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ALGEMENE SITUERING, METEN VAN 
PERSOONLIJKHEID EN HISTORISCH 
PERSPECTIEF OP DE TREKTHEORIE  
1 BASISCONCEPTEN EN DEFINITIES BINNEN DE PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE  

1.1 PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE ALS DOMEIN  

= begrijpen van individuele verschillen tussen mensen  

 

Impliciete persoonlijkheidstheorieën:  

• intuïtie  
• selectieve observatie  
• vaak evaluatief  
• self-fulfilling prophecy à evaluatie van anderen zorgt ervoor dat je je naar die verwachting gaat 

gedragen  

 

Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën:  

• beschrijven van menselijke karakteristieken  
• persoonlijkheid als psychologisch construct  

o niet direct observeerbaar  
o determinant van gedrag  

 

1.2 DEFINITIE VAN PERSOONLIJKHEID  

1.2.1 HISTORISCHE DEFINITIE  

Allport: “dynamische organisatie van intrapersoonlijke psychofysische systemen die resulteren in een 
karakteristiek patroon van gedrag, denken en voelen”  

• geen statisch gegeven, interactie met omgeving  
• zowel psychische als biologische systemen betrokken  
• breed spectrum van uitkomsten  
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1.2.2 HEDENDAAGSE DEFINITIE  

Componenten:  

• a set of psychological traits  
• and mechanisms  
• within the individual  
• that are organized and relatively enduring  
• and that influence  
• his or her interactions with  
• and adaptations to  
• the environment  

 

1.3 ASSUMPTIES BINNEN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK  

Assumpties:  

• relatief stabiele concepten van het zelf  
• consistent over verschillende sociale contexten (ook bij sociale voorschriften)  
• de essentie van het individu (denken, voelen, doen) in vergelijking met anderen  
• zijn latent aanwezig, ook als er geen observeerbare expressie is van de trek  

 

1.3.1 CROSS-SITUATIONELE CONSISTENTIE VAN PERSOONLIJKHEID  

Ook bij sociaal voorgeschreven situaties  

 

1.3.2 MANIFESTATIE VAN PERSOONLIJKHEID VANUIT DE TREK-ACTIVATIETHEORIE  

 

 

Basisprincipes:  

• persoonlijkheidstrekken zijn latente tendensen die ons gedrag in een bepaalde richting sturen  
• worden geuit als respons op trekrelevante situationele cues  
• intrinsieke satisfactie als resultante van expressie van de trek  
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1.4 DOEL VAN PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE  

Doel:  

• classificatie van persoonlijkheidseigenschappen  
o aantal trekken  
o organisatie/structuur van trekken  

• meten van persoonljkheid  
• ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen: causale processen gen x omg  
• begrijpen van psychopathologie en allerlei outcomes vanuit een persoonlijkheidsperspectief  

 

1.5 TWEE HISTORISCHE INVALSHOEKEN OP PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE  

1.5.1 KLINISCHE INVALSHOEK  

Basis = mentale stoornissen  

 

Historisch: oude Grieken ~ eerste link tussen karakterverschillen en moreel/immoreel gedrag  

 

17de – 18de eeuw: groeiende interesse voor “madness” en link naar individuele verschillen  

 

Aanloop naar eerste therapeutische concepten (hypnose)  

 

Freudiaanse traditie bouwde hierop verder  

 

1.5.2 BESCHRIJVENDE INVALSHOEK  

Basis = beschrijving en statistische analyse van verschillen tussen mensen (vertrek van uiterlijke kenmerken)  

 

Historisch:  

• fysiognomie (Lavater): a.d.h.v. verschillen in uiterlijke kenmerken  
• frenologie (Gall): vorm van de schedel  

 

Populair >< wetenschappelijk niet houdbaar  
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Introductie statistische parameters: Galton  

• percentielen, mediaan  
• correlatie- en regressie-analyse  

à grondlegger van wetenschappelijk onderzoek naar individuele verschillen  

 

1.6 DE IDIOGRAFISCHE VERSUS NOMOTHETISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID  

kenmerk idiografisch nomothetisch 

Strategie Nadruk op de uniekheid van individuen  
Nadruk op de gelijkenissen tussen groepen 
individuen, individuen zijn enkel uniek in de 
manier waarop hun trekken combineren  

Doel Een diepgaand begrip van het individu 
ontwikkelen 

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

Onderzoeks-
methodologie 

kwalitatieve methodologieën om 
voornamelijk casestudies te produceren, 
enige generalisatie over reeksen casestudies 
is mogelijk 

kwantitatieve methoden om de structuur 
van persoonlijkheid te onderzoeken, 
persoonlijkheidsmetingen te produceren en 
de relaties tussen variabelen in groepen te 
onderzoeken 

Datacollectie  interviews, dagboeken, verhalen, gegevens 
van behandelsessies zelfrapportage persoonlijkheidsvragenlijsten 

Voordelen  diepgaand begrip van het individu ontdekking van algemene principes die een 
voorspellende functie hebben 

Nadelen kan moeilijk zijn om generalisaties te maken 
van de gegevens 

kan leiden tot een vrij oppervlakkig begrip 
van een persoon, training die nodig is om 
persoonlijkheidsprofielen nauwkeurig te 
analyseren 

 

1.7 ZES VERSCHILLENDE KENNISDOMEINEN VAN PERSOONLIJKHEID  

1.7.1 DISPOSITIONELE DOMEIN  

Hoe verschillen mensen van elkaar? 

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

 

1.7.2 BIOLOGISCHE DOMEIN  

Psycho-fysiologisch perspectief op persoonlijkheid  

Gedragsgenetisch perspectief op persoonlijkheid  

Evolutionair perspectief op persoonlijkheid  
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1.7.3 INTRAPSYCHISCHE DOMEIN  

Psycho-analytische theorie van Freud: psychoseksuele ontwikkelingstheorie van het zelf  

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

 

1.7.4 COGNITIEF-EXPERIËNTIËLE DOMEIN  

Het zelf, zelfconcept, zelfwaardering  

Intelligentie  

Emotie-onderzoek  

 

1.7.5 SOCIAAL-CULTURELE DOMEIN  

Cultuur als determinant van persoonlijkheid  

Geslachtsverschillen als determinant van persoonlijkheid  

 

1.7.6 DOMEIN VAN DE AANPASSING  

Perspectief op psychopathologie, coping, gezondheidsgedrag vanuit persoonlijkheidsperspectief  

 

1.8 BASISVOORWAARDEN VAN EEN GOEDE PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE  

 

à description: moet weergeven waarover het gaat  

à empirical validity: empirisch getoetst  

à comprehensiveness: omvattend 

à parsimony: economisch  

à applied value: toegepaste waarde  

à heuristic value: aanzet voor verder onderzoek  



 6 

2 DE DISPOSITIONELE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID (TRAIT PSYCHOLOGY)  

2.1 SITUERING VAN DE TRAIT PSYCHOLOGY  

Centrale focus: “those aspects of personality that are stable over time, are relatively consistent over situations 
and make people differenti form each other”  

 

Belangrijkste vragen:  

• hoe moeten we trekken conceptualiseren? 
• wat zijn de belangrijkste trekken waarop mensen van elkaar verschillen?  
• hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijving  

 

Twee invullingen van een trek:  

• een interne causale eigenschap: determinant van gedrag  
• beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag  

 

2.1.1 TREK-THEORIE ALS DIMENSIONELE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID  

= meest statistisch georiënteerde theorie van persoonlijkheid  

 

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

 

à normaalverdeling  

 

Illustratie:  
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à rechts scheef: veel mensen scoren laag  

à links scheef: veel mensen scoren hoog  

 

2.1.2 HISTORISCH PERSPECTIEF  

Aristoteles: eerste beschrijving van persoonlijkheidstrekken in functie van beschrijving van ethisch gedrag  

• moed 
• bescheidenheid 
• ijdelheid  

 

Theophrastus: publicatie van 30 types/karakters 

 

Hippocrates: link 4 basissappen ~ziekte 

 

Galenus: toepassing op persoonlijkheid  

• evenwicht tussen 4 sappen = gezon d 
• onevenwicht = mentale stoornis  

 

4 humoren van Hippocrates:  

• initieel: categoriale types à mensen werden ingedeeld in één van de vier basistemperamenten  
• revisie van 4 humorale termen naar 2 trekdimensies  

o mood stability (veranderlijkheid)  
o strength of emotions (kalm vs vurig)  

• basis van de theorie van Eysenck  
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2.1.3 IDENTIFICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE TREKKEN: DRIE BENADERINGEN  

LEXICALE BENADERING  

= natuurlijke taal als basis voor de studie van persoonlijkheidstrekken  

 

Belangrijke individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal  

 

Frequentie en aantal synoniemen ~belangrijkheid (hoe meer synoniemen, hoe belangrijker)  

 

 

Cross-culturele universaliteit: over culturen heen zijn belangrijke eigenschappen gelijk  

 

Woordenboekstudies: persoonsbeschrijvende adjectieven = passieve persoonsbeschrijvende woordenschat  

 

Studie van vrije beschrijvingen = actieve persoonsbeschrijvende woordenschat  

 

STATISTISCHE BENADERING: FACTORANALYSE 

Kenmerken:  

• vertrekt altijd van een pool van items  
• is per definitie a-theoretisch wegens empirische basis  
• samenvatten van empirische relaties tussen items = reductie naar beperkt aantal factoren  
• items binnen dezelfde factor meten dezelfde trek  
• samenvatten van relaties tussen variabelen op accurate en economische wijze met oog op adequate 

conceptualisatie (reduceren in aantal concepten die je nodig hebt om persoonlijkheid te beschrijven  

 

Vier stappen:  

• correlatiematrix: vertrekpunt (= variable-centered approach)  
• extractie van factoren: datareductie  
• rotatie van factoren: interpretatie van de factoren  
• factorscores: nieuwe scores op latente factoren  
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Correlatiematrix (= variable centered approach)  

• vertrekpunt: datasheet  
• rijen = subjecten, kolommen = variabelen  
• kijken naar de mate waarin variabelen met elkaar gecorreleerd zijn  

 

Vb intercorrelatietabel:  

 

 

Vb factorladingenmatrix:  

 

à hoger dan .30 = crosslading (toch correlatie tussen twee factoren voor dat kenmerk)  

 

Factoranalyse: 

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

• onderliggende variabelen = factoren  
• doel: datareductie en inzicht in structuur van de dataset  
• toepassing op persoonlijkheidsdata: vb kijken naar mate waarin groot aantal persoonsbeschrijvende 

adjectieven voorgesteld worden a.d.h.v kleiner aantal kernfactoren van persoonlijkheid, waaronder 
elk van de adjectieven kan geclassificeerd worden  

• de output van een factoranalyse = factorladingenmatrix  
• meest elementaire soort factoranaluse is PCA, waarbij de factoren geëxtraheerd worden in volgorde 

van grootte, dus in termen van de hoeveelheid variantie die door de factor wordt verklaard  
• elk van de factoren verklaart de maximale hoveelheid variantie die de factor zou kunnen verklaren  
• factorladingen zijn correlatiecoëfficiënten tussen de gementen variabelen en de verklarende factoren  

 

THEORETISCHE BENADERING  

Theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten  
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Itemselectie in functie van theoretische constructen (op voorhand vastgelegd)  

 

Lexicale en statistische benadering worden vaak gecombineerd à drie benaderingen ~ ontwikkeling van 
taxonomieën  

 

Laat ontstaan van trektheorieën: nood aan statistische technieken om veelheid aan termen te structureren en 
belangrijkste trekken te definiëren  

• correlatie 
• factoranalyse  

 

3 METEN VAN PERSOONLIJKHEID  

3.1 BRONNEN  

3.1.1 ZELFRAPPORTERING  

Meest courant gebruikt  

 

Voordeel: toegang tot innerlijke wereld (angsten, zelfwaarde,…)  

 

Format:  

• ongestructureerd: interviews, open vragen  
o vereist codeerschema’s voor classificatie van antwoorden  

• gestructureerd: adjectievenlijsten of zinnen-items  
o in te vullen via forced choice schaal of likert-schaal  

 

Nieuwe trend: experience sampling  

 

Gestructureerd format:  

• adjectieven vs zinnen  
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• forced choice versus likert-schaal  

 

 

3.1.2 OBSERVER-RATINGS  

= rapportering door anderen  

 

Voordeel:  

• info omtrent sociale reputatie, kwaliteit interactie, status binnen groep (zicht krijgen op hoe iemand in 
een groep gepercipieerd wordt  

• meerdere externe informanten mogelijk  
o toepassingen: 360°beoordelingen in werkcontext  

 

Bekenden/onbekenden als beoordelaar  

 

In natuurlijke of artificiële setting: 

• realistisch, maar niet controleerbaar wat er gebeurt versus  
• weg van realiteit, maar controleerbaar welk event beoordeeld wordt  

 

3.2 METHODEN  

3.2.1 TEST-DATA  

GESTANDAARDISEERDE TESTSITUATIE  

Gedrag uitlokken dat indicatief is voor perosonlijkheid  

 

!link tussen S(elf)- en T(est)-Data: validiteit  

 

Voordelen: controle over de context, testen van specifieke hypothesen  
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Bronnen van ruis:  

• raden: leidt tot bewuste verandering in houding die men aanneemt  
• interpersoonlijke situatie: impact van gedrag proefleider op bv bereidwilligheid van de proefpersoon  
• verschillende perceptie tussen opzet proefleider en hoe proefpersoon het opzet interpreteert  

 

Toepassing: Megargee-experiment à effect van dominantie op leiderschap 

• creatie van vier condities cfr dominantie-niveau (CPI-test)  
• opdracht voor elk koppel: wie wordt leider – volger?  

o hoog dominante man – laag dominante man: 75%  
o hoog dominante vrouw -  laag dominante vrouw: 70%  
o hoog dominante man – laag dominante vrouw: 90%  
o hoog dominante vrouw – laag dominante man: 20%  

§ 91%: leiderschapsrol man toegekend door dominante vrouw: ~mannen en vrouwen 
uiten hun dominantie anders  

à aandacht hebben voor manifestatie van persoonlijkheid in incidentele gedeeltes van experimenten  

 

ACTOMETER  

Bewegingsregistratie ~ energie-level/activity: sterke associatie met bv leerkrachtbeoordelingen over 
activiteitsgraad  

 

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

 

Beperkingen: slechts beperkt aantal trekken leent zich hiertoe  

 

FYSIOLOGISCHE DATA  

Voor bepaalde indicatoren van persoonlijkheid:  

• arousal 
• reactiviteit  
• snelheid van informatieverwerking  

à plaatsen van sensoren om bv hartslag, bloeddruk, spierspanning,… te meten of registratie van bv 
hersengolven om reactiviteit t.a.v. stimuli te meten  
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Een van de eerste grote studies vanuit dit perspectief: C. Patrick à oogknipperreflex bij psychopaten  

• psychopaten: geen normale angstrespons bij bedreiging  
• vertaalt zich dit in andere resultaten vertrekkende van de oogknipperreflex? (cfr indicator van 

persoonlijkheid)  
• experiment: angstinducerende foto’s  

à veroordeelde psychopaten voor ernstige misdrijven vertonen geen versnelde oogknipperreflex bij 
blootstelling  

 

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  

 

Voordelen: controle over faking (gaat over automatische processen)  

 

Nadelen: gevoelig aan bias (men gaat vergelijken met rustmodus, maar die is verschillend bij mannen en 
vrouwen), artificiële setting  

 

PROJECTIEVE TECHNIEKEN  

Interpretatie van ambigue stimuli  

 

Interpretatie is indicatie van persoonlijkheid (mechanisme van projectie)  

 

Waarom zijn projectieve technieken T-data?  

• standaard testsituatie  
• zelfde instructies voor iedereen  
• assumptie: evocatie van persoonlijkheid  

 

Voordelen: zicht op diepe, innerlijke conflicten en wensen  

 

Kritiek: betrouwbaarheid, validiteit  
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3.2.2 LIFE-OUTCOME-DATA  

Informatie over iemands persoonlijkheid vanuit activiteiten en events waar iemand aan deelneemt:  

• vb telefoonrekening ~ sociabiliteit  
• MAAR: altijd een accuratie indicatie? Cfr omgevingsfactoren  
• huidige trends  

o gebruik van life-outcome data door verzekeringsmaatschappijen  
o Facebook  
o soort emailadres  

 

HUIDIGE TRENDS: FACEBOOK  

How your Facebook profile reveals more about your personality than you know 

 

Geslachtsverschillen:  

 

 

Distinguishing extraversion from introversion and neuroticism from emotional stability:  
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3.3 OVEREENKOMST TUSSEN METHODEN EN BELANG VAN AGGREGATIE  

Observeerbaarheid van de trek ~ overeenkomst:  

• agreement: alternatieve indicatoren van hetzelfde construct  
• disagreement 

o assessment van verschillende fenomenen? 
o feilbaarheid van de maat? 

