MATEN: CONSTRUCTVALIDITEIT DIPSI  

 

Constructvaliditeit DIPSI – PID-5 bij jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zie je de correlaties tussen die DIPSI factoren voor adolescenten met PID-5 

factoren. Je ziet bij de vetgedrukte coëfficiënt dat er duidelijke significante correlaties 

zijn die conceptueel evident zijn. Bijvoorbeeld Emotional Instability van de DIPSI 

correleert .54 met negatieve affectiviteit van de PID-5. Introversion correleert .53 met 

Detachment. Disagreeableness correleert met Antagonism en Disinhibition. De reden 

hiervoor is dat onder Disagreeableness zowel een component van antagonisme als 

ontremdheid zit. Introversion correleert ook met Psychoticism. De reden hiervoor is dat 

onder I ook een soort van loner gehalte en detachment van de maatschappij zit. Dit pleit 

voor de constructvaliditeit van de DIPSI bij jongeren.  

 

PERSOON X OMGEVING PERSPECTIEF OP ONTWIKKELING VAN PD  

 

Shift in perspectief op PD en impact op publicatietrend PD antecedents  
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Hier zie je een staafdiagram die aantoont hoe dat het terrein er gekomen is. Geeft het 

aantal verschenen publicaties omtrent de ontwikkeling van persoonlijkheidspathologie 

weer. Vanaf 2003 is het beginnen stijgen en in 2016 nogmaals een sterke stijging. 

Terrein is beginnen bloeien mede door de beschikbaarheid van instrumenten, maar is dus 

nog steeds een vrij recent terrein.  

 

Hoe ontwikkelt persoonlijkheidspathologie zich? Grootste evidentie voor persoon x 

omgeving perspectief op ontwikkeling van PD  

o genen: helft van de variantie in PD’s wordt verklaard door genen  

o polygenische etiologie: enorm veel genen bij betrokken  

o PD’s zijn niet het directe gevolg van slechte genen 

o de effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de  

interacties met context 

• genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s 

• vroege omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren 

vb.: grotere impact op persoonlijkheidsdisposities van trauma’s vroeg in de 

ontwikkeling in vergelijking met trauma’s opgelopen tijdens de 

volwassenheid 

o persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich altijd af in een sociale context  

= social convoy theory: opvoeding als een van de eerste socialisatie invloeden 

o hoe kunnen we de rol van opvoeding begrijpen t.a.v. kwetsbare kinderen? We 

kunnen dit gaan begrijpen vanuit twee modellen:  

1. hoofdeffectenmodel 

2. interactioneel model 

 

OPVOEDING EN ONTWIKKELING VAN MALADAPTIEVE TREKKEN 

 

Vanuit hoofdeffecten-model: constructen van opvoeding aan zich dus los van het kind 

o ouderlijk conflict 

o weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting) 

o over-controlerend opvoeden door moeder 

o mishandeling (hard straffen) en verwaarlozing 

= centrale concepten waarvan we weten dat die de kans op een latere negatieve 

outcome van persoonlijkheidspathologie doen vergroten  

 

Vanuit interactioneel model 

o negatieve omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een even nefaste invloed 

(vb.: in gezinnen waar kinderen heel hard gestraft worden zijn er ook kinderen die 

het in the end goed doen en het ver schoppen), er kan dus een heel verschillend 

effect zijn van negatieve omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van een kind  

o omgevingseffecten zijn dus conditioneel: echt een interactie tussen omgeving en 

kind vb.: meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van negatief 

controlerend opvoeden 

 

Voorbeeld van één specifieke maladaptieve trek die vanuit longitudinaal perspectief werd 

bekeken.  
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Op de x-as de mate waarin ouders negatief controleren (hard of fysiek straffen). Op de 

y-as de mate waarin het kind externaliserend probleemgedrag vertoont. Daarnaast zie je 

drie groepen, dit zijn kinderen met verschillende scores op onwelwillendheid (niet A, 

disagreeableness). Vanuit een hoofdeffectenmodel zie je dat de groep ‘high dis’ overal 

hoger op scoort. Dit is het hoofdeffect van de trek op zich: onwelwillende kinderen 

vertonen altijd meer externaliserend gedrag dan kinderen die minder of niet onwelwillend 

zijn. Vanuit opvoeding is het zo dat kinderen die zeer negatief gecontroleerd opgevoed 

worden over all gezien hoger score op externaliserend probleemgedrag. Kinderen die al 

onwelwillend zijn van zichzelf gaan een zeer negatief effect onder vinden van een 

negatief controlerende opvoeding. Dit is het interactioneel model tussen de maladaptieve 

trek van het kind en de negatieve impact van hard straffen.  

 

HETEROGENE SAMENSTELLING VAN OPVOEDINGSDIMENSIE NEGATIEVE 

CONTROLE 

 

Negatieve controle als overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën i.f.v. het 

reduceren van “moeilijk” gedrag 

 

Twee subcomponenten 

o disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen 

o hard straffen: fysiek straffen, verwijten, het kind kleineren 

 

Differentieel effect van beide vormen van controleren in IA met trekken? In de vorige 

figuur waren de twee subcomponenten niet uitgesplitst. Ze werden samen genomen in de 

analyse rond negatieve controle. De vraag is of alle vormen van negatieve controle 

nefast zijn voor de ontwikkeling van een kind? In die zin interessant om te kijken naar 

het verschillend effect van beide vormen van controlerend gedrag. 

CONSTRUCTIEVE IMPACT VAN NIET FYSIEK DISCIPLINEREN OP 

ONTWIKKELING VAN PATHOLOGISCHE TREKKEN DOORHEEN DE 

KINDERTIJD/ADOLESCENTIE 

 

Hier zie je een aantal voorbeeldjes van de verschillende trekken die onder welwillendheid 

vallen. Je ziet de gevonden effecten voor de ontwikkeling van pathologische trekken 

doorheen de kindertijd en adolescentie in relatie tot het niet fysiek disciplineren.  
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Op de x-as zie je de startpositie van de agressieve, dominantie en impulsiviteit trek. De 

slope toont de ontwikkeling van de trek doorheen de tijd. Je ziet daarnaast twee 

verschillende lijnen. De volle lijn zijn kinderen die veel gecorrigeerd worden in termen 

van disciplineren maar zonder fysieke straffen. De stippenlijn zijn de kinderen die niet 

gecorrigeerd worden.  

 

Doorheen de ontwikkeling (met een tijdspannen van 10 jaar) zie je dat kinderen die 

agressief zijn als kwetsbaarheid vanuit zichzelf wanneer ze veel gecorrigeerd worden, 

dalen in agressiviteit. De kinderen die gecorrigeerd worden dalen veel sneller dan de 

kinderen die niet gecorrigeerd worden. Hetzelfde geldt voor dominantie. Kinderen die 

veel gedisciplineerd en gestructureerd worden gaan meer dalen dan kinderen waarbij dit 

niet gebeurd. Hetzelfde geldt ook voor impulsiviteit.   

TOXISCHE IMPACT VAN HARD/FYSIEK STRAFFEN OP ONTWIKKELING VAN 

PATHOLOGISCHE TREKKEN DOORHEEN DE KINDERTIJD/ADOLESCENTIE  

 

Kijken naar de andere subcomponent van negatieve controle; het echt hard (fysiek) 

straffen, beledigen enzovoort. Hier krijg je het omgekeerde effect. Gaat hier over 

agressiviteit, dominantie, empathie, narcisme en weerspannigheid.  

 

Kinderen die uit zichzelf agressief zijn en heel hard gestraft worden daar stijgen de 

agressieve trekken over een tijdspannen van 10 jaar terwijl bij kinderen die niet hard 

gestraft worden ze heel duidelijk gaan dalen. Kinderen die weinig empathie hebben uit 

zichzelf gaan steeds minder empathie vertonen naarmate ze hard gestraft worden. Ze 

stijgen over een tijdspannen van 10 jaar dan op het gebrek aan empathie. Dit terwijl 

kinderen die eveneens zeer weinig empathie hebben maar niet hard gestraft worden, 

gaan dalen op gebrek van empathie en dus meer empathische vaardigheden gaan 

ontwikkelen. Geldt ook voor narcisme en weerspannigheid.  