 

Doel in functie van betrouwbaarheid/validiteit:  

• triangulatie = replicatie over verschillende methoden OF 
• aggregatie = optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen van persoonlijkheid  

o over beoordelaars 
o over de tijd  
o over methoden  

à meerdere metingen ~ uitpartialiseren voor momentane omstandigheden  

 

Het belang van aggregatie:  

 

 

Verschil tussen triangulatie en aggregatie:  

• triangulatie 
o conceptuele niveau  
o manier om je als onderzoeker te verzekeren van het feit dat de meting van persoonlijkheid 

die je deed correct is à aan de hand van andere meetmethoden kijken of je dezelfde 
resultaten bekomt ongeacht de methodiek die je gebruikt  

• aggregatie 
o methodologisch niveau  
o doel ook om betrouwbaarheid en validiteit van persoonlijkheidsmeting te vergroten, maar je 

doet dit louter door het gemiddelde te nemen van de persoonlijkheidsscores over 
beoordelaars of over methoden heen  
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3.4 EVALUATIE VAN MATEN  

3.4.1 BETROUWBAARHEID  

Is instrument accuraat?  

• interne consistentie  
• interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  
• test-hertestbetrouwbaarheid  

 

Response sets: antwoordtendensen  

 

3.4.2 VALIDITEIT  

Meten wat je beoogt te meten:  

• facevaliditeit  
• predictieve validiteit (~ criteriumvaliditeit)  
• convergente/discriminante validiteit  

 

3.4.3 VERALGEMEENBAARHEID  

Over groepen/condities  

 

3.5 PROBLEMEN IN VERBAND MET PERSOONLIJKHEIDSBESCHRIJVING  

3.5.1 METHODOLOGISCHE DWALINGEN BIJ ZELFRAPPORTERING  

RESPONSE SETS  

= non-content responding  

 

Instemming (yeah-saying): leeftijd! à oplossing door reverse-scoring items in te bouwen  

 

Extreem antwoorden: soms een cultuureffect  

 

Random antwoorden (carelessness): oplossing door vraag te laten terugkeren, infrequency schaal te creëren  
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Middle category endorsement: neutrale antwoordoptie aanvinken vanuit een soort defensie à oplossing door 
forced choice format  

 

Sociale wenselijkheid:  

• bron van systematische vertekening  
• antwoorden volgens bepaalde verwachting in functie van sociale aantrekkelijkheid  

o zelfpresentatie bias (self-deception)  
o impression management  

• sociaal wenselijk als persoonlijkheidstrek vs “error”  
• determinanten  

o sociaal gevoelige onderwerpen  
o selectieprocedures, juridische procedures  

• correlaten: leeftijd, geslacht, opleiding, ras  

 

Hoe sociale wenselijkheid meten?  

 

 

Hoe sociale wenselijkheid voorkomen? 

• specifieke schalen inbouwen  
o nadeel: lente van de lijst, psychometrische kwaliteiten niet altijd oke, SW meet ook 

persoonlijkheidseigenschap (neiging tot conformisme of sociale naïviteit)  
• vooraf waarschuwen  
• antwoordformat met gedwongen keuze  
• 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 SW  

 

FAKING  

= het bewust verstoord antwoorden op tests à vals negatieven – vals positieven; onderscheid moeilijk te 
maken  
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Hoe detecteren?  

• analog designs (fake good – fake bad studies)  
• antwoorden matchen met prototypisch profiel van faking good en faking bad  
• blijft moeilijk  

 

 

3.5.2 METHODOLOGISCHE DWALINGEN BIJ INFORMANT-BEOORDELINGEN  

HALO-EFFECT  

= goede eigenschappen toekennen aan persoon o.b.v. een andere goede eigenschap die ze hebben  

 

SELF-BASED HEURISTIC BIAS  

= eigen persoonlijkheid speelt mee in het beoordelen van anderen  

 

3.5.3 NIET-BEOORDELAARSGEBONDEN FACTOREN DIE TESTRESULTATEN BEÏNVLOEDEN  

ALGEMENE KRITISCHE NOOT BIJ INTERPRETATIE VAN RESULTATEN  

Invloed van schaalformat: 

• range van -5 tot +5 geeft ander beeld dan range van 0 tot 10  
• even vs oneven antwoordmogelijkheden – ‘tussencategorie’  

 

Invloed van volgorde van vragen: vb correlatie tussen ratings “hoe gelukkig ben je met je leven” en “hoe 
gelukkig ben je in je huwelijk” zijn veel lager dan wanneer je eerst de huwelijksvraag stelt  

 

Invloed van referentiekader:  

• kan oorzaak zijn van lage correlaties over beoordelaars heen  
• vb partner-collega ratings  
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Invloed van inhoud van de items: cfr barnum statements  

 

3.6 DESIGNS OM PERSOONLIJKHEID TE METEN  

Experimentele designs: causaliteit, maar geen zicht op samenhang in realiteit  

 

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

 

Case studies: vanuit idiografische benadering  

 

Recente trend: experience sampling design  

• kijken naar patronen in gedrag over de tijd heen BINNEN personen (= within-person variability)  
• info die niet te verkrijgen is via vragenlijsten/interviews  
• voorbeeld: ESM-studie naar smartphone gebruik bij adolescenten en welbevinden  

o meermaals per dag assessment van emoties  
o doorheen de dag registratie van N keer en duur smartphonegebruik  

à intra-individuele variabiliteit in emoties en smartphonegebruik kan aan elkaar (causaal) gelinkt 
worden 

 

4 VALIDITEIT  

4.1 KENMERKEN  

Validiteit: meet men wat men wil meten?  

 

4.1.1 CONTENT VALIDITY (INHOUDSVALIDITEIT) 

Content validity: de mate waarin de test inhoudelijk het hele construct meet dat men beoogt te meten  

 

Face validity (indruksvaliditeit): in welke mate men vindt dateen test op het eerste gezicht datgene lijkt te 
meten wat men wil meten  

• vaak bepaald door mensen die niet echt expert zijn op het betreffende vakgebied  
• vertrouwt op het intuïtieve vermogen van mensen 
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Expert validity (expertvaliditeit): men laat experts op het betreffende gebied bepalen of een test of 
meetinstrument naar hun inzicht valide is  

 

4.1.2 CONSTRUCT VALIDITY (BEGRIPSVALIDITEIT) 

Construct validity: of de test past in het achterliggende theoretische construct of theoretisch kader à de 
samenhang tussen de uitkomsten van de ene test en de uitkomsten van een gelijksoortige test die hetzelfde 
concept beoogt te meten  

 

Hoe hoger de correlatie, hoe gelijkwaardiger de validiteit van bepaalde tests = convergent validity  

 

Divergent validity: men vergelijkt de uitkomsten van de ene test met de uitkomsten van een andere test dat 
een ander concept beoogt te meten à correlatie moet zo laag mogelijk zijn  

 

4.1.3 CRITERION VALIDITY (CRITERIUMVALIDITEIT) 

Criterion validity: uitkomsten van een test vergelijken met de uitkomsten van een erkende en valide test  

 

Twee vormen:  

• concurrent validity: wanneer men de uitkomsten van een indextest vergelijkt met de uitkomst van een 
referentiestandaard  

• predictive validity: de mate waarin een diagnostische test in staat is een uitkomst te voorspellen  

 

4.2 SENSITIVITEIT/SPECIFICITEIT  

4.2.1 SENSITIVITEIT  

Sensitiviteit: de kans dat de indextest positief is bij een patiënt die ‘ziek’ is  

 

4.2.2 SPECIFICITEIT  

Specificiteit: de kans dat de indextest negatief is bij een patiënt die ‘niet ziek’ is  
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BIOLOGISCHE BENADERING VAN 
PERSOONLIJKHEID  
1 ALGEMENE INTRO  

Biologische benadering van persoonlijkheid: psychobiologie en gedragsgenetica  

 

Verschillende niveaus:  

• fenotypisch niveau (uiterlijk niveau, beschrijving) 
o psychologie  
o adaptief/maladaptief  

• biologisch niveau 
o fysiologie/medische wetenschap 
o psychobiologische theorieën  

• genotypische niveau 
o moleculaire biologie  
o persoonlijkheid en genetica  

 

1.1 EVIDENTIE VOOR BIOLOGISCHE BASIS VAN PERSOONLIJKHEID  

Historisch: oude Grieken (lichaamssappen, fysiognomie, frenologie)  

 

Evidentie vanuit recente(re) theorieën (Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman): verband persoonlijkheid ~ 
neurotransmitters en arousalsystemen  

 

Hormonaal onderzoek: verband persoonlijkheid ~ testosteron, cortisol, oxytocine  

 

Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel  

 

1.2 PSYCHO-BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID  

1.2.1 CENTRALE ASSUMPTIE EN ONDERZOEKSTERREINEN  

Centrale assumptie: psychologische verschillen tussen mensen resulteren uit verschillen in fysiologische 
systemen (verklaart variabiliteit deels, maar niet helemaal)  



 22 

Twee terreinen: psychofysiologie en neuropsychologie  

 

1.2.2 BETROUWBARE METINGEN  

Betrouwbare meting fysiologische karakteristieken:  

• zenuwstelsel 
• hart- en vaatstelsel  
• spier- en beenderstelsel  
• hormoonlevel  

à sterke vooruitgang van onderzoek  

 

1.3 ILLUSTRATIE EXPERT DICK SWAAB  

In-utero ontwikkeling van hersenstructuur bepaalt wie we zijn: seksuele oriëntatie, geslachtsverschillen en 
psychopathologie  

 

Belang van invloed tijdens zwangerschap:  

• roken – alcohol à veel groter impact op foetus dan eigen gebruik tijdens leven  
• antidepressiva  

 

1.4 CONCEPTUEEL KADER  

Conceptueel kader voor onderzoek naar persoonlijkheid en fysiologische parameters:  

 

 

2 FYSIOLOGISCHE INDICATOREN RELEVANT BINNEN PSYCHOFYSIOLOGISCH 
ONDERZOEK VAN PERSOONLIJKHEID  

Overzicht:  

• huidgeleiding en cardiovasculaire maten à autonoom zenuwstelsel (sympatisch en parasympatisch)  
• hersenactiviteit à centraal zenuwstelsel  
• hormoonspiegel à hormoonstelsel  
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2.1 AUTONOOM ZENUWSTELSEL  

= meten van de systemen die betrokken zijn bij de regulatie van arousal 

 

2.1.1 ELECTRODERMALE METINGEN  

= huidgeleiding  

 

Via zweetklieren in handpalm (enige plaats waar klieren gevoelig zijn voor psychologische cues) à sympatisch 
zenuwstelsel – fight or fligt (arousal)  

 

Gevoeliger aan psychologisch significante stimuli dan aan thermale stimuli:  

• lawaai  
• visuele stimuli  

 

= methode tot meting emotionele arousal  

 

2.1.2 CARDIOVASCULAIRE METINGEN  

Hartslag: tijd tussen 2 hartslagen meten  

 

Bloedvaten: bloeddruk à stijging bij stress, angst, cognitieve inspanning  

 

TOEPASSING OP PERSOONLIJKHEID  

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

• belangrijke individuele verschillen in cardiale reactiviteit bij blootstelling aan dezelfde taak of stress  
• belangrijke verschillen in huidgeleiding bij blootstelling aan dezelfde taak of stress  

 

Concrete bevindingen: 

• introverten en neuroten: hogere cardio-vasculaire activiteit bij arousal  
• hogere huidgeleiding bij introverten bij stress of inname caffeïne  
• hoog N: chronische activatie van het sympatisch zenuwstelsel  
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2.2 CENTRAAL ZENUWSTELSEL  

2.2.1 EEG  

Elektrische activiteit, geproduceerd door de hersenen: alpha wave à rust = inverse indicator van activiteit  

 

Identificatie van activatiepatronen in verschillende regio’s in relatie tot informatieprocessing  

 

2.2.2 ERP  

= event related potential à elektrische activiteit in respons op omgeving  

 

Sterk gebruikt in onderzoek naar emoties = brain asymmetry research (de twee hemisferen van de frontale 
hersenen) 

• links actief bij positieve emoties  
• rechts actief bij negatieve emoties  
• wordt ondersteund door EEG-onderzoek  
• ook bij jonge kinderen met proefexperiment zoete versus bittere vloeistof  

 

TOEPASSING OP PERSOONLIJKHEID  

Niet iedereen reageert even intens op positieve versus negatieve prikkels  

 

Bv waarom verschillen mensen in hun affectieve reactie op films? 

• verschillen tussen individuen in activiteit linker- versus rechterhersenhemisfeer in rusttoestand  
o positief ingestelde personen: links 
o negatief ingestelde personen: rechts  

• verschillende treshold of responding bij stimulatie  
o positieve ingesteldheid: lagere treshold voor positief affect 
o negatieve ingesteldheid: lagere treshold voor negatief affect  

 

VERDIEPING: RECENTE ONTWIKKELINGEN VANUIT MEDIATIE/BOEDHISME  

Boedhistische monniken: uitgesproken activiteit van linkerhersenhemisfeer (frontaal) in vergelijking met 
algemene bevolking à effect van levensstijl? 

 



 25 

Start onderzoek naar effect van meditatie:  

• stijging in activatie linkerhersenhemisfeer  
• terrein van mindfulness is hierop geënt  

 

2.2.3 FMRI  

= functional magnetic resonance imaging  

• uittekenen van structuur en functie van hersenen  
• primair ontwikkeld voor medische doeleinden  
• activiteit specifieke regio in relatie tot taak  

 

TOEPASSING OP PERSOONLIJKHEID  

Canli et al. (2001):  

• fMRI tijdens blootstelling aan positieve en negatieve beelden  
• resultaat: specifieke hersenveranderingen in relatie tot de foto’s  
• mate van hersenactiviteit hangt af van persoonlijkheid  

o N: stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden  
o E: stijgende frontale hersenactiviteit bij positieve beelden  

= persoonlijkheid ~ hersenactiviteit t.a.v. emotionele stimuli  

 

Grimm et al. (2012):  

• fMRI tijdens blootstelling aan “smakelijke” prikkels na periode van vasten  
• resultaat: activatie bepaalde hersenregio’s (limbische structuren)  
• MAAR: trait “self-directedness” negatief gecorreleerd met activiteit amygdala  

= persoonlijkheid ~ dynamische biologische processen in hersenen  

 

DeYoung et al. (2010): 4 van de Big Five betekenisvol gelinkt aan hersenscans (vooral N en E, O niet)  

 

2.2.4 PERSOONLIJKHEIDSVERANDERING NA HERSENLETSEL ALS EVIDENTIE VOOR 
NEUROLOGISCHE BASIS VAN GEDRAG  

Meest bekende case: Phineas Gage  
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Schade in frontale hersenen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering:  

• pseudo-depressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief- en interesseverlies ~ depressief, maar geen 
uitgesproken somberheid  

• pseudo-psychopathie: ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, regelovertredend gedrag, agressie  
• stemmingswisselingen  
• promiscuïteit  

 

Beperkte psychotherapeutische effecten  

 

2.3 PERSOONLIJKHEID EN HORMONEN  

2.3.1 TESTOSTERON  

Ontwikkeling van mannelijke fysieke karakteristieken  

 

Link naar persoonlijkheid:  

• hoog: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig  
• laag: meer verantwoordelijkheid, welgemanierd, vriendelijk  
• gevangenispopulatie: meer geweld- en seksuele delicten bij hoog mean-level niveau van testosteron  

 

Relativiteit: groot geslachtsverschil in meanlevelniveau testosteron niet gereflecteerd in persoonlijkheids≠ 

 

Kritiek:  

• invloed van prenatale blootstelling aan (andere) hormonen  
• omgevingseffect op testosterongehalte  

 

2.3.2 CORTISOL  

Komt vrij bij fysieke of psychologische stress: fight or flight  

 

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

• laag cortisol = hoge score callous-unemotional traits (gebrek aan empathie, geen zin voor regels, 
onverantwoordelijkheid)  

• enkel voor jongens  
• indicator voor emotionele reactiviteit?  