 

Toont mooi aan hoe een pathologische kwetsbaarheid/eigenschap van het kind door de 

omgeving mee gestuurd kan worden. Belangrijke side note is dat binnen de dimensie van 

negatieve controle bepaalde vormen van disciplinering niet perse negatief zijn. Belangrijk 

dat je het verschil maakt tussen de constructieve en toxische impact.  
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GROEIENDE CONSENSUS OMTRENT BELANG VAN EEN MULTI-INFORMANT 

PERSPECTIEF 

 

Wanneer je in beeld wil brengen hoe kinderen functioneren in termen van pathologische 

trekken dan is het van belang dat je de verschillende contexten waarin een kind opgroeit 

meeneemt. Wil zeggen dat je kijkt naar het kind thuis, zijn sociale kring en het kind op 

school. M.a.w. informatie over functioneren kind/jongeren in de 3 grote 

ontwikkelingscontexten! 

 

Nadelen van zelf-rapportage op jonge leeftijd 

o meer vatbaar voor responsstijlen 

o meta-cognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld: voor een kind is het 

heel moeilijk om over zichzelf te reflecteren, kinderen leven heel erg in het hier en 

nu en kunnen nog moeilijk een perspectief innemen over zichzelf ten opzichte van 

de groep, dit is pas een latere ontwikkelingstaak  

o taal issues 

 

Belang van meerdere informanten 

o kind/jongere zelf 

o leerkracht 

o ouders 

 

Consistentie van maladaptief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor  

trekkarakter van de pathologie. Stel een kind is heel agressief thuis maar totaal niet op 

school of bij vrienden, dan kan je er vanuit gaan dat er qua persoonlijkheid met het kind 

geen probleem is maar dat het eerder een reactief proces is binnen het gezin of ten 

aanzien van de ouders. Terwijl een kind dat over alle contexten heen gezien wordt als 

een agressief kind, dan heb je veel meer indicatie om te gaan denken dat het kind een 

bepaalde kwetsbaarheid heeft.  

 

Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken i.f.v. outcome 

o narcisme: zelfbeoordelingen! 

o gebrek aan empathie: ouderbeoordelingen! 

 

EEN INTEGRATIEF MODEL TER BESCHRIJVING VAN PD ONTWIKKELING 
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Hoe kunnen we dit allemaal gaan integreren?  

Integratief model van hoe persoonlijkheidspathologie zich kan gaan ontwikkelen. We 

vertrekken van trekken/onderliggende kwetsbaarheden zoals we beschreven hebben 

doorheen de cursus. Deze zijn biologisch gestuurd. De trekken geven uiting aan gedrag, 

gevoelens en cognities. We weten vanuit de trek-activatie-theorie dat bepaalde cues 

zijnde school, sociaal of gezin (= de drie contexten) bepaalde eigenschappen kunnen 

activeren. Gedrag, gevoelens en cognities gaan interageren met de verschillende 

ontwikkelingscontexten waarin een kind opgroeit. Een voorbeeld hiervan is de hierboven 

besproken grafieken (mooi voorbeeld van de interactie die je ook hier in het model kan 

terug vinden). Dan krijg je altijd een stuk een evaluatie van het gedrag in termen van 

hoe normaal of abnormaal kunnen we de uitingen van dit kind gaan beschouwen. Van 

hieruit kom je vanuit de box gedrag, gevoelens en cognities tot een zeker idee rond 

adaptatie en maladaptatie en je zou dit kunnen gaan beschrijven in DSM V categorieën. 

Belangrijker is dat er psychologisch gezien een terugkerende loop is: vanuit de manier 

waarop een kind gepercipieerd/geëvalueerd wordt gaat een kind zijn eigen identiteit 

ontwikkelen. M.a.w. mee vanuit de extrinsieke evaluatie, de reputatie komt een kind tot 

een intrinsieke identiteit. Je krijgt zo een reward structure: een terugkerende structuur 

vanuit ideeën/percepties die men heeft over de eigen identiteit die dan weer terugkeert 

naar hoe het kind zich toont in zijn gedrag, gevoelens en cognities.  

 

Samenvatting integratief model 

o PH trekken hebben genetisch/biologische basis 

o HOOFDEFFECTEN 

• PH trekken sturen gedrag, gevoelens en cognities 

• omgeving (3 grote contexten: familie, peers, school) sturen gedrag, 

gevoelens en cognities 

o INTERACTIE EFFECTEN 

• omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun 

beurt dan weer uiten in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities = 

‘trait-activation’ 

o 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, leerkrachten) 

 

ONTWIKKELINGSPRINCIPES VAN PD 

MATURATIE 

 

Op niveau van de groep: natuurlijke ontwikkeling van maladaptieve trekken ~ maturatie  

(hersenrijping). Grootste consensus: 

o lineaire stijging impulscontrole vanaf mid kindertijd 

o curvilineair verloop affectieve instabiliteit (stijging kindertijd, daling vanaf mid  

adolescentie) 

 

Verschillen tussen trekken in termen van grootte verandering 

o introversie < onwelwillendheid: introversie veranderd groepsgewijs gezien minder 

sterk dan onwelwillendheid 

 

Binnen de groep: grote variabiliteit in individuele trajecten. Verschillen bepaald door:  

o genetische factoren 

o (unieke) omgevingsfactoren 

 

Belang van IGC (individueel groeicurve) perspectief: komt tegemoet aan heterogeniteit 

binnen een groep in termen van “onset” (start van een traject) en “growth over time” 

(ontwikkeling over de tijd heen).  
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Illustratie maturatie-effect voor onwelwillendheid over drie meetmomenten.  

 

Onwelwillendheid daalt. Jongens 

zijn iets meer onwelwillend dan 

meisjes (twee curves). Elk lijntje is 

één kind. Er is dus ook ongelofelijk 

veel variabiliteit binnen een groep. 

Belangrijk om ook te kijken naar 

wat maakt het nu dat het ene kind 

meer daalt dan het andere kind of 

in een hoge positie start. Wat 

betekenen die scores, heeft het 

impact op de verdere ontwikkeling.  

 

 

 

 

Welke trajecten zijn indicatief voor LT PD problemen?  

Kinderen met hoge scores op jonge leeftijd of stijgende scores doorheen de tijd 

hebben meer risico op latere PD. Belangrijk is dat het gaat om onafhankelijke 

predictoren! Je zou bijvoorbeeld intuïtief kunnen denken dat kinderen met hogere scores 

meer stijgen, maar dit blijkt niet zo te zijn. De onset score en de score doorheen de tijd 

staan los van elkaar.  

 

Belang van meting over de tijd heen. Het zijn namelijk niet alleen de kinderen die vanaf 

het begin een hoge score hebben die je er uit kan halen voor interventie, maar ook de 

kinderen die stijgen doorheen de tijd hebben een grotere kans op een negatieve 

outcome. 

 

Kinderen uit gezinnen met lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren. Ze 

hebben meer kans op een hoge onset score en een stijging doorheen de tijd. Het is sterk 

met elkaar geassocieerd.  

 

MULTIFINALITEIT 

 

Multifinaliteit betekent dat het einde ‘multi’ is, er kunnen meerdere uitkomsten zijn die 

allemaal vertrekken vanuit dezelfde kwetsbaarheid.  

 

 
 

We vertrekken hier vanuit de gedragsstoornis in de kindertijd. Hiervan weten we dat daar 

een predicitieve waarden zit voor de antisociale PD, maar ook voor de borderline PD, 

middelenmisbruik en geen stoornis. Er zijn kinderen die super moeilijk zijn als kind maar 

toch uitgroeien tot een evenwichtige volwassenen.  

 

Multifinaliteit reflecteert het ontwikkelingsprincipe waarbij een zelfde kwetsbaarheid kan 

leiden tot verschillende outcomes of geen outcome in termen van pathologie.  



228 
 

EQUIFINALITEIT 

 

Equifinaliteit is het omgekeerde van multifinaliteit. Het betekent dat meerdere 

beginsituaties kunnen leiden tot een zelfde probleem op latere leeftijd.  

 

 
 

Wanneer je kijkt naar ernstig antisociaal gedrag in de adolescentie dan heb je jongeren 

waarbij je zegt het was al zo vanaf de kindertijd, er was al een belangrijke antisociale 

component in het gedrag van kinds af aan. Hierbij heb je ofwel de aanwezigheid ofwel de 

afwezigheid van CU trekken wat staat voor kille, onemotionele trekken. Ten slotte heb je 

ook kinderen die geen antisociaal gedrag vertonen maar in de adolescentie plots wel.  