 27 

2.3.3 OXYTOCINE  

Komt vrij bij bevalling, borstvoeding en bevredigende seksuele relatie (ook bij mannen)  

 

Stimuleert de affectieve band tussen ouders-kind en tussen partners  

 

Recente studie: hoog oxytocine ~ hoge score op “trust”-gedrag (agreeableness)  

 

3 BIOLOGISCHE MODELLEN VAN PERSOONLIJKHEID  

3.1 HET BIOLOGISCH MODEL VAN PERSOONLIJKHEID EN AROUSAL VAN EYSENCK  

Twee soorten neurale mechanismen in menselijk brein:  

• excitatorisch: alert, actief  
• inhibitorisch: inactief, rust  

 

Constant op zoek naar evenwicht tussen beide: ascending reticular activating system (hersenstam) à 2 circuits  

• reticulo-corticaal systeem: corticale arousal (~extraversie) à corticale arousal laag voor extraverten: 
opzoeken van activiteiten voor meer arousal  

• reticulo-limbisch systeem: arousal van emotie (~neuroticisme) à neuroten sneller aroused door 
emotieprikkels  

 

 

“The biological basis of personality”:  

• verschillen tussen introverten-extraverten vanuit ARAS-systeem  
• introverten vs extraverten: hoge vs lage arousal  
• gedrag + activiteiten-keuze in functie van streven naar optimale arousal 
• werd experimenteel getoetst (Gale) 

o geen verschil in basic level van corticale activiteit (>< Eysenck)  
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o verschil neemt toe naarmate stimulatie stijgt: sterkere reactie van introvert  
o revisie theorie: van arousal naar arousability  
o experiment van Geen  

• algemeen: extraverten zoeken hoger niveau van stimulatie  

 

3.1.1 EXPERIMENTEN VAN GEEN  

Impact van achtergrondgeluid op de prestatie van introverten en extraverten op een associatietaak: 

• verschillende voorkeur voor geluidsniveau: introverten < extraverten  
• minder geode prestaties bij misfit  

 

Link met electro-dermale activiteit: electrodermale activiteit van introverten = extraverten wanneer beide 
groepen aan het niveau van voorkeur werken  

 

3.2 BIS/BAS-THEORIE VAN GRAY  

Gebaseerd op studies bij dieren  

 

Uitgangspunt: individuele verschillen in conditioneerbaarheid  

 

Persoonlijkheid: IA BIS/BAS-systeem in de hersenen  

• behavioral inhibition system (BIS): sensitiviteit voor straf  
• behavioral approach system (BAS): sensitiviteit voor beloning  

 

BIS/BAS-sensitiviteit = verantwoordelijk voor angst/impulsiviteit  

 

Extreme scores ~ verhoogd risico psychopathologie  

 

Algemeen:  

• BIS = internalizing  
• BAS = externalizing  
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BIS/BAS:  

• impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie: zwak BIS-systeem, leren niet uit straf; veel gevoeliger 
voor beloning  

• replicatie vanuit empirische studies/experimenten  
• experimenten met dieren: evidentie dat BIS en BAS elk gereguleerd worden door andere neurale 

mechanismen  

 

3.2.1 TOEPASSING BIS/BAS OP WERKSETTING  

 

 

Integratie BIS/BAS en arousalmodel:  
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3.3 BIOLOGISCHE BASUS VAN DE TREK “SENSATION SEEKING”  

3.3.1 THEORIE VAN HEBB  

Gebaseerd op studies omtrent sensorische deprivatie: humane wezens streven in gedepriveerde situaties naar 
eender welke sensorische input  

 

Specifieke theorie: Hebb (~ optimale level van arousal) 

• zoeken naar stimulatie bij onderarousal 
• zoeken naar rust bij overarousal  

 

3.3.2 THEORIE VAN ZUCKERMAN  

Terugkerende bevinding: variatie in stress tussen indviduen n.a.v. sensorische deprivatie  

• high versus low sensation seekers 
• ontwikkeling sensation-seeking scale  

à predictor van tolerantie van sensorische deprivatie, meer ook van functioneren in dagelijkse leven  

 

Belangrijke fysiologische basis: neurotransmittors  
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Neurotransmitter wordt afgebroken na prikkeloverdracht  

 

Regulatie neurotransmitterlevel: enzym monoamine oxidase (MAO)  

• te weinig MAO: voortdurende prikkeloverdracht  
• te veel MAO: te weinig prikkeloverdracht  

 

Link met sensation seeking?  

• sensation seekers hebben lage MAO-levels in bloed  
• hypothese Zuckerman: minder inhibitie in zenuwcellen à minder controle over gedrag-emoties  

 

3.3.3 HYPOTHESE VANUIT NEUROTRANSMITTORWERKING  

Neurotransmitters zijn zelf verantwoordelijk voor individuele verschillen:  

• dopamine functioneert als een beloningssysteem, “the feeling good chemical”, cfr werking cocaïne  
• serotonine: speelt een rol bij depressie, angst, cfr prozac (verhindert de heropname van serotonine à 

blijft langer in synaps)  
• norepinephrine: activatie sympatisch zenuwstelsel (fight or flight)  

 

3.4 BIOLOGISCH MODEL VAN CLONINGER  

3.4.1 UITLEG MODEL  

Drie temperamentsdimensies: onafhankelijk, erfelijk bepaald, vroeg observeerbaar en gelinkt aan 
neurotransmittors 

• novelty-seeking: hoge scores = laag dopamine  
• harm avoidance: hoge scores = ontregeld systeem van serotonine  
• reward dependence: hoge scores = lage norepinephrine  

 

3.4.2 TOEPASSING BINNEN DE PSYCHIATRIE  

Populair binnen psychiatrische settings, vooral ter verklaring van verslaving en verschillen tussen verslaafden 
à verschillende motieven vanuit onderliggende neurotransmitters  

• drinken voor het plezier (novelty seeking) 
• drinken om met stress om te gaan (harm avoidance)  
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3.4.3 VERBANDEN MET ANDERE MODELLEN  

BIS/BAS:  

• NS ~BAS 
• HA ~BIS 
• RD ~BAS  

 

FFM:  

 

à gelijkenissen in de trekken die ze beschrijven, maar substantiële verschillend in de etiologische verklaringen 
voor deze trekken  

à verklaringen situeren zich allemaal in het biologisch spectrum, maar op verschillend niveau  

 

3.5 BIOLOGISCHE BASIS VAN OCHTEND-AVONDTYPES  

= morningness – eveningness: dimensioneel construct  

 

Te wijten aan verschillen in onderliggende biologische ritmes (circadiane ritmes, gemiddeld 24h)  

• studie a.d.h.v. “temporal isolation designs”: free running time  
• bevindingen: grote variabiliteit in slaap-waakcyclus zonder time cues  

o korte cyclus: ochtendtypes 
o lange cyclus: avondtypes  

 

Sterke correlatie ME-score (vragenlijst) met piek lichaamstemperatuur  

 

 

Replicatie over geslacht, cultuur, SES = endogene etiologie  
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Belang van morningness – eveningness:  

• empirische evidentie ondersteunt validiteit van dit construct  
o jobprestatie i.f.v. tijdstip  
o interpersoonlijke ME-fit en relationele kwaliteit  
o link met persoonlijkheid  

§ morningness ~ high activity/energy  
§ geslachtsspecifieke correlatie met N: morning-men = hoog N, morning-vrouw = laag 

N  
• avondtypes meer flexibel  

o jetlag 
o slaaptekort 

• ochtendtypes: gezondere levensstijl, betere quality of life  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

EEN GEN-OMGEVINGSPERSPECTIEF OP 
PERSOONLIJKHEID  
1 BASISBEGRIPPEN EN MISCONCEPTIES  

1.1 ALGEMENE INTRO EN SITUERING  

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

 

Studieterrein: relatie genen-omgeving-gedrag  

 

Statistische vertaling van erfelijkheid: proportie geobserveerde variantie binnen een groep die verklaard wordt 
door genetische (of genotypische) variantie  

• genotypische variantie: individuele verschillen in de verzameling van genen in een groep 
• fenotypische variantie: observeerbare fenotypische verschillen, bepaald door erfelijkheid én omgeving 

(en de interactie tussen de twee)  

 

Recent onderzoeksterrein: hoe komt dit? 

• controversieel  
o invloed omgeving (socialisatie/therapie)?  
o ethische kwestie: “het ligt in de genen…” vs verantwoordelijk (wat is dan het nut van 

therapie? à het is niet omdat iets genetisch bepaald is, dat je er niets aan kan doen) 
o designer baby’s: voor ongeboren kind karakteristieken kiezen (moeten genen zijn die jij of je 

partner al bezitten) 
o eugentica: design the future of human species 

§ positief: het belonen van huwelijken tussen bv hoogopgeleiden 
§ negatief: verslechtering tegengaan, bv door verplichte sterilisatie van mensen met 

beperking  
• complex 

o complexiteit van fenotypes  
o menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene: invloed genen vs omgeving varieert 

doorheen levensloop  
o plasticiteit hersenen: er kunnen zaken veranderen die niet “voorgeprogrammeerd” werden  

 

1.1.1 BASISBEGRIPPEN  

Genotype: onze genen  
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Fenotype: uiterlijke manifestatie van het genotype  

 

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

• 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen, geslachtschromosoom verschilt  
• chromosomen opgebouwd uit lange sequensen DNA (> 3 biljoen baseparen)  
• in vrijwel elke menselijke cel: complete set van menselijk genoom (uitgezonderd rode bloedcellen, 

zaad- en eicellen)  
• centrale werkhypothese: genoom = constant  

 

1.1.2 HET MENSELIJK GENOOM  

In de celkern: 23 paar chromosomen  

 

 

DNA: drager van erfelijke informatie  

 

Sequensen van 4 basen (AG TC):  

• veelvoud = één gen  
• spontane genetische verandering (mutatie) in DNA = basis voor een syndroom  
• genen komen in paren voor  
• allelen: varianten van hetzelfde gen  
• twee allelen van één paar: info voor bepaalde eigenschap  
• homozygoot vs heterozygoot  
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1.2 HUMAN GENOME PROJECT  

Identificatie van menselijke genen (1990 – 2003) 

 

Centrale bevindingen:  

• slechts 2% van DNA omvat genetische instructies (98% junk DNA)  
• voor 50% van onze genen is hun functie onbekend  
• 50% van ons DNA is gelijk aan dat van andere organismen  
• verschillen mens-dier: wijze waarop proteïnen gedecodeerd worden  

 

1.3 SINGLE-GEN ERFELIJKHEID VS POLYGENE TREKKEN  

1.3.1 MISCONCEPTIES OMTRENT ERFELIJKHEID  

Erfelijkheid is niet van toepassing op niveau van het individu (gaat altijd over een populatie) 

 

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

 

Erfelijkheid is een populatie-parameter  
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Erfelijkheid is niet constant:  

• afhankelijk van omgeving, tijd 
• afhankelijk van samenstelling steekproef/populatie  

 

Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door multipele genen (QTL = quantitative 
trait loci = sequensen DNA waarop genen liggen die verantwoordelijk zijn voor kwantitatieve trekken) à geen 
single gen-erfelijkheid = mendeliaans  

 

1.3.2 VOORBEELDEN VAN SINGLE GEN ERFELIJKHEID  

Één enkel gen is verantwoordelijk voor een specifieke trek/fenotype, cfr single gene-defects  

 

Is eerder uitzondering dan regel 

 

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

 

Voorbeeld: overervingspatroon (single-gene defect)  

 

 

1.3.3 MENSELIJK FUNCTIONEREN VANUIT POLYGENISCH PERSPECTIEF  

Meerderheid menselijke trekken zijn polygenisch: multifactorieel bepaald door genen en omgeving  

 

Genetische variabiliteit vergroot bovendien door mutatie, cfr monozygote tweelingen zien er niet altijd identiek 
uit  



 38 

Vanuit evolutionair perspectief: variabiliteit ~ overleving van de soort  

 

Distributie voor menselijke lichaamslengte:  

 

 

1.4 TWEE ONDERZOEKSTERREINEN BINNEN GEDRAGSGENETICA  

1.4.1 MOLECULAIRE GENETICA  

Twee technieken:  

• associatie-analyse (functioneel): associatie tussen gen/genoom en trek  
o candidate gene association studies (vb meta-analyse: link DRD4 – novelty seeking + 

impulsiviteit) vs genome wide association studies (nemen volledig menselijk genoom i.p.v. 
specifieke gen onder de loep – focus op deeltjes DNA die variatie vertonen)  

o kritiek: replicatie – 4% verklaarde variantie in novelty seeking  
• linkage-analyse (structureel): lokaliseren van genen (a.d.h.v. familiestambomen) à indien genen dicht 

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

 

à A = ziektegen 

à B en C = markergen  

à A en B samen doorgegeven dus onderzoekers weten dat A in de buurt van B ligt  
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1.4.2 KWANTITATIEVE GENETICA  

Kwantitatieve genetica:  

• schatten van gen-omgevingsbijdragen in fenotypische variantie  
• meestal o.b.v. tweelingen- of adoptiestudies  

 

Vier assumpties:  

• genetische verschillen leiden tot fenotypische verschillen  
• niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische variatie  
• als genetische factoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang de genetische similariteit  
• als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang het samenleven 

van individuen  

 

2 SCHATTEN VAN ERFELIJKHEIDSVARIANTIE VOLGENS DE KLASSIEKE METHODE  

2.1 5 UITGANGSPUNTEN  

Variantie fenotype = genotypische variantie + omgevingsvariantie = 100% 

• gen-omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein  
• non-additieve effecten zijn klein (dominantie, epistasis) 
• er bestaat geen correlatie tussen beide ouders voor de trek (cfr geen assortative mating)  
• omgevingsgelijkheid is dezelfde voor MZ en DZ tweelingen  
• gegevens over tweelingen kan men generaliseren naar niet-tweelingen populaties  

 

3 METHODEN VOOR DE BESCHRIJVING VAN GENETISCHE OVERERFBAARHEID  

Vier manieren om erfelijkheid te schatten:  

• selective breeding  
• familiestudies: 50% gedeelde genen binnen families 
• tweelingenstudies: MZ (100%) vs DZ (50%) 
• adoptiestudies: geen genetische effecten  

 

Combinatie van deze studies: assessment van genetische overerfbaarheid 

• geen biologische maten  
• wel o.b.v. persoonlijkheidsmaten (observatie, interview, vragenlijst)  
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3.1 FAMILIESTUDIES  

Rationale: mate van gelijkheid in bepaalde persoonlijkheidstrek ~ mate van genetische verwantschap tussen 
familieleden  

 

Makkelijk beschikbaar, maar minst informatief:  

• elke ouder met elk kind: 50%  
• alle kinderen onderling: 50% 
• delen niet alleen genen, maar ook omgevingsinvloeden  

 

 

3.2 TWEELINGSTUDIES  

Tweelingen vormen geen homogene groep: MZ en DZ tweelingen  

 

Rationale: MZ vs DZ à identiek (100%) vs gemiddeld 50% zelfde genenmateriaal  

 

Zygositeitsbepaling:  

• onderzoek van de moederkoek 
• zygositeitsvragenlijst 

 

Designs:  

• samen opgevoed vs apart opgevoed  
• prospectief (doorheen tijd volgen) vs retrospectief (achteraf)  
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Kritiek: overrepresentatie genetische rol, cfr tweelingen hebben meer gelijke omgeving i.t.t. siblings – “equal 
environment hypothesis”  

 

3.2.1 TOEPASSING KLASSIEKE METHODE OP MZ EN DZ TWINS  

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

 

Dit betekent:  

• 𝑟!" = ℎ# + 𝑐#  
• 𝑟$" =

%
#
ℎ# + 𝑐#  

 

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

 

Dus: ℎ# = 2(𝑟!" − 𝑟$")  

 

Verklaring formule:  

• 𝑟!" = ℎ# + 𝑐#  
o 𝑟!" = correlatie tussen paren MZ tweelingen  
o ℎ# = erfelijkheidsvariantie 
o 𝑐# = gemeenschappelijek omgevingsvariantie  

• 𝑟$" =
%
#
ℎ# + 𝑐#  

o 𝑟$" = correlatie tussen paren DZ tweelingen  
o ℎ# = erfelijkheidsvariantie  
o 𝑐# = gemeenschappelijke omgevingsvariantie  

 

Hieruit blijkt:  

• 𝑐# = 𝑟!" − ℎ# 
• ℎ# = 2(𝑟!" − 𝑟$")  

 

Als 𝑐# = 𝑟!" − ℎ# en 𝑟$" =
%
#
ℎ# + 𝑐#, dan 𝑟$" =

%
#
ℎ# + 𝑟!" − ℎ# 

↔	ℎ# − %
#
ℎ# = 𝑟!" − 𝑟$"  

↔ %
#
ℎ# = 𝑟!" − 𝑟$"  

↔	ℎ# = 2(𝑟!" − 𝑟$")  
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3.2.2 STUDIES ERFELIJKHEID VAN PERSOONLIJKHEID VOLGENS KLASSIEKE METHODE  

Correlaties VFM-dimensies tussen monozygote en dizygote samenopgevoede tweelingen:  

 

à 𝑐# = 𝑟!" − ℎ#  

à neuroticisme: .53 - .80 = -.27  

 

Correlaties voor extraversie en neuroticisme (Eysenck) voor MZ en DZ samenopgevoede tweelingen in drie 
verschillende landen:  

 

 

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

 

à tussen 30 en 50% persoonlijkheid erfelijk bepaald  

 

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

 

à sterke evidentie voor genetica  
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Scatterplot lichaamslengte voor MZ samenopgevoede tweelingen: 

 

 

Scatterplot novelty seeking MZ samenopgevoede tweelingen:  

 

 

3.3 ADOPTIESTUDIES  

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

 

Gelijke omgevingsassumpties niet nodig (i.t.t. tweelingstudies) – geen verwarring van genetische en gedeelde 
omgevingsvariantie mogelijk  

 

Correlaties tussen geadopteerd kind en zijn/haar biologische en adoptie-ouder:  

 

à grotere correlaties met biologische ouder  

 

Minnesota Study Twins Reared Apart:  

• studie van 45 MZ en 26 DZ apart opgevoede tweelingen  
• krachtig: combinatie sterktes tweelingstudies met adoptiestudies  
• hoge correlaties, ook voor attitudes  
• probleem? komt zelden voor  
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3.4 DE TRADITIONELE SCHATTINGSMETHODE: PROBLEMEN?  

Assumptie gelijke omgeving DZ – MZ?  