 

Er zijn verschillende causale processen aan de gang. Bij de groep die geen antisociaal 

gedrag vertoont in de kindertijd is het een overdreven normatieve rebellie. Bij de groep 

ATS gedrag en geen CU trekken zien we vaak dat de oorzaak/ontwikkelingsmechanisme 

over cognitieve deficieten en ineffectieve socialisatie gaan. Bij ATS gedrag en CU trekken 

(meteen ook de groep die qua prognose de meeste kans heeft op een negatieve 

outcome) is de oorzaak vaak deficieten in emotionele processen. Ze hebben de 

basisempathie niet en het is hier ook heel moeilijk aan te leren.  

 

HOMOTYPISCHE CONTINUÏTEIT OP NIVEAU VAN DE DIMENSIES INT – EXT 

 

Wanneer we terugkeren naar de structurele manier om te kijken naar psychopathologie 

(internaliserend, externaliserend, P-factor) dan vinden we in het ontwikkelingsverloop 

van persoonlijkheidspathologie dat er structureel gezien een sterke continuïteit is van de 

hogere orde factoren. M.a.w. evidentie voor sterke homotypische continuïteit van de 

hogere orde latente psychopathologie factoren. Het idee is dus dat de latente factor van 

één spectrum ontwikkelingsgewijs over de tijd heen heel stabiliel blijft.  
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TRAIT CRYSTALLIZATION 

 

Predictieve validiteit van vroege PD trekken voor latere PD outcomes is groot maar heel 

aspecifiek. De specificiteit wordt groter naarmate kinderen ouder worden. M.a.w. 

stijgende specificiteit naarmate kinderen ouder worden 

 

Hoe reflecteert dit zich empirisch? 

o treshold model vanaf mid adolescentie m.b.t. discriminerend vermogen 

o meer dan een tijdseffect 

 

Grafiek toont drie verschillende toetsen die weergeven in welke mate bepaalde trekken 

instaat zijn om een outcome te gaan prediceren. De vraag die men zich hier stelt is in 

welke mate kunnen we dark traits bij kinderen vaststellen en in welke mate is dit 

predictief voor de adult dark traid. Kijken van een tijdspannen van de kindertijd tot de 

volwassenheid. De kracht/het discriminerend vermogen van de dark traits om te gaan 

voorspellen blijft doorheen de kindertijd vrij gelijk. Plots wanneer de adolescentie intreed 

zien we een enorme stijging in het discriminerend vermogen.  

 

Je zou kunnen zeggen dat dit een tijdseffect is: hoe kleiner het tijdsinterval hoe groter de 

kans dat je het goed kan voorspellen. Dit klopt niet helemaal want dan zouden we een 

linaire stijgende lijn moeten terugvinden. Toont aan dat die aspecifieke predictiviteit 

geldig blijft doorheen de kindertijd maar vooral in de adolescentie begint het 

discriminerend vermogen zich te tonen. M.a.w. de trait crystallization is heel prominent 

aanwezig tijdens de adolescentie.  

 

 
 

HOE KUNNEN WE VROEGE MANIFESTATIES VAN PD GAAN METEN? 

HET COMPASS‐MODEL 

 

Het uittekenen van een ontwikkelingstraject van PD vereist een goed kompas (“compass 

model”) 
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CO: refereren naar de dimensionele aspecten van persoonlijkheidspathologie eerder dan 

de acute symptomen, het is van belang de kernkwetsbaarheden bloot te leggen  

MA: altijd afzetten tegen normatieve trends, wat is normaal?  

P: in een bepaalde ontwikkelingsfase, goed weten wat de normale ontwikkeling is om 

daarna naar de klinische ontwikkeling te gaan kijken  

ASS: richtlijn om de assessment heel leeftijdsspecifiek te doen, want wanneer je criteria 

gaat gebruiken die eigenlijk voor volwassenen zijn bedoelt dan ga je uiteraard niet altijd 

valide bevindingen krijgen 

 

Focus op kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie i.p.v. op de diagnose zelf 

o concrete handvaten naar begeleiding toe 

o makkelijk communiceerbaar 

o afzetten van normatieve ontwikkelingstrends van deze trekken 

o 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? 

 

Leeftijdsspecifieke assessment van de onderliggende trekken i.f.v. validiteit. 

 

Belang van meting adaptieve trekken 

o veerkracht: welke adaptieve trekken hebben kinderen?  

o compenserend mechanisme: adaptieve trekken kunnen compenserend werken 

 

ILLUSTRATIE VROEGE INTERVENTIE BIJ BORDERLINE PD 

 

 