 

Geen directe meting omgevingscomponent (omgeving = “restvariantie”)  

 

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

 

Indien erfelijkheidscomponent groot, neemt men per definitie aan dat omgevingseffect klein is  

 

Van persoonlijkheid = genen + omgeving (traditioneel additief model) naar persoonlijkheid = genen + en x 
omgeving (integratief model) 

 

4 EEN INTEGRATIEVE GEDRAGSGENETISCHE BENADERING  

Traditioneel additief model Integratief model 

enkel additief genetische variantie  
“non-additieve effecten zijn verwaarloosbaar klein” 

verschillende soorten genetische variantie:  
• additief 
• non-additief (dominantie, epistasis)  

omgeving = één algemene variantiecomponent 
“unieke omgevingsinvloed is verwaarloosbaar klein” 

omgeving opgesplitst: gedeelde én niet-gedeelde 
omgevingsvariantie  

• within family factors 
• outside family factors 

partnerkeuze is random, niet verwant met 
fenotype/genotype  
“geen assortative mating” 

assortative mating 

“is verwaarloosbaar klein” gen-omgevingscorrelaties, gen-
omgevingsinteracties, omgevingsmodulaties  
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4.1 TYPES VAN GENETISCHE VARIANTIE  

Additieve genetische variantie: genetische variantie in individueel gedrag die resulteert uit de som van de 
overgeërfde genen van beide ouders = narrow heritability (genen onafhankelijk van elkaar) 

 

Niet-additieve genetische variantie (wel afhankelijk): 

• dominant: dominante vs recessieve allelen (betrekking op één gen) 
• epistatisch: interactief effect tussen genen (suppressie/expressie)  

 

Additieve + non-additieve genetische variantie = broad heritability 

 

4.2 ASSORTATIVE MATING  

Basisassumptie: random partnerkeuze ~ random genetische similariteit  

 

Maar: partnerkeuze i.f.v. gelijkaardige kenmerken  

• fysieke karakteristieken  
• cognitieve capaciteiten  
• persoonlijkheid  
• psychopathologie  

 

Verhoogt de similariteit tussen eerstegraadsverwanten (DZ maar niet MZ tweelingen)  

 

Impliceert een onderschaating van de genetische contributie  

 

4.3 GEDEELDE VS UNIEKE OMGEVINGSVARIANTIE  

Indien 50% genetisch, wat dan met omgeving?  

 

Gemeenschappelijke omgeving: consistent laag (5 à 10%)  

• cfr lage similariteit tussen geadopteerde kinderen  
• kritiek: methodologisch effect  

 

Niet-gedeelde (unieke) omgeving (inclusief foutvariantie): significant, maar wisselende resultaten  
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Wel belangrjk gedeeld omgevingseffect voor attitudes/religie/poltieke oriëntatie en voor gezondheidsgedrag 
(roken/drinken) (adoptiestudies)  

 

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

• within family factors 
o passief model 
o child-effects model 
o parent-effects model  

• outside family factors 
o context-specifieke socialisatie  
o socialisatie buitenshuis  
o transmissie van cultuur via groepsprocessen  

 

4.3.1 UNIEKE WITHIN-FAMILY FACTOREN  

Passief model: overerving 

• klemtoon op algemene genetische overlap ouder-kind  
• geen aandacht voor andere of interagerende factoren  

 

Child-effects model: genen van het kind  

• gen veroorzaakt gedrag bij kind  
• gedrag kind veroorzaakt hetzelfde/gelijkaardig gedrag ouder  
• gedrag ouder niet als oorzaak van gedrag king  

= child-driven effect: ouders reageren anders naargelang persoonlijkheid van het kind  

• positieve feedbacklus: stimuleren natuurlijke aanleg van kind  
• negatieve feedbacklus: tegenwerken natuurlijke aanleg van kind  

 

Parents-effect model: reactie op gedrag van ouders  

• gedrag ouders als respons op gedrag kind in overeenstemming met eigen genetische make-up 
• respons ouder lokt gedrag uit bij het kind cfr genetische make-up van het kind  

 

Within family effects leidt tot bias bij schatting erfelijkheid: 

• overschatting erfelijkheid bij negatieve feedbackloop (kinderen gaan meer op elkaar lijken) 
• onderschatting erfelijkheid bij positieve feedbackloop (kinderen groeien verder uit elkaar)  
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Reiss’ three models of genetic transmission:  

 

 

4.3.2 UNIEKE OUTSIDE-FAMILY FACTOREN  

Basis: groepssocialisatietheorie à ontwikkeling van sociale identiteit o.b.v. in- en out-groups waar we onzelf al 
dan niet toe rekenen  

 

Sociale groepen = unieke omgevingsfactor met incloed op persoonlijkheid  

 

Verschillende aspecten van beïnvloeding: 

• context-specifieke socialisatie  
• socialisatie buitenshuis: identificatie met bepaalde sociale groepen (attitudes, normen)  
• transmissie van cultuur via groepsprocessen: persoonlijkheid kind als resultante van interactie met 

sociale identiteit van onze ouders  
• groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen versterken OF verschillen tussen individuen 

binnen groepen versterken  

 

4.4 GEN X OMGEVINGSINTERACTIES EN -CORRELATIES  

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

• gen-omgevingscorrelatie 
• gen-omgevingsinteractie  
• omgevingsmodulatie  

 

Gen-omgevingscorrelaties:  

• individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen blootgesteld  
• correlatie kan negatief of positief zijn  
• soorten 

o passief: ouders hebben bv hoog N-genen door, maar creëren tevens een neurotische 
omgeving  

o reactief/evocatief: genetische dispositie kind lokt specifiek gedrag uit bij omgeving  
o actief: kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij zijn/haar genetische dispositie  

 

Gen-omgevingsinteracties: individuen met verschillend genotype reageren verschillend (vertonen ander 
gedrag) op zelfde omgeving  

 

5 GEDRAGSGENETICA EN HET FFM: SAMENVATTING  

Twee verschillende invalshoeken:  

• meta-analyse  
• rechtstreekse meting met een VFM-instrument  

 

Bevindingen consistent: genetisch effect FFM = 35 tot 50/60% (vooral E en N bestudeerd)  

 

Activity level: gemeten met een actometer à erfelijkheid = .40  

 

Psychopathietrekken:  

• vb gevoelloosheid: MZ .34, DZ -.16  
• vb onbevreedsd: MZ .54, DZ .03  

 

Morningness-eveningness: erfelijkheid = 54%  

 

Impulsiviteit: erfelijkheid = 50%  
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6 ILLUSTRATIE RECENTE EN RELEVANTE GENETISCHE STUDIES  

6.1 MIJLPAALONDERZOEK NAAR ERFELIJKHEID VAN FFM-FACETTEN  

Steekproef: Canadese en Duitse steekproeven MZ en DZ twins  

 

Resultaten (self-reports NEO PI-R):  

• genetische en omgevingsinvloeden: zelfde type en grootte-orde over beide culturen heen  
• residuele facetscores: scores uitgezuiverd voor domeinscores 
• additief genetische schatting van 25 tot 65% 
• geen effect van common environment, wel unieke omgeving  

 

Argumenten voor hiërarchisch model van persoonlijkheid: 

• facetten zijn meer dan een operationalisatie van de factor waarop ze laden  
• facetten zijn constructen met erfelijke en dus biologische basis  

 

 

 

à e2 = unieke persoonlijkheidsvariantie  

à bij modesty ook gedeelde omgeving van belang  
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6.2 ADDITIONELE BEVINDINGEN VANUIT GEDRAGSGENETISCH ONDERZOEK M.B.T. 
ATTITUDES, BEROEP, RELIGIOSITEIT, DRINKEN, ROKEN, HUWELIJKSSATISFACTIE EN 
PARTNERKEUZE  

Attitudes:  

• traditionalisme (openness) 
• conservatisme: sterk genetisch, reeds observeerbaar vanaf 12 jaar  

 

Beroepsvoorkeuren:  

• aantrekkelijkheid van aspecten in jobs (drijfveren – energievreters) gelijker beoordeeld door 
genetische verwanten dan door genetisch niet-gerelateerden  

• ondernemerschap  

 

Religiositeit: stijging genetische invloed van adolescentie (12%) naar volwassenheid (44%) à genetica niet 
stabiel over tijd  
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Drinken en roken:  

• roken: 50% genetische invloeden (initiation + persistence)  
• alcoholgebruik én alcoholisme: erfelijkheidscomponent is .50 of groter  

 

Kans op geslaagd huwelijk 

 

Genes and alcoholism (moleculaire genetica): Researchers have discovered a gene that regulates alcohol 
consumption and when faulty can cause excessive drinking. They have also identified the mechanism 
underlying this phenomenon. The study showed that normal mice show no interest in alcohol and drink little or 
no alcohol when offered a free choice between a bottle of water and a bottle of diluted alcohol. However, mice 
with a genetic mutation to the gene Gabrb1 overwhelmingly preferred drinking alcohol over water, choosing to 
consume almost 85% of their daily fluid as drinks containing alcohol -- about the strength of wine. 

 

Happy marriage may be all-in your genes: genetische basis voor 

• voldoening in huwelijk die je ervaart (tolereren van emotionele onenigheid binnen huwelijk) 
• geneigdheid om te trouwen vs single te blijven (68%)  
• kans op scheiden  

 

Recente bevindingen vanuit de Minnesota Twin Family Studies:  

• partnerkeuze genetisch?  
o hebben twins gelijkaardige partners? à gelijkenis partners = random paren  
o vinden ze elkaars partners aantrekkelijk? à 2/3 niet, dus partnerkeuze = random  

• gelijkenissen vs verschillen naarmate twins ouder worden? 
o fysieke kenmerken: minder gelijkenissen 
o vaardigheden (enkel MZ): wel meer gelijkenissen  

• MZ sterven op meer gelijke leeftijd; DZ meer op verschillende leeftijden  
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PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING: 
TEMPERAMENT VS PERSOONLIJKHEID, 
STABILITEIT EN VERANDERING  
1 ALGEMENE EVIDENTIE VOOR HET BELANG VAN VROEGE INDIVIDUELE VERSCHILLEN  

1.1 DE DUNEDIN STUDY  

Epidemiologische studie van een geboortecohorte: °1 april 1972 – 31 maart 1973 in Dunedin  

 

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

 

N = 1037 (52% mannen, 48% vrouwen, 91% participatie)  

 

Alle assessments: 60 dagen rond hun verjaardag  

 

Fysieke en psychosociale modules, psychiatrisch onderzoek  

 

Individuen + hun interpersoonlijk netwerk  

 

Unieke kenmerken:  

• prospectieve longitudinale studie (dezelfde individuen volgen doorheen de tijd)  
• zeer beperkte uitval: 97 – 98% participeert  
• multidisciplinair team: verschillende predictoren + veel criteria  
• grote steekproef: controle voor confounders en representatief onderzoek van sekseverschillen  

 

1.1.1 CENTRALE BEVINDINGEN  

Observatie van 3-jarige kinderen: 

• 90 minuten / strange situation test  
• beoordeling op 22 gedragsschaaltjes  
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Clusteranalyse: drie clusters  

• goed aangepaste cluster, veerkrachtig: zelfcontrole, zelfvertrouwen, niet overstuur bij confrontatie 
met nieuwe elementen  

• geremde cluster: sociaal teruggetrokken, angstig, niet op gemak bij vreemde mensen  
• ongecontroleerde cluster: impulsief, rusteloos, negatief, onvoorspelbaar in reactive/emotie  

 

Types op 3-jarige leeftijd voorspellen…: 

• persoonlijkheidsstructuur op 18 (zelfbeoordeling) en 21 (peerbeoordeling)  
• sociaal functioneren: meer conflict bij ongecontroleerde cluster, kleiner netwerk bij geremde cluster  

o kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer) 
o sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de jongvolwassenheid  

• werk-werkloosheid: meer bij ongecontroleerde cluster  
• psychiatrische stoornissen tijdens jongvolwassenheid: bij ongecontroleerde cluster hoge 

kwetsbaarheid voor internaliserende en externaliserende problemen, bij geremde cluster 
kwetsbaarheid voor internaliserende problemen  

• crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad)  

 

Temperamentsverschillen (3 jaar) en zelfgerapporteerde misdaden (21 jaar):  

 

 

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

 

 

Bijdrage Dunedin study:  

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

• eerste grootschalige evidentie: sterke associatie tussen temperament op 3-jarige leeftijd en multipele, 
onafhankelijke indexen van functioneren op latere leeftijd/in verschillende contexten  
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1.1.2 PSYCHOMETRISCHE TEKORTKOMINGEN  

Geen modelmatie representatie van vroege individuele verschillen:  

• men baseerde zich uitsluitend op gedragsschaaltjes  
• beoordeling o.b.v. observatie  

 

Meetaspect was dus niet geënt op een conceptueel of theoretisch kader à heeft het onderzoek naar stabiliteit 
en verandering bemoeilijkt  

 

Hoe kunnen we deze vroege verschillen tussen kenmerken meer systematisch onderzoeken? = a.d.h.v. 
specifieke maten die kaderen binnen een conceptueel model  

 

2 HOE KUNNEN WE DE BELANGRIJKSTE INDIVIDUELE VERSCHILLEN TUSSEN KINDEREN 
MODELMATIG REPRESENTEREN?  

2.1 INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD: TEMPERAMENT OF 
PERSOONLIJKHEID?  

2.1.1 KLASSIEKE VISIE TEMPERAMENT-PERSOONLIJKHEID  

Klassieke visie: sequentiële relatie: temperament à persoonlijkheid o.i.v. interactie met omgeving  

 

MAAR:  

• genetische basis persoonlijkheid = temperament  
• FFM-trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar  

 

2.2 INVALSHOEK 1: REPRESENTATIE VAN VROEGE INDIVIDUELE VERSCHILLEN A.D.H.V. 
TEMPERAMENTSMODELLEN  

2.2.1 GEMEENSCHAPPELIJKE ELEMENTEN UIT VERSCHILLENDE 
TEMPERAMENTSMODELLEN  

Paradigmashift:  

• temperamentsmodellen (interne focus)  >< behaviorisme, psychodynamica (tabula rasa)  
• aangeboren/primaire reactiepatronen  >< externe factoren die ontwikkeling van kind sturen  
• genetische invloed  
• stabiel over tijd  
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2.2.2 ONDERLINGE VERSCHILLEN TUSSEN TEMPERAMENTSMODELLEN  

Aard en aantal dimensies  

 

Verschillende klemtoon op emotionele en aandachtsprocessen alsook stylistische componenten van 
temperament  

 

Verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten/observaties  

 

Hoe meten?  

• temperamentsmodellen  
o Thomas & Chess 
o Buss & Plomin  
o Rothbart & Derryberry  

• persoonlijkheidsmodellen  
o top-down 
o bottom-up  

 

2.2.3 OVERZICHT MODELLEN  

THOMAS & CHESS 

New York Longitudinal Study (NYLS): doorbraak in de ontwikkelingspsychologie en pediatrie  

• directe observatie i.p.v. vragenlijsten  
• klinisch-psychiatrisch onderzoek  

 

Temperament: het hoe-aspect van gedrag 

• stylistische component van temperament  
• reciprociteit kind-omgeving  

 

Introductie concept: “goodness-of-fit” (reactie opvoeder afstemmen op temperament kind) à “easy/difficult 
temperament” (reactiepatonen die het uitdagend maken voor opvoeders)  

 

Negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling:  

• activity: motorisch  
• adaptability: verschillen in omgeving  
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• approach – withdrawal: ontdekkend – terughoudend  
• regularity/thytmicity: voorspelbaarheid, routine  
• treshold of responsiveness: hoeveelheid stimulatie nodig om reactie uit te lokken  
• intensity of reaction 
• quality of mood: baseline emotionele staat 
• distractibility 
• task persistance: focus  

 

Vragenlijsten voor baby’s tot lagere schoolleeftijd; multi-informant  

 

Drie configuraties van persoonlijkheidseigenschappen bij jonge kinderen:  

• gemakkelijk kind 
o verkeert doorgaans in een positieve stemming  
o heeft regelmatige biologische functies  
o lage tot matige responsintensiteit  
o goede adaptatie  
o raakt niet van streek in nieuwe situaties  

• traag-op-gang-komend kind 
o heeft vaak een negatieve stemming  
o laag activiteitsniveau 
o lage responsintensiteit  
o is geneigd om zich terug te trekken in nieuwe situaties  

• moeilijk kind 
o verkeert doorgaans in een negatieve gemoedsstemming  
o onregelmatige biologische functies  
o hevige reacties  
o geringe adaptatie  
o is geneigd om zich terug te trekken in nieuwe situaties  

 

Kritiek:  

• weinig empirische evidentie voor negendimensionale structuur: observatie en klinisch oordeel  
• onderwaardering voor motivationele en emotionele componenten van temperament  

 

BUSS & PLOMIN  

Aanpassing van het model van Thomas & Chess: temperament als ontwikkelingsvoorloper van volwassen 
persoonlijkheid  
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Vijf criteria voor een temperamentstrek:  

• erfelijk  
• relatief stabiel tijdens kindertijd  
• continuïteit tot in de volwassenheid  
• evolutionair adaptieve functie  
• terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen)  

 

Aanvankelijk vier dimensies:  

• emotionaliteit: intensiteit van emoties  
• activiteit: kwantiteit van motorische activiteit  
• sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn  
• impulsiviteit  

à 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  

Stylistische component à emotie, motivatie, aandacht  

 

Centrale componenten:  

• reactiviteit: fysiologisch excitatorische mechanismen in neuraal systeem  
o emotionaliteit: positieve vs negatieve emoties  
o activiteit: motorische activiteit  

• zelfregulatie: modulatie van automatische activiteit 
o aandachtsprocessen: vigilantie, switchen van aandacht, aandacht voor semantische 

informatie  
o inhibitie  

 

Factoranalyse over leeftijd heen: drie grote factoren:  

• surgency: sociale oriëntatie (intensiteit van plezier, positieve anticipatie, weinig verlegenheid), 
positieve emotie (lachen), motorische activiteit  

• negatief affect: angst, stress voor het nieuwe, driftbuien, verdriet, moeilijk te troosten  
• effortful control: inhibitie, aandacht, zintuiglijke sensitiviteit, plezier vinden in rustige, routinematige 

activiteiten  
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Heterogeniteit van constructen over leeftijdsgroepen heen bemoeilijkt longitudinaal onderzoek  

 

Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen:  

 

 

2.3 INVALSHOEK 2: REPRESENTATIE VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN A.D.H.V. HET FFM  

Top-down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere leeftijdsgroepen  

• adjectievenlijst: Digman (1996) – volwassenen als informant (over kinderen) 
• adjectievenlijst: Goldberg (2001) – volwassenen als informant 
• vragenlijst (NEO-FFI en NEO-PI-R): Parker et al. (1997, 1998) en De Fruyt et al. – adolescenten als 

informant  
• peer-nominatiestudie – kinderen als informant  

 

Bottom-up: dimensies onderzoeken die onderliggend zijn aan geheel aan individuele verschillen die 
geobserveerd worden bij kinderen à HiPIC 

 

2.3.1 TOP-DOWNSTUDIES  

VOLWASSENEN ALS INFORMANT  

Digman et al. (1959 – 1967):  

• zes steekproeven, N = 2572 (7 – 13 jaar) beoordeeld door leerkrachten  
• trekadjectieven gebruikt bij volwassenen, uitgewerkt met gedragsdefinities relevant voor gedrag in de 

klas  
• de Big Five werden gerepliceerd  

 

Goldberg (2001): heranalyse van het Digman-materiaal  

• replicatie van de vijf factoren over elk van de steekproeven apart  
• geen terugkerende additionele factoren  

 

Besluit: indien volwassenen de persoonlijkheid van kinderen beschrijven, wordt eenzelfde gedifferentieerde 
structuur van vijf basisfactoren gevonden  
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ADOLESCENTEN ALS INFORMANT  

Parker en collega’s: replicatie vijf factoren a.d.h.v. NEO-FFI bij adolescenten  

 

De Fruyt et al. (2000): NEO-PI-R bij representatieve groep jongeren (12 – 17 jaar) 

• replicatie factorstructuren oke  
• betrouwbaarheid oke  
• validiteit oke  

 

NEO-PI-3 versie (De Fruyt et al., 2009): APPOC-project  

• makkelijker leesbaar voor jongeren  
• crossculturele replicatie  

 

Replicatie factorstructuur:  

 

à 1 = volwassenen, 2 = adolescenten  

à onderliggende structuur is hetzelfde  

 

Bottom-up studies: constructive HiPIC 
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KINDEREN ALS INFORMANT  

Wat is de onderliggende structuur van gedragsverschillen geobserveerd door lagere schoolkinderen? 

 

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

 

Driefactorenoplossing: duidelijk interpreteerbaar volgens VFM 

• agreeableness 
• extraversion – emotional stability 
• intellect – conscientiousness  

à verschil kinderen – volwassenen: lager niveau van differentiatie in gepercipieerde persoonlijkheidsstructuur 

• uitbreiding van gedragsrepertoire met stijgende leeftijd?  
• beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind?  
• evaluatieve aard van beoordelingen? 
• Geselecteerde nominatieschalen/nominatieprocedure op zich?  

 

Voorbeeld van nominatieschalen voor extraversie:  

 

 

2.3.2 BOTTOM-UP STUDIES  

Informanten beschrijven de inhoud en de breedte van het terrein van individuele verschillen, vb vrije ouderlijke 
beschrijvingen (constructie van de HiPIC)  

 

Resultaten:  

• categorieën met meest aantal classificaties representeren de Big Five  
• ongeveer 3/4de van de beschrijvingen kan gesitueerd worden binnen de Big Five  
• replicatie over culturen heen  
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2.3.3 OVERKOEPELEND BESLUIT  

FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van persoonlijkheid op jonge 
leeftijd: 

• vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen  
• vanuit niet-geprestructureerde bron  

 

Hoe integreren met temperamentsmodellen? “temperament and personality are much more alike than 
different”  

 

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

 

3 HOE STABIEL/VERANDERLIJK ZIJN INDIVIDUELE VERSCHILLEN DOORHEEN DE 
LEVENSLOOP?  

3.1 WAT IS PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING? 

Continuïteiten en verandering in persoonlijkheid  

 

Verschillende vormen van stabiliteit/verandering:  

• analyse op groepsniveau 
o structurele 
o absolute  
o rangorde 
o coherence 

• analyse op individueel niveau: ipsatieve  

 

3.2 ANALYSENIVEAUS  

Menselijke soort:  

• universele veranderingen, algemene trends  
• vb met leeftijd: stijging seksuele interesse, daling risicogedrag  

 

Groep (nomothetisch): ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur,…)  
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Individu (idografisch): verandering voorspellen o.b.v. individuele verschillen in persoonlijkheid  

 

3.3 STABILITEIT OF VERANDERING? 

Beiden:  

• continuïteit: genetisch-biologisch + omgeving  
• verandering: genetisch-biologisch + omgeving  

 

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

 

Onveranderlijkheid ≠ onveranderbaarheid ~ het niet veranderen van de persoonlijkheid na intensieve pogingen 
daartoe, vb behandeling PD  

 

3.4 TYPES VAN CONTINUÏTEIT/VERANDERING  

3.4.1 STRUCTURELE CONTINUÏTEIT  

= kijken naar de similariteit van de covariantiematric over leeftijd  

 

Indien sprake van structurele variatie = ontwikkelingstransformatie van het construct  

 

Wordt onderzocht met SEM: fit van twee modellen vergelijken  

• model 1: correlaties vrij geschat voor elk tijdstip  
• model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip  

 

Structurele continuïteit jongvolwassenen:  
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3.4.2 ABSOLUTE CONTINUÏTEIT  

= vergelijking van de gemiddelde score van een groep over de tijd/i.f.v. leeftijd ~ onderzoeken van normatieve 
veranderingen (stijging/daling)  

 

VOORWAARDEN  

Voorwaarde 1: structurele continuïteit  

 

Voorwaarde 2: meerdere keren meten van dezelfde trek 

• longitudinaal of cross-sectioneel design  
• interessant perspectief: cross-cultureel design  

o verschillende culturen geven op unieke wijze vorm aan persoonlijkheid  
o integratie van cultuur biedt juistere interpretatie van cross-sectionele vergelijkingen  

 

INFORMATIEVE DESIGNS 

Cross-sectioneel design: twee verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdstip à kritiek: 
leeftijdsgebonden verandering versus cohorteffect  

 

Cross-culturele design: verschillende groepen binnen verschillende culturen  

 

Longitudinaal design: dezelfde groep/cohort vergelijken op twee tijdstippen à kan leeftijdsgebonden 
veranderingen wel onderscheiden van cohortgebonden veranderingen  

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VANUIT MA-PERSPECTIEF  

MA 80 longutudinale studies – instrument: NEO-PI-R  

 

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

• neuroticisme daalt in jongvolwassenheid  
• extraversie daalt over de tijd  

o dominantie stijgt van adolescentie tot midden-volwassenheid  
o sociabiliteit stijft in adolescentie en daalt in volwassenheid  

• openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden  
• agreeableness en consciëntieusheid stijgen in vroege en midden-volwassenheid  
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Mean-level ontwikkeling van de Big Five doorheen de levensloop:  

 

 

Grootte van de mean-level veranderingen doorheen de tijd:  

 

 

BESLUIT  

Evidentie voor de maturationele hypothese  

 

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

 

Trekken bereiken dus GEEN plateau ergens vroeg in de volwassenheid (>< Coasta & McCrae – ‘no considerable 
change after age 30’)  

 

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

 

Grootste persoonlijkheidsverandering in jongvolwassenheid (>< adolescentie/kindertijd)  
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3.4.3 DIFFERENTIËLE CONTINUÏTEIT  

= stabiliteit in scores t.o.v. de referentiegroep  

 

= rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd  

• correlatiecoëfficiënt  
• onafhankelijk van absolute continuïteit (mean-level)  

 

DIFFERENTIËLE VERSUS ABSOLUTE CONTINUÏTEIT  

 

 

 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN VANUIT MA-PERSPECTIEF  

152 longitudinale studies 

 

Tijdsinterval: daling in coëfficiënten bij stijgend interval tussen twee metingen  

 

Leeftijd: rangordestabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt à vb tienerjaren .47, twintigers .57, dertigers 
.62, vijftigers .75 (“as people age, personality appears to become more and more set”)  

 

Rangorde minst stabiel tijdens de baby- en peuterjaren  
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Rangordestabiliteit doorheen de levensloop:  

 

à neemt lineair toe  

 

Geen verschil in grootte van de stabiliteitscoëfficiënten m.b.t.:  

• soort trek  
• informant  
• geslacht  

 

Piek in differentiële stabiliteit varieert wel naargelang de trek die wordt gemeten 

 

Rangordestabiliteit per trek doorheen de levensloop: 

 

 

VERDIEPING: RANGORDESTABILITEIT VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN TIJDENS DE 
KINDERTIJD  

Babytijd: studie van Rothbart 

• stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar  
• verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het eerste levensjaar (vb 

activity level versus fear)  
• mate van stabiliteit stijt naar einde eerste levensjaar (maturiteit)  
• moeilijk om mean-level stabiliteit vanuit babytijd tot in kindertijd te meten (vereiste van gelijke maat)  
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à correlatie kleiner bij grotere intervallen  

 

Peutertijd: studie van Saudina (2012) – activity level  

• sample: N = 304 twins (MZ en DZ)  
• actograaf gedurende 48 uur: leeftijd 2 jaar en leeftijd 3 jaar + parental ratings + labo-observaties  
• correlaties MZ > DZ: genetisch effect  

 

 

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

• algemene populatie (tijdsinterval drie jaar)  
o steekproef 1: 498 kinderen (mean leeftijd = 10,9 jaar)  
o steekproef 2: broers/zussen en tweelingen (mean leeftijd = 8,65 jaar)  

• structurele continuïteit: ok 
• differentiële continuïteit: hoog (maar iets lagere coëfficiënten begin puberteit)  
• absolute continuïteit: hoge stabiliteit  

à adolescente = turbulente fase? 

• iets lagere rangorde-coëfficiënten in vergelijking met kindertijd of jongvolwassenheid  
• geen grotere mean-level verandering in vergelijking met andere levensfasen  
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3.4.4 STABILITEIT VANUIT CROSS-CULMTUREEL FFM-PERSPECTIEF  

Longitudinale data van hoogbegaafde Amerikaanse adolescenten (interval = 4 jaar):  

• tussen 12 – 18 jaar 
o kleine mean-level stijging N bij meisjes  
o stijging O bij jongens en meisjes  
o E, A, C: geen mean-level verandering  

• replicatie met Vlaamse gegevens  
• herinterpretatie van adolescentie als “turbulente fase”  

 

3.4.5 COHERENCE  

= mate waarin onderliggende trek over tijd stabiel blijft, ongeacht veranderingen in fenotypische manifestatie  

= heterotypische continuïteit  

 

Vb extraversie:  

• kindertijd: veel buiten spelen, bewegen, sporten  
• adolescentie: veel fuiven, naar feestjes gaan, vrienden opzoeken  
• volwassenheid: veel en op open manier met collega’s praten  

DUS ander gedrag, maar indicatie van zelfde positie op E  



 69 

3.4.6 IPSATIEVE CONTINUÏTEIT  

= stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu  

 

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

 

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

 

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

 

4 HOE KUNNEN WE DE STABILITEIT IN PERSOONLIJKHEID VERKLAREN?  

 

 

Vb persoonlijkheidsstabiliteit en partnersimilariteit:  

• beïnvloedt partnerkeuze de mate van stabiliteit in persoonlijkheid?  
• hypothese: similariteit ~ stabiliteit  

o wederzijdse bekrachtiging van attitudes  
o gelijkaardige sociale netwerken  
o gelijkaardige wijze van zoeken naar externe stimulatie  

• onderzoek bij koppels van middelbare leeftijd, time span 11 jaar  
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Psychologische make-up van het individu: sommige trekken zijn gerelateerd aan continuïteit 

• resiliency prediceert stabiliteit van persoonlijkheid  
• planmatigheid, agreeableness en laag neuroticisme prediceren stabiliteit van persoonlijkheid in 

volwassenheid  

 

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

 

Verschillende niveaus in ontwikkeling:  

 

 

5 ALGEMENE CONCLUSIES: 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 (toe- of afname) van persoonlijkheid  

 

Principe 3: er is sprake van persoonlijkheidsontwikkeling bij differentiële verandering, d.w.z. veanderingen in 
persoonlijkheidsscores t.o.v. de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker dan de individuele toe- of afname van de 
meetwaarde  

 

Principe 4: hoe groter het tijdsinterval tussen twee metingen, hoe lager de stabiliteit zal zijn (zowel voor 
absolute als differentiële stabiliteitsanalyses)  

 

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

 

Principe 6: bij het vinden van persoonlijkheidsverandering is het niet exact te bepalen in welke mate dit 
gerichte dan wel random verandering betreft  
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Principe 7: het vinden van stabiliteit kan in zekere zin het gevolg zijn van de stabiliteit in de perceptie van de 
beoordelaar  

 

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  

 

6 PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING: STABILITEIT EN VERANDERING  

6.1 DE STRUCTUUR VAN PERSOONLIJKHEID: ONTWIKKELINGSOVERWEGINGEN  

Bij kinderen: focus op temperamentstrekken 

 

Bij volwassenen: focus op persoonlijkheidstrekken  

 

Nieuwe visie: ontwikkelingsgerichte kijk op persoonlijkheidsstructuur à temperament in de kindertijd 
conceptualiseren met het oog op volwassen persoonlijkheidsstructuur en omgekeerd  

 

6.1.1 DE GEVAREN EN BELOFTES VAN HET BESTUDEREN VAN DE 
PERSOONLIJKHEIDSSTRUCTUUR GEDURENDE LEVENSLOOP  

Een van de grootste uitdagingen: het ontwikkelen van een taxonomie van trekken  

 

Vooral moeilijk bij kinderen: door de maturatie van kinderen kunnen ze een enorm groot aantal gedifferen-
tieerde trekken vertonen à kinderen ontwikkelen snel: van maar een aantal emoties tijdens de babytijd tot 
een grote variëteit aan emoties tegen drie jaar  

 

Één van de eerste temperamentsmodellen: Thomas-Chess nine-trait structure  

 

Huidige modellen voor temperament in kleine kinderen: zes trekken  

• activiteitsniveau  
• positieve emoties/plezier  
• prikkelbaarheid/woede/frustratie  
• angst/terugtrekken uit nieuwe situaties 
• troostbaarheid  
• aandachtsspanne/persistentie  
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Persoonlijkheid bij volwassenen:  

• extraversie/positieve emotionaliteit  
• neuroticisme/negatieve emotionaliteit  
• consciëntieusheid/dwang  
• vriendelijkheid  
• openheid voor ervaringen  

 

Mogelijkheid dat persoonlijkheidsstructuur kinderen gelijkenissen vertoont met volwassen persoonlijkheid: 
evidentie voor Big Five en Big Three, maar minder voor openheid  

 

6.1.2 EEN ONTWIKKELINGSTAXONOMIE VAN HOGERE- EN LAGERE ORDE TREKKEN  

EXTRAVERSIE/POSITIEVE EMOTIONALITEIT  

Kinderen en volwassenen verschillen in neiging om krachtig, actief en sterk betrokken te zijn bij wereld om hen 
heen 

 

Extraverte individuen: extravert, expressief, energiek en dominant 

 

Introverte individuen: stil, geremd, lusteloos en meer tevreden om het voorbeeld van anderen te volgen 

 

Drie mogelijke centrale kenmerken:  

• de neiging om frequente positieve stemmingen te ervaren 
• gevoeligheid voor mogelijke beloningen 
• de neiging om sociale aandacht op te roepen en ervan te genieten 

 

Complementair biologisch perspectief: Extraversie komt voort uit een biologisch systeem dat een actieve 
benadering en verkenning van de omgeving bevordert 

 

Ten minste vier kenmerken van een lagere orde: 

• sociale remming/verlegenheid 
o terughoudendheid om te handelen en gevoelens van ongemak bij sociale ontmoetingen 
o kan worden geïdentificeerd als een individueel verschil vanaf de vroege kinderjaren 
o voorspeld door eerdere fysiologische en gedragsmatige reactiviteit 
o tegen de middelbare kindertijd is verlegenheid te onderscheiden van gezelligheid 

 



 73 

• sociabiliteit 
o de voorkeur om met anderen te zijn in plaats van alleen en om hechte relaties te zoeken 
o elementen van benadering en positieve emotionaliteit (>< verlegenheid: meer 

multidimensionale eigenschap die elementen combineert van lage benadering, hoge 
negatieve emotionaliteit en hoge gedragsvermijding) 

• dominantie 
o de neiging om assertief en zelfverzekerd te zijn, controle over anderen uit te oefenen en de 

aandacht van anderen te trekken en ervan te genieten 
o waargenomen sociale status en dominantie zijn gerelateerd aan extraversie bij volwassenen 

• energie/activiteitsniveau 
o gemakkelijk waarneembaar bij kinderen 
o extraverte volwassenen vertonen nog steeds hogere niveaus van energie 
o activiteitsniveau kan in sommige gevallen verband houden met impulsiviteit en slechte 

gedragsbeheersing bij jonge kinderen 

 

NEUROTICISME/NEGATIEVE EMOTIONALITEIT  

Kinderen en volwassenen verschillen in hun gevoeligheid voor negatieve emoties 

 

Alle taxonomieën van temperament en persoonlijkheid bevatten: eigenschap die de neiging omvat om de 
wereld als verontrustend of bedreigend te ervaren 

 

Hoog op neuroticisme/negatieve emotionaliteit: angstig, kwetsbaar voor stress, schuldgevoelens, gebrek aan 
vertrouwen, humeurig, boos, gemakkelijk gefrustreerd en onzeker in relaties 

 

Weinig neuroticisme/negatieve emotionaliteit: emotioneel stabiel en flexibel  

 

Neuroticisme kan deel uitmaken van een onderliggende dimensie die het gevoel van eigenwaarde, locus of 
control en gegeneraliseerde zelfeffectiviteit omvat. 

 

Sommige aspecten van deze eigenschap kunnen geworteld zijn in een biologisch systeem dat bedoeld is om te 
helpen beschermen tegen potentieel bedreigende of schadelijke situaties 

 

Neuroticisme omvat: 

• angst 
o innerlijk gericht 
o omvat neigingen tot angst, verdriet, onzekerheid en schuldgevoelens 
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• prikkelbaarheid 
o naar buiten gerichte vijandigheid, woede, jaloezie, frustratie en irritatie 
o bij kinderen: vaak opgeroepen door grenzen gesteld door volwassenen 

 

Het onderscheid tussen naar binnen gerichte en naar buiten gerichte nood is vergelijkbaar met het onderscheid 
tussen internaliserende en externaliserende psychiatrische stoornissen 

 

CONSCIENTIEUSHEID/GEDWONGENHEID  

Kinderen en volwassenen verschillen sterk in hun capaciteiten voor gedrags- en cognitieve controle 

 

Gewetensvolle individuen: verantwoordelijk, attent, voorzichtig, volhardend, ordelijk en planmatig 

 

Laag op consciëntieusheid: onverantwoordelijk, onbetrouwbaar, onvoorzichtig en afgeleid 

 

Individuele verschillen in controle kunnen verband houden met biologische verschillen in executieve 
aandachtssystemen die zich ontwikkelen tijdens de vroege kinderjaren en de vroege schooljaren 

 

Het vermogen om de aandacht in de kindertijd te reguleren voorspelt controle later in de kindertijd, en het 
vermogen van volwassenen voor effortful attention wordt geassocieerd met Consciëntieusheid 

 

Lopend debat: hoe high-end van deze eigenschap moet worden geconceptualiseerd à als bereidheid om 
autoriteit te volgen en te voldoen aan groepsnormen of als positieve "betrokkenheid bij taakgerelateerde 
inspanningen" 

 

Ten minste zes kenmerken van een lagere orde: 

• zelfbeheersing versus gedragsimpulsiviteit: varieert van de neiging om planmatig, voorzichtig en 
gedragsmatig te zijn tot de neiging om onvoorzichtig, onvoorzichtig (of zorgeloos) en impulsief te zijn 

• aandacht 
o het vermogen om de aandacht te reguleren door mentale sets te verschuiven, de aandacht te 

richten en taken vol te houden in het licht van afleiding 
o belangrijke eigenschap in de meeste temperamentmodellen bij kinderen 
o individuele verschille gemeten door veel psychologische tests die hoge mate v focus vereisen 

• prestatiemotivatie 
o de neiging om hoge normen na te streven en doelen in de loop van de tijd op een 

aanhoudende, vastberaden manier na te streven 
o deze eigenschap kan een combinatie zijn van hoge consciëntieusheid en hoge extraversie 
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• ordelijkheid 
o een neiging om netjes, schoon en georganiseerd te zijn versus slordig en wanordelijk 
o empirische kern van de meeste factor-analytisch afgeleide modellen van consciëntieusheid 

• verantwoordelijkheid 
o mix van consciëntieusheid en vriendelijkheid 
o varieert van de neiging om betrouwbaar en betrouwbaar te zijn tot onbetrouwbaar zijn  
o een van de sterkste voorspellers van delinquentie 

• conventioneel 
o de neiging om tradities en maatschappelijke normen hoog te houden 
o dient als een van de sterkste voorspellers van het vermijden van risicovol gedrag 

 

AGREEABLENESS  

Bevat een verscheidenheid aan eigenschappen die sympathieke relaties met anderen bevorderen 

 

Agreeable individuen: coöperatief, attent, empathisch, genereus, beleefd en vriendelijk 

 

Onvriendelijke individuen: agressief, grof, hatelijk, koppig, cynisch en manipulatief 

 

Agreeableness hangt samen met neuroticisme: beide eigenschappen meten aspecten van woede-neiging 

• aangenaamheid: de slechte beheersing van woede uitgedrukt door agressie 
• neuroticisme: individuele ervaringen van boze emoties 

 

Agreeableness hangt samen met consciëntieusheid: beide eigenschappen hebben betrekking op aspecten van 
remming versus ontremming 

 

Negatieve emotionaliteit, zelfbeheersing en aandacht in de kindertijd: belangrijke voorspellers van latere 
vriendelijkheid 

 

Twee polen van aangenaamheid: 

• antagonisme 
o varieert v neiging om vreedzaam/zachtaardig te zijn tot neiging om agressief/vijandig te zijn 
o in kindertijd verschillen individuen aanzienlijk in niveaus van fysieke en relationele agressie 

• prosociale neigingen 
o neigingen om behulpzaam, vriendelijk, attent, genereus, empathisch en koesterend te zijn 
o antisociaal en prosociaal gedrag niet noodzakelijkerwijs tegengestelde uiteinden van een 

enkele dimensie 
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Derde lagere-orde eigenschap: cynisme/vervreemding 

• kan verband houden met zowel neuroticisme als aangenaamheid 
• de neiging van een individu om anderen te wantrouwen en zich slecht behandeld te voelen 

 

OPENHEID/INTELLECT  

Openheid en intellect zijn elk voorgesteld als de kern van deze eigenschap: elk van deze eigenschappen kan een 
afzonderlijke subcomponent zijn van de hogere-orde eigenschap 

 

Kan worden gemeten bij kinderen vanaf 3 jaar 

 

In een aantal onderzoeken met kinderen en adolescenten wordt de hogere-orde-eigenschap minder 
betrouwbaar gemeten dan de andere Big Five-eigenschappen 

 

Ontwikkelingsvoorlopers ook onbekend: twee mogelijke temperamentsbases 

• de neiging om in de vroege kinderjaren stimulatie te zoeken en nieuwe omgevingen actief te 
verkennen, voorspelt latere academische prestaties en IQ 

• oriënterende gevoeligheid, waaronder de neiging om gevoelig te zijn voor interne en externe 
sensorische stimulatie, is tegelijkertijd gerelateerd aan openheid op volwassen leeftijd 

 

6.1.3 RICHTINGEN VOOR TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGSWERK OVER 
PERSOONLIJKHEIDSSTRUCTUUR  

Zes manieren om voort te bouwen op het huidige succes van het ophelderen van de structuur van 
persoonlijkheidsverschillen gedurende de levensloop: 

• er is veel meer werk nodig om kenmerken van een lagere orde te specificeren die kunnen worden 
geïdentificeerd bij kinderen en volwassenen 

• we hebben de nadruk gelegd op vooruitgang in dimensionale of variabele-gecentreerde benaderingen 
van persoonlijkheidsclassificatie 

o doel: de enorme verschillen tussen individuen systematiseren 
o typologische (persoongerichte) benadering: streven naar het ontwikkelen van een taxonomie, 

niet van persoonlijkheidsvariabelen maar van persoonlijkheidstypes, en zich bezighouden met 
de algemene structuur van persoonlijkheidsdimensies binnen individuen 

o door classificeren van mensen in plaats van variabelen: opvallende regelmatigheden 
gevonden in de identificatie van ten minste drie soorten kinderen: veerkrachtig, 
overgecontroleerd en ondergecontroleerd 

• een creatievere meting van individuele verschillen, naast het gebruik van vragenlijsten, zou de 
ontwikkeling van kinderen en persoonlijkheidspsychologie ten goede komen 



 77 

• er is meer onderzoek nodig naar de interculturele generaliseerbaarheid van het hier besproken 
taxonomische systeem voor kinderen en adolescenten 

• het zal belangrijk zijn om de ontwikkeling van sekseverschillen in gemiddelde niveaus van 
persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen 

• er zijn meer gegevens nodig over hoe persoonlijkheidskenmerken worden uitgedrukt door gedrag in 
context: vereist een breder nomologisch net dat meer gedetailleerde metingen van sociale, cognitieve 
en emotionele processen omvat 

o observationele studies kunnen worden toegepast om te bestuderen hoe eigenschappen zich 
manifesteren in verschillende sociale relaties gedurende de levensloop 

o hoewel sociaal-cognitieve en karaktertrekkende benaderingen van persoonlijkheid vaak als 
antagonistisch worden afgeschilderd, zijn ze perfect complementair en wederzijds informatief 

o de unie van differentiële psychologie en neurowetenschappen kan in toenemende mate 
leiden tot een beter begrip van persoonlijkheidsverschillen in hersenfuncties 

 

6.2 DE OORSPRONG VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PERSOONLIJKHEID: BIJDRAGE 
VAN GEDRAGSGENETICA  

6.2.1 NIEUWE RICHTINGEN IN GEDRAGSGENETISCHE STUDIES VAN PERSOONLIJKHEID  

Steeds betrouwbaarder en robuuster bewijs dat genetische factoren persoonlijkheidskenmerken aanzienlijk 
beïnvloeden: erfelijkheidsschattingen voor de Big Five-factoren in het bereik van 0,50 ± 0,10 

 

Enkele schommelingen van studie tot studie, maar in het algemeen: 

• alle vijf de superfactoren lijken in dezelfde mate te worden beïnvloed door genetische factoren 
• genetische en omgevingsfactoren beïnvloeden ook de individuele verschillen in de persoonlijkheden 

van mannen en vrouwen in dezelfde mate 

 

Nieuwe bevindingen: 

• persoonlijkheidsmetingen die meerdere gezichtspunten of perspectieven bevatten, leveren grotere 
schattingen van genetische invloeden op dan metingen op basis van één gezichtspunt: 
"consensuskenmerken" zouden kunnen worden gebruikt om zowel specifieke genen als specifieke 
ervaringen die verband houden met persoonlijkheid beter te identificeren 

• gedragsgenetische studies zijn gebruikt om te onderzoeken of er etiologische differentiatie is binnen 
de smalle facetten die de bredere persoonlijkheidssuperfactoren vormen: voor gedragsvoorspelling is 
het vaak een kortzichtige strategie om uitsluitend te vertrouwen op metingen van brede 
superfactoren 

• kwantitatieve genetische studies worden algemeen gezien als een noodzakelijke voorbereiding voor 
het identificeren van erfelijke fenotypes die nuttig kunnen worden onderzocht op moleculair 
genetisch niveau 
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De zoektocht naar genen voor persoonlijkheid is moeilijk: in tegenstelling tot klassieke enkelvoudige-
genaandoeningen, is er geen bewijs voor zulke grote effecten van genen voor persoonlijkheid 

• genetische invloed is veel waarschijnlijker waarbij meerdere genen van verschillende maar kleine 
effectgroottes betrokken zijn 

• waarschijnlijk dat genen niet direct coderen voor persoonlijkheidskenmerken: erfelijkheidscoëfficiënt 
indexeert niet alleen de directe effecten van genen, maar ook effecten van interacties tussen genen 
en omgevingen 

 

Twee studies suggereren de mogelijkheid dat sommige complexe eigenschappen het gevolg zijn van relatief 
minder genen waarvan de effecten afhankelijk zijn van blootstelling aan omgevingsrisico's: 

• mishandelde kinderen van wie het genotype lage niveaus van monoamineoxidase A (MAOA) expressie 
gaf, ontwikkelden vaker een gedragsstoornis, antisociale persoonlijkheid of geweld dan kinderen met 
een hoog actief MAOA-genotype 

• individuen met een of twee kopieën van het korte allel van het 5-HTT-promotorpolymorfisme 
vertoonden meer depressieve symptomen, diagnosticeerbare depressie en suïcidaliteit na stressvolle 
levensgebeurtenissen dan individuen die homozygoot waren voor het lange allel 

 

6.2.2 GEDRAGSGENETICA IN DE POSTGENOMISCHE TIJD: MOGELIJKHEDEN VOOR HET 
BEVORDEREN VAN PSYCHOSOCIAAL ONDERZOEK VAN 
PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING  

Kwantitatief genetisch onderzoek zal een belangrijke rol blijven spelen in het onderzoek naar 
persoonlijkheidsontwikkeling: 

• kwantitatieve genetische studies zijn bij uitstek geschikt voor het identificeren van echte 
omgevingsinvloeden op persoonlijkheidsontwikkeling 

o traditionele socialisatiestudies werden uitgedaagd door vier empirische ontdekkingen 
§ ogenschijnlijke milieumaatregelen worden beïnvloed door genetische factoren 
§ erfelijke eigenschappen ouders beïnvloeden omgeving die ze hun kinderen bieden 
§ genetisch beïnvloede gedrag van kinderen beïnvloedt hoe hun ouders hen opvoeden 
§ voor veel persoonlijkheidsmaten lijken omgevingsinvloeden niet de overeenkomst te 

verklaren tussen personen die in hetzelfde gezin opgroeien 
o theorieën oorzakelijk verband gebaseerd op bevindingen uit dergelijke ontwerpen maakten 

zich schuldig aan fundamentele logische fout: correlatie verwarren met oorzakelijk verband 
o uitdagingen culmineerden in de bewering dat de gezinsomgeving van kinderen en de zich 

ontwikkelende psychologische eigenschappen van kinderen beide voortkomen uit 
gemeenschappelijke genetische invloeden 

o onderzoeksontwerpen die genetische en omgevingsinvloeden op gedrag kunnen ontwarren, 
worden gekenmerkt door twee belangrijke kenmerken: 

§ ze moeten meerdere gezinsleden bestuderen, niet slechts één persoon uit elk gezin 
§ aandeel genen dat door familieleden wordt gedeeld, is bekend en kan daarom 

worden gemodelleerd 
o tweeling- en adoptiestudies zijn geschikt, maar ook andere grootschalige onderzoeks-

projecten die informatie bevatten over genetisch verwante individuen in hun steekproeven  
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o dergelijke ontwerpen: sterke tests van de nurture-hypothese in die zin dat ze genetisch 
informatieve monsters gebruiken om genetische invloeden te controleren en te ontrafelen 

• kwantitatieve genetische studies worden gebruikt om beter te begrijpen waarom kinderen die in 
hetzelfde gezin opgroeien zo verschillend zijn 

o omgevingservaringen hebben de neiging om verschillen te creëren tussen kinderen die in 
hetzelfde gezin opgroeien 

o psychosociale onderzoekers zullen misschien nooit de systematische bronnen van verschillen 
tussen kinderen die in hetzelfde gezin opgroeien identificeren, omdat deze verschillen 
hoogstwaarschijnlijk worden gecreëerd door stochastische ontwikkelingsprocessen 

• kwantitatieve genetische studies van persoonlijkheid worden steeds vaker gebruikt om vragen te 
stellen over causale mechanismen 

o genetische invloeden zijn geïdentificeerd op meerdere aspecten van de opvoedingsomgeving 
en op extrafamiliale, peer-omgevingen buiten het gezin 

o kernthema: mate waarin persoonlijkheid bijdraagt aan genetische invloeden op maatregelen 
van de omgeving 

o associaties tussen omgevingsmaten en persoonlijkheid kunnen niet worden verondersteld 
door omgeving te worden veroorzaakt, in sommige gevallen richting van effecten andersom 

• recente bevindingen in drie verschillende onderzoeksgebieden tonen aan dat gedragsgenetische 
methoden ideaal zijn voor toepassing op vragen over leeftijdsgerelateerde veranderingen in etiologie, 
in relatie tot zowel normale als abnormale ontwikkeling 

o longitudinaal onderzoek naar cognitieve ontwikkeling toont aan dat de erfelijkheidsgraad van 
IQ toeneemt van de vroege kindertijd tot de late adolescentie 

o onderzoek naar ontwikkeling van drugsverslaving suggereert dat de oorzaken van de initiatie 
en van afhankelijkheid niet identiek zijn, en dat de factoren die adolescenten ertoe brengen 
drugs te nemen niet noodzakelijk dezelfde factoren zijn die tot drugsverslaving leiden 

o onderzoek in ontwikkelingspsychopathologie suggereert dat het patroon van antisociaal 
gedrag dat vroeg in het leven begint, alomtegenwoordig is in alle omgevingen en aanhoudt 
tot in de volwassenheid, geassocieerd is met relatief hogere erfelijkheidsschattingen dan het 
patroon van laat optredende, situationele, voorbijgaande delinquentie 

 

6.3 PATRONEN VAN CONTINUÏTEIT EN VERANDERING IN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN 
VAN DE KINDERTIJD TOT OP HOGE LEEFTIJD  

6.3.1 DIFFERENTIËLE CONTINUÏTEIT EN VERANDERING  

Continuïteit en verandering worden meestal geïndexeerd door correlaties tussen persoonlijkheidsscores op 
twee tijdstippen 

 

Differentiële / rangorde-stabiliteitscorrelaties weerspiegelen de mate waarin de relatieve volgorde van 
individuen op een bepaald kenmerk in de loop van de tijd wordt gehandhaafd 

 

Twee tegenstrijdige voorspellingen: 

• klassiek trekperspectief: persoonlijkheidskenmerken op volwassen leeftijd zijn biologisch gebaseerde 
"temperamenten" die niet vatbaar zijn voor invloed van de omgeving en dus niet veranderen in de tijd 
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• radicaal conceptueel perspectief 
o benadrukt belang levensveranderingen en rolovergangen bij persoonlijkheidsontwikkeling 
o persoonlijkheid moet vloeiend zijn, vatbaar voor verandering en lage test-

hertestcorrelatiecoëfficiënten opleveren, vooral tijdens ontwikkelingsperioden die worden 
gekenmerkt door snelle fysieke, cognitieve en sociale veranderingen 

 

Bestaande longitudinale studies ondersteunen geen van deze standpunten: zes belangrijke conclusies 

• test-hertestcorrelaties in loop van tijd matig van omvang, zelfs van kindertijd tot vroege 
volwassenheid 

• rangordestabiliteit neemt toe met de leeftijd 
• rangordestabiliteit neemt af naarmate de tijd tussen waarnemingen toeneemt 
• rangordestabiliteit varieert niet sterk tussen de Big Five-kenmerken 
• rangordestabiliteit varieert niet sterk volgens de assessmentmethode 
• rangordestabiliteit verschilt niet sterk per geslacht 

 

Verschillende observaties: 

• de omvang van de rangordestabiliteit, hoewel niet zo hoog als de "essentalisten" zouden beweren, is 
nog steeds opmerkelijk hoog 

• het niveau van continuïteit in de kindertijd en adolescentie is veel hoger dan oorspronkelijk verwacht, 
vooral na de leeftijd van 3 jaar 

• persoonlijkheidscontinuïteit in de volwassenheid piekt later dan verwacht 
• consistentieniveaus die in meta-analyse werden gevonden, repliceerden kleinere studies die terug-

gaan tot begin 20ste eeuw: weinig of geen cohortverschuivingen geweest in niveau rangordestabiliteit 

 

6.3.2 GEMIDDELDE NIVEAU CONTINUÏTEIT EN VERANDERING  

Verandering op gemiddeld niveau verwijst naar veranderingen in gemiddelde eigenschapsniveau van populatie 

 

Verandering wordt verondersteld het resultaat te zijn van maturatie- of historische processen die door een 
populatie worden gedeeld, en wordt doorgaans beoordeeld aan de hand van gemiddelde verschillen in 
specifieke eigenschappen in de loop van de tijd 

 

Voorstanders van het vijffactorenmodel: persoonlijkheidskenmerken laten geen veranderingen op het 
gemiddelde niveau zien nadat de volwassenheid is bereikt, en als ze dat wel doen, is de verandering toe te 
schrijven aan genetische factoren 

 

Voorstanders van een levenslang ontwikkelingsperspectief: belang van levensveranderingen en rolovergangen 
in persoonlijkheidsontwikkeling, veranderingen op het gemiddelde niveau komen voor en vaak op veel latere 
leeftijd dan jongvolwassenheid 
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Extraversie: eigenschappen geassocieerd met dominantie namen toe vanaf de adolescentie tot de vroege 
middelbare leeftijd, terwijl eigenschappen geassocieerd met sociabiliteit toenam in de adolescentie en daarna 
afnamen in jongvolwassenheid en ouderdom 

 

Agreeableness en Consciëntieusheid: eigenschappen namen toe in de jonge volwassenheid en middelbare 
leeftijd 

 

Neuroticisme: eigenschappen namen vooral af in de jonge volwassenheid 

 

Openheid: kenmerken vertoonden een toename in de adolescentie en jongvolwassenheid en een neiging tot 
afname op oudere leeftijd 

 

Drie aspecten van deze bevindingen verdienen aandacht: 

• geen waarneembare sekseverschillen in patronen van continuïteit op gemiddeld niveau en 
verandering in de Big Five 

• meeste persoonlijkheidsveranderingen vinden plaats in jonge volwassenheid, niet in de adolescentie, 
zoals men zou vermoeden gezien de traditionele theorieën over psychologische ontwikkeling 

• voor bepaalde kenmerkcategorieën vindt verandering plaats ver voorbij de jonge volwassenheid, wat 
de aanhoudende plasticiteit van persoonlijkheid aantoont die veel verder gaat dan de typische 
leeftijdskenmerken van volwassenheid 

 

Het bewijs heeft nog een aantal belangrijke lacunes: 

• beste gegevens over persoonlijkheidscontinuïteit en -verandering beperkt tot volwassen samples 
• relatief weinig bekend over etnische verschillen in persoonlijkheidscontinuïteit en verandering, 

vanwege ondervertegenwoordiging etnische minderheidsgroepen in veel longitudinale onderzoeken 
• veel longitudinale studies blijven de continuïteit en verandering schatten over slechts twee 

beoordelingsgolven 
• de volgende generatie studies moet verder gaan dan beschrijving en proberen patronen van 

continuïteit en verandering te verklaren 

 

6.3.3 PRINCIPES VAN PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING IN DE VOLWASSENHEID  

HET MATURITEITSPRINCIPE  

De meeste mensen worden in de loop van hun leven dominanter, aangenamer, gewetensvol en emotioneel 
stabieler à toenemende psychologische volwassenheid in plaats van ontwikkeling 
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Twee verschillende definities van volwassenheid: 

• humanistische definitie: stelt maturatie gelijk aan zelfverwezenlijking en persoonlijke groei, met het 
proces van minder defensief en rigide en creatiever en opener voor gevoelens worden à gegevens 
ondersteunen deze ontwikkelingsprogressie niet 

• functionele definitie: stelt maturatie gelijk aan het vermogen om een productieve en betrokken 
bijdrage te leveren aan de samenleving, met het proces om planmatiger, weloverwogener en 
besluitvaardiger te worden, maar ook meer attent en liefdadig 

 

HET CUMULATIEF CONTINUÏTEITSPRINCIPE  

De relatieve consistentie van persoonlijkheidskenmerken blijft gedurende het hele leven toenemen 

 

Vier factoren dragen bij aan de onvermijdelijke stabilisatie van de persoonlijkheid die gepaard gaat met het 
ouder worden: 

• longitudinale gegevens over tweelingen suggereren dat een groot deel van de stabiliteit in de 
persoonlijkheid van een volwassene te wijten is aan genetische factoren à setpointmodel: fluctuaties 
in de omgeving kunnen veranderingen op korte termijn in persoonlijkheidsfenotypes veroorzaken, 
maar genetische factoren dragen bij aan individuele setpoints waarnaar individuen zullen "regressie" 

• persoonlijkheidskenmerken zijn betrokken bij niche-bouwprocessen die continuïteit bevorderen: drie 
verschillende processen waarbij mensen omgevingen creëren, opzoeken of belanden die gecorreleerd 
zijn met hun eigenschappen 

• proces van ontwikkelen, binden aan en behouden van identiteit: identiteitsontwikkeling vergemak-
kelijkt persoonlijkheidsconsistentie door duidelijke referentiepunten te bieden voor nemen levensbe-
slissingen en leidt ertoe dat anderen persoon behandelen op manier consistent met  persoonlijkheid 

• normatieve ontwikkelingsveranderingen in persoonlijkheid kunnen bijdragen aan het vergroten van de 
persoonlijkheidscontinuïteit gedurende de hele levensloop: mensen die interpersoonlijk effectief, 
planmatig, besluitvaardig en attent zijn, zullen minder snel veranderen 

 

HET CORRESPONDERENDE PRINCIPE  

De ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken is geen continuïteit-versus-veranderingspropositie: 
continuïteit en verandering bestaan naast elkaar vanwege het correactieve principe à het meest 
waarschijnlijke effect van levenservaring op persoonlijkheidsontwikkeling is het verdiepen van de kenmerken 
die mensen in de eerste plaats naar die ervaringen leiden 

Principe verbindt twee elkaar ondersteunende levensloopdynamieken: 

• sociale selectie: mensen selecteren omgevingen gecorreleerd met hun persoonlijkheidskenmerken 
• sociale invloed: omgevingservaringen beïnvloeden het functioneren van de persoonlijkheid 

 

De eigenschappen die mensen in specifieke ervaringen selecteren, zijn de eigenschappen die het meest worden 
beïnvloed als reactie op die ervaringen 
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6.4 PERSOONLIJKHEIDSEFFECTEN OP SOCIALE ONTWIKKELING  

Twee gebeurtenissen hebben onderzoek naar ontwikkeling persoonlijkheidskenmerken levendiger gemaakt: 

• ontwikkelingspsychologen zijn begonnen eigenschappen te meten in plaats van ze te negeren 
• persoonlijkheidspsychologen zijn steeds meer geïnteresseerd geraakt in het relateren van 

persoonlijkheidskenmerken aan iets anders dan andere persoonlijkheidsmaten 

 

6.4.1 RELATIES CULTIVEREN: VRIENDSCHAPPEN, INTIEME RELATIES EN OUDERSCHAP  

Een van de belangrijkste taken waarmee kinderen en adolescenten worden geconfronteerd: het aangaan van 
vriendschappen en acceptatie onder leeftijdsgenoten 

 

Bij kinderen: alle hogere-orde persoonlijkheidskenmerken zijn belangrijke voorspellers van sociale 
competentie, omdat sociaal functioneren een breed scala aan vaardigheden vereist. 

• aangename en extraverte kinderen: sociaal competenter tegelijk en in de loop van de tijd 
• kinderen hoog op negatieve emotionaliteit of laag op dwang: verscheidenheid aan sociale problemen 

gelijktijdig en in de tijd 

 

Persoonlijkheid blijft een belangrijke voorspeller van relaties op volwassen leeftijd: 

• neuroticisme en vriendelijkheid: sterkste en meest consistente persoonlijkheidsvoorspellers van 
relatie-uitkomsten, waaronder ontevredenheid over relaties, conflicten, misbruik en uiteindelijk 
ontbinding à associaties tussen zich vroeg ontwikkelende agressieve eigenschappen in de kindertijd 
en daaropvolgend misbruik in volwassen romantische relaties 

• invloed van negatieve emotionaliteit toonde cross-relatie-generalisatie 

 

Het verband tussen persoonlijkheidskenmerken en relatieprocessen is meer dan alleen een artefact van 
gedeelde methodevariantie bij de beoordeling van deze twee domeinen 

 

Onderzoeksdoel: proximale relatiespecifieke processen blootleggen die persoonlijkheidseffecten mediëren 

 

Persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden relaties door micro-interactionele processen te beïnvloeden en te 
veranderen: 

• individuen selecteren hun interactionele contexten door partners te kiezen die op hen lijken 
• persoonlijkheidsverschillen beïnvloeden de blootstelling van mensen aan relatiegebeurtenissen 
• persoonlijkheidsverschillen vormen de reacties van mensen op het gedrag van hun partners 
• persoonlijkheidsverschillen roepen gedragingen op van partners die bijdragen aan kwaliteit relatie 
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Weinig studies hebben de mogelijkheid overwogen dat de persoonlijkheden van ouders hun opvoedingsstijlen 
en relaties met hun kinderen bepalen: 

• ouderlijke persoonlijkheid vormt een cruciaal onderdeel van de ontwikkelingscontext van kinderen 
• sommige opvoedingsgedragingen zijn erfelijk 
• positieve emotionaliteit en vriendelijkheid zijn gerelateerd aan sensitief en responsief ouderschap 
• aspecten van neuroticisme zijn gerelateerd aan minder competent ouderschap 

 

Er moet nog veel werk worden verzet: 

• het grootste deel van het onderzoek tot nu toe was gericht op ouders van zeer jonge kinderen, met de 
virtuele uitsluiting van adolescenten 

• het grootste deel van het onderzoek heeft geen moderatoren van geobserveerde persoonlijkheids-
/opvoedingsassociaties getest 

• het grootste deel van het onderzoek heeft zich gericht op de belangrijkste effecten van 
persoonlijkheid en heeft geen aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken meer of minder belangrijk zijn bij het verklaren van opvoedingsgedrag 

• geen enkele studie heeft persoonlijkheidseffecten op opvoedingsgedrag onderzocht in relatie tot 
meerdere kinderen in hetzelfde gezin 

 

Taxonomie sociale relaties die de belofte biedt om persoonlijkheidsonderzoek te helpen coördineren door de 
aandacht te vestigen op hoe persoonlijkheidsvariabelen gedrag vormen in vijf domeinen van het sociale leven: 

• gehechtheidsrelaties 
• paringsrelaties 
• hiërarchische machtsverhoudingen tussen personen van ongelijke status 
• wederkerige relaties tussen personen van gelijke status 
• coalitie-groep relaties 

 

6.4.2 STREVEN EN BEREIKEN  

In de loop van het leven nemen individuen meerdere prestatietaken op zich 

 

Eigenschappen uit het domein van consciëntieusheid: belangrijkste niet-cognitieve voorspellers van 
opleidingsprestaties, beroepsprestaties en daaropvolgende werkprestaties 

• veel eigenschappen die nodig zijn om werk effectief af te maken: de capaciteiten om de aandacht vast 
te houden, hoge normen na te streven en impulsief gedrag te remmen 

• consciëntieusheid kinderen voorspelt betere academische prestatie doorhee tijd tot in volwassenheid 

 

Kenmerken domeinen van positieve emotionaliteit en vriendelijkheid in kindertijd: voorspellen academische 
prestatie van adolescenten en prestatiecriteria voor volwassen werk in een beperktere set beroepsgroepen 
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Openheid en intellect: correleren met academische prestaties in steekproeven van schoolgaande kinderen en 
jonge adolescenten 

 

Verbanden tussen persoonlijkheidskenmerken en verschillende prestatie-indices blijven significant na correctie 
voor individuele verschillen in bekwaamheid 

 

Belangrijke vaststelling dat persoonlijkheidseffecten op prestaties vroeg in het leven naar voren komen: 
schoolaanpassing en academische prestaties hebben cumulatieve effecten in de tijd 

 

Vier kandidaat-processen betrokken: 

• de persoonlijkheids-/prestatie-associaties kunnen "attractie"-effecten weerspiegelen, of "actieve 
niche-picking", waarbij mensen actief kiezen voor educatieve en werkervaringen waarvan de 
kwaliteiten overeenkomen met hun eigen persoonlijkheid 

• persoonlijkheids-/prestatie-associaties weerspiegelen "rekruterings"-effecten, waarbij mensen 
worden geselecteerd in prestatiesituaties op basis van hun persoonlijkheidskenmerken 

• sommige persoonlijkheids-/prestatie-associaties komen naar voren als gevolgen van "uitputtingsdruk" 
of "deselectiedruk", waarbij mensen prestatie-instellingen verlaten die niet passen bij hun 
persoonlijkheid of worden ontslagen uit deze instellingen vanwege hun met eigenschappen 
gecorreleerde gedragingen 

• persoonlijkheids-/prestatie-associaties ontstaan als gevolg van directe, proximale effecten van 
persoonlijkheid op prestaties 

 

6.4.3 GEZONDHEIDSBEVORDERING EN -ONDERHOUD  

Verbanden tussen persoonlijkheidskenmerken en levensduur: 

• individuen die hoog scoren op eigenschappen van positieve emotionaliteit en consciëntieusheid leven 
langer 

• individuen met een hoge mate van eigenschappen die verband houden met onaangenaamheid lopen 
een groter risico op ziekte 

• betrokkenheid van neuroticisme: sommige onderzoeken wijzen op verbanden met een verhoogd risico 
op daadwerkelijke ziekte en andere onderzoeken die alleen verbanden met ziektegedrag 
documenteren 

 

Persoonlijkheids-/gezondheidsassociaties kunnen ten minste drie verschillende processen weerspiegelen: 

• persoonlijkheidsverschillen kunnen verband houden met pathogenese, mechanismen die ziekte 
bevorderen 

• persoonlijkheidsverschillen kunnen verband houden met lichamelijke gezondheidsuitkomsten omdat 
ze verband houden met gezondheidsbevorderend of gezondheidsbeschadigend gedrag 

• persoonlijkheidsverschillen kunnen verband houden met reacties op ziekte 



 86 

PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONELE 
LEVENSDOMEINEN  
1 PERSOONLIJKHEID EN PARTNERSELECTIE/PARTNERRELATIE  

Partnerselectie : voorbeeld van situationele selectie  

 

Zijn er persoonlijkheidskarakteristieken die universeel gewenst zijn?  

• Buss et al. (1990): grootschalige studie met meer dan 10000 deelnemers, 37 representatieve 
steekproeven in 33 landen over 6 continenten  

• meest gewenste karakteristiek: aantrekkelijkheid  
• bijna even belangrijk: persoonlijkheid  

o dependability ~ C  
o emotional stability  
o pleasing disposition ~ A  

 

Recent gerepliceerd: wel geslachtsverschillen in ‘belangrijkheid’ van criteria waarop we ons baseren om 
partner te selecteren  

 

1.1 GEWENSTE EIGENSCHAPPEN BIJ PARTNERSELECTIE  

1.1.1 GESLACHTSVERSCHILLEN  

 

à zwart = vrouwen > mannen  

à wit = mannen > vrouwen  

 

Vrouwen overall veeleisender dan mannen: intelligentie, persoonlijkheid, SES à te verklaren vanuit grotere 
“parental investment” (zekerheid in ouderlijke rol) 
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Mannen uitgesproken veeleisender m.b.t. uiterlijk en huiselijkheid à te verklaren vanuit focus op 
“reproductive value” (genereren van nakomelingen)  

 

1.1.2 TINDER: DE APP DIE INSPEELT OP DE KRACHT VAN FYSIEKE AANTREKKELIJKHEID  

Online dating sites: complexe algoritmes aan de basis van een match (persoonlijkheid, interessen,…) vs Tinder: 
enkel een foto  

• substantiële stijging aantal tindergebruikers (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:  

• motieven tindergebruik? 
• link met persoonlijkheid?  

 

 

DE ROL VAN PERSOONLIJKHEID BIJ TINDERGEBRUIK  

Extaversie:  

• amusement (+)  
• love (-) 
• flirting (-)  

 

Agreeableness: casual seks (-)  
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Consciëntieusheid:  

• love (+)  
• amusement (-) 
• distraction (-)  

 

Neuroticisme:  

• egoboost (+)  
• forget ex-partner (+)  

 

Openheid: travel (+)  

 

1.2 PARTNERSELECTIE VANUIT EIGEN PERSOONLIJKHEID: SIMILARITEIT OF 
COMPLEMENTARITEIT?  

Complementariteitshypothese vs similariteitshypothese à meeste evidentie voor similariteitshypothese  

 

Similariteit is direct gevolg van voorkeur (actieve selectie):  

• empirische evidentie vanuit studies naar partnervoorkeur bij zowel individuen die lange tijd in een 
relatie zitten versus nog maar net iemand kennen (voorkeur is dus geen geïnstitutionaliseerd gegeven)  

• voor alle FFM-dimensies  

 

1.2.1 SIMILARITEIT EN DE LINK MET RELATIETEVREDENHEID  

Steekproef:  

• n = 191 heteroseksuele koppels  
• gemiddelde duur relatie = 10,85 jaar  
• zelf- en partnerbeoordelingen van persoonlijkheid  
• beoordeling relatietevredenheid door man/vrouw  

 

Berekening similariteiten: 

• ipa: index of profile agreement  
• D-indices: berekenen van verschillen in persoonlijkheid in termen van gemiddelden, variabiliteit en 

patroon  
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1.2.2 PRINCIPES VAN PARTNERSIMILARITEIT  

 

à a – b = zelfbeoordelingen  

à a – c/b – d = relatie tussen wijze waarop vrouw zichzelf beschrijft en man beschrijft en omgekeerd  

à a – d/b – c = zelfbeoordeling en oordeel partner  

 

Resultaten:  

• actuele en perceptuele similariteit correleren significant met relatietevredenheid bij vrouwen, maar 
niet bij mannen  

• perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij mannen  

 

Krijgt men de partner die men theoretisch gezien wil?  

• algemeen gezien krijgen mensen uiteindelijk de partner die ze in termen van persoonlijkheid verkiezen 
(succesvolle assortative mating) à extra sterke similariteit voor E en O  

• individuen met partners die hoger scoren op agreeableness, conscientiousness, emotional stability en 
openness blijven algemeen gezien gelukkiger in hun relatie  

 

1.3 PERSOONLIJKHEID EN RELATIEVOLDOENING  

Kelly & Conley (1987): predictoren van echtscheiding en ontevredenheid met huwelijk (time interval van 50 
jaar) 

• neuroticisme van beide partners  
• gebrekkige impulscontrole man (buitenechtelijke relaties)  

 

Individuen met partner laag A en laag C schatten kans op eigen buitenechtelijke relatie hoger  

 

N tevens belangrijkste predictor m.b.t. coping bij verlies van partner: minder depressie, sneller psychologisch 
herstel  
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2 PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE  

2.1 CONCEPTUEEL KADER  

Significante link persoonlijkheid – psychopathologie:  

• kinderen en volwassenen  
• zowel vanuit variable- als person-centered approach (dimensies vs profielen)  

 

Conceptueel: vier verschillende etiologische modellen  

• complicatiemodel  
• kwetsbaarheidmodel 
• pathoplastiemodel 
• spectrummodel  

= causale modellen die de aard van de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie beschrijven  

 

2.2 ETIOLOGISCHE MODELLEN  

2.2.1 KWETSBAARHEIDSMODEL  

 

Bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een risico voor het ontwikkelen van psychopathologie  

 

Voorbeeld: hoog neurotisch persoon heeft groter risico op ontwikkelen van een depressie, omdat deze persoon 
daar meer vatbaar (kwetsbaar) voor is  

 

2.2.2 COMPLICATIEMODEL  

 

Langdurige klinische problematieken veranderen iemands persoonlijkheid en geven aanleiding tot 
persoonlijkheidsproblemen  

 

Voorbeeld: terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op neuroticisme (~littekenmodel) 
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2.2.3 PATHOPLASTIEMODEL  

 

De klinische stoornis wordt getekent door persoonlijkheid; verloop, ernst en prognose van het klinisch 
probleem wordt gekleurd door de persoonlijkheid (twee aparte trajecten van ontwikkeling)  

 

Voorbeeld: gedragsproblemen met of zonder onderliggende callus unemotional-trekken (kille, niet-emotionele 
trekken; leeftijdsspecifieke invulling van psychopathische trekken op jonge leeftijd  

 

2.2.4 SPECTRUMMODEL  

 

Beschrijft de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie als een continuüm  

 

Psychopathologie = extreme variant van continue distributie van een trek/cluster van trekken  

 

Voorbeeld: gedragsgenetisch onderzoek à erfelijkheidscomponent stoornis (ADHD) = erfelijkheidscomponent 
van algemene trek (C) 

 

Welk model verklaart het best de relatie tussen psychopathologie en persoonlijkheid? à geen consensus 

 

Wel consensus: persoonlijkheid en psychopathologie zijn niet onafhankelijk  

• “temperament s a unifying basis for personality and psychopathology”  
• “personality provides a general structural framework for personality”  

 

2.3 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN  

Psychologisch lijden initieert zoektocht naar diagnose  
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Waarom? 

• behandelingsprotocol per diagnose 
• vergemakkelijkt communicatie  
• verzekeringen, fondsen, extra zorg  

 

Categoriale diagnosestelling gaat lijnrecht in tegen de aard van psychopathologie:  

• immense comorbiditeit  
• verschillende genetische factoren voor comorbide diagnoses  

 

DSM-5 nog steeds verankerd binnen de categoriale traditie  

 

Toch erkenning voor een dimensionele conceptualisatie voor x aantal stoornissen:  

• autismespectrumstoornissen  
• schizofreniespectrum 
• alternatief model persoonlijkheidsstoornissen  

à de intro van de DSM-5 handleiding erkent het falen van het strikt categoriale model  

 

Evidentie? 

• vanuit genetisch onderzoek  
• vanuit neurobiologisch onderzoek  
• vanuit evidentie die aantoonde dat veel stoornissen op gelijkaardige wijze gerelateerd zijn aan 

persoonlijkheid à interessante insteek: meta-analyses  

 

2.4 PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE BIJ VOLWASSENEN  

Meta-analyse Kotov et al. (2010):  

• historische link (oude Grieken) 
• meest prevalente mentale stoornissen  

o angst 
o depressie  
o verslavingsproblemen  

• associatie met persoonlijkheid vanuit MA-perspectief? 
o inclusie van alle studies (N = 175) tussen 1980 – 2007  
o gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat  
o diagnose volgens DSM- of ICD-criteria  
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à disinhibition = ontremming >< conscientiousness = zelfdiscipline  

à MDD t.e.m. PTSD = distress  

à panic disorder t.e.m. OCD = angst  

à SUD = verslaving  

 

2.4.1 ALGEMEEN MA-PERSPECTIEF EN LINK NAAR HET RECENTE HITOP MODEL  

Resultaat:  

• N+ (neuroten) à sterkste correlaat van psychopathologie, even sterk voor fear als distress disorders  
• E- (introverten) à uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie  
• DIS à correlaat voor SUD, OCD en dystymic disorder  
• C- (geen zelfdiscipline) à sterke correlaat over stoornissen heen, minst sterk voor specifieke fobie 

(sterke omgevingscomponent) 
• A- à matig gecorreleerd met SUD  
• O à niet gecorreleerd met disorders  

 

Besluit:  

• weinig specifieke relaties persoonlijkheid-psychopathologie (cfr comorbiditeit)  
• verhoging specificiteit trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie à voorstel o.b.v. 

comorbiditeitspatronen (cfr internalizing – externalizing) wordt ondersteund door huidige data (recent 
voorstel: HiTOP)  

• distinct profiel à specifieke fobie: niet echt geassocieerd met extreme persoonlijkheidsscores (belang 
van conditionering)  

• belang van consciëntieusheid (ook voor internalizing)  
• cross-sectionele bevindingen ≠ causaliteit (~spectrummodel)  

 

The hierarchical taxonomy of psychopathology (HiTOP):  

• consortium van internationale onderzoekers  
• empirisch gebaseerde classificatie van psychopathologie 
• structuur  

o algemene factor van psychopathologie (p-factor) 
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o twee brede spectra: internaliseren vs externaliseren  
o vijf brede dimensies (cfr 5 dimensies van het FFM)  
o syndromen/stoornissen  
o subcomponenten van syndromen/stoornissen  
o specifieke symptomen  

 

 

2.4.2 VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN PATHOLOGISCH GOKKEN  

Aanvang meestal in adolescentie; mannen > vrouwen, maar niet consistent  

 

Prevalentie: 1-3% van de volwassenen 

 

Sterke comorbiditeit: depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik  

 

Demografische correlaten: SES, werkloosheid  

 

DSM: kerncomponenten à impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken, ontwenningsverschijnselen, 
bipolaire kenmerken  

~ link met neurobiologische karakteristieken (prefrontale cortex) 

~ genetische hypothese: overlappende genetische factoren met andere verslavingen  

 

SUBTYPES VAN GOKKERS  

Self-determined type:  

• intrinsieke motivatie  
• vaak een sociaal doel  
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Non self-determined type:  

• extrinsieke motivatie  
• vaak een materieel doel  

 

Kans op ontwikkeling pathologische gokverslaving: nonSDMP > SDMP  

 

PERSOONLIJKHEIDSVERSCHILLEN VOOR SUBTYPES VAN GOKKERS  

Exploratie vanuit breed persoonlijkheidsmodel (FFM) 

 

Relevantie NEO-PI-R? à 4/30 facetten dekken 2/3 van de variantie van 9 verschillende maten voor gokgedrag  

 

Volledige range aan impulsiviteittrekken wordt dus gemeten:  

• avonturisme  
• impulsiviteit  
• zelfdiscipline  
• bedachtzaamheid  

 

Bijkomende meting van N als algemene risicofactor voor brede range aan psychopathologie  

 

Pathologisch gokken en FFM:  

• 292 deelnemers, voorwaarde: gokgeschiedenis, inclusief laatste jaar  
• diagnose volgens DSM-IV (interview)  

o 106 PG (current of lifetime diagnose)  
o 177 NPG  

• zelfrapportering NEO-PI-R 
• resultaten  

o geslacht: geen verschillen  
o leeftijd: PG > NPG  
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Resultaten:  

 

 

Algemeen profiel pathologische gokker:  

• hoog impulsief  
• emotioneel kwetsbaar  
• met bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-pathologische gokker)  

 

Mogelijke interpretatie:  

• hoge N à dysfunctionele coping à conditionering gokgedrag  
• impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen/controleren van het gokken  

 

3 PERSOONLIJKHEID EN ZIEKTE  

3.1 CONCEPTUELE MODELLEN  

Verschillende etiologische modellen ter verklaring van impact persoonlijkheid op gezondheid  

 

Overkoepelend construct: STRESS/AROUSAL  

• subjectief  
• individuele reactie op een situatie  

 

3.1.1 INTERACTIONEEL MODEL  
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Persoonlijkheid bepaalt de impact van events via inwerken op copingvaardigheden (moderator)  

 

3.1.2 TRANSACTIONEEL MODEL  

 

Drie effecten van persoonlijkheid:  

• invloed op coping  
• invloed op interpretatie van gebeurtenis  
• invloed op de gebeurtenis (cfr actieve gen-omgevingcorrelatie)  

 

Transactioneel verwijst naar reciproque invloed individu-omgeving  

 

3.1.3 GEZONDHEIDSGEDRAGMODEL  

 

Geen directe invloed van persoonlijkheid op stress-illness-relatie (cfr vorige modellen)  

 

Wel directe invloed via gezondheidsgedrag (positief of negatief)  

 

3.1.4 PREDISPOSITIE-MODEL  

 

Persoonlijkheid en ziekte beiden manifestaties van onderliggende predispositie (cfr spectrummodel)  
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Link naar genetische basis van ziekte (cfr genetische basis NS ~ verslaving)  

 

3.1.5 ZIEKTEGEDRAG-MODEL  

 

Onderscheid tussen ziekte en ziektegedrag, beiden beïnvloed door persoonlijkheid (neuroticisme)  

 

3.2 PERSOONLIJKHEIDSTYPES GEASSOCIEERD MET GEZONDHEID  

Type A-persoonlijkheid: risico op hartfalen  

 

Type D-persoonlijkheid: risico op negative outcome na hartfalen  

 

~ beiden moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden  

 

3.2.1 TYPE A  

Constellatie van drie centrale trekken:  

• prestatiemotivatie  
• tijdsbewustzijn  
• vijandigheid/hostiliteit  

 

Verhoogd risico op hartfalen, onafhankelijk van andere predictoren  

 

Hostiliteit = belangrijkste predictor van CVD  

 

Werkzaam mechanisme? Chronische systemische inflammatie (verhoogde leukocyten)  

 

Correlatie tussen hostiliteit en inflammatie blijft significant na controle voor fysieke risicofactoren voor 
inflammatie  
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Verklaring:  

• hostiliteit verhoogt voorkomen fight-or-flight respons  
• fysiologische indicator: stijging BD, stijging HF, vasoconstrictie  

o meer bloedvolume door aders met kleinere diameter  
o kleine beschadigingen aan binnenkant aders  
o vet/cholesterol blijft hangen aan de beschadigde delen (kleine incisies)  
o vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect  
o opstapeling vetmoleculen leidt tot vernauwing van aders (~arteriosclerose)  

 

3.2.2 TYPE D  

Type D (distressed):  

• negatief affect  
• sociale inhibitie  

 

Ontwikkeld o.b.v. onderzoek bij hartpatiënten (Denollet)  

 

Hogere scores op beide trekken geassocieerd met slechtere prognose in vergelijking met niet-type D-patiënten 

• hogere mortaliteit  
• meer posttraumatische stress na infarct  
• lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen  

 

Type D en mortaliteit:  

 

 

Type D en prognose na hartaanval:  
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Verklarend mechanisme?  

• verstoord stress-responssysteem in de hersenen  
o overreactie op stress  
o hogere cortisol  
o groter risico op arteriële problemen (cfr mechanisme type A)  

• factoren binnen levensstijl  
o gezondheidsgedrag  

§ voeding 
§ beweging 
§ medisch onderzoek  

o sociale steun  

 

4 PERSOONLIJKHEID EN LEVENSDUUR – MORTALITEIT  

4.1 CONSCIENTIOUSNESS ALS BIOPSYCHOSOCIAAL ATTRIBUUT  

4.1.1 LONGITUDINALE EVIDENTIE  

Traditionele focus op tupe A of D-persoonlijkheid verschuift naar overall belang van FFM-dimensies  

• key factor: conscientiousness 
o hoog C prediceert langere levensduur  
o cross-culturele evidentie  

• inconsistente effecten voor neuroticisme  

 

Hoe moeten we dit effect van C begrijpen? Direct of indirect?  

 

Onderzoek:  

• de kans op sterven neemt zowel voor vrouwen als mannen algemeen gezien toe met leeftijd  
• de kans om te sterven op een gegeven leeftijd verschilt voor hoog- en laag-consciëntieuze personen, 

ook geslachtsverschil  
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4.1.2 GEZONDHEIDSGEDRAG ALS MEDIATOR  

Hoog C: gezonde levensstijl (gezonde voeding, sport, niet roken), volgen doktersadvies op bij ziekte  

 

Laag C: minder gezondheidsgedrag  

 

Ongeveer 40% van de variantie in de associatie tussen C en mortaliteit wordt verklaard door 
gezondheidsgedrag  

 

 

4.1.3 ANDERE MEDIATOREN?  

 

 

Curvilineair verband tussen slaapduur en mortaliteitsrisico: de link met persoonlijkheid  

 

 

5 IMPACT VAN LIFE-EVENTS OP PERSOONLIJKHEID  

Major life events = omstandigheden die dwingen tot aanpassing  

• positief  
• negatief  

 

Score op “stressful event schedule” geassocieerd met ziekte  

 

Stress ~ weerstand voor virussen en bacteriën (omgekeerd verband)  
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Parallelle bevindingen voor “daily hassles”  

 

Maar: blijvende impact op persoonlijkheid?  

 

Life-events, coping en persoonlijkheidsontwikkeling:  

• individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook in de wijze van 
interpretatie  

o optimisme (positief affect): persoonlijke groei na event  
o N- E+ C+: posttraumatische groei na hartinfacrt  

• recente studie 
o in welke mate voorspelt persoonlijkheid de ervaringen die mensen als major stress event 

beschouwen?  
§ turning points: keerpunt in het leven  
§ lessons learned: ervaring waar men iets uit kan leren  

o in welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering in 
midvolwassenheid?  

 

Onderzoeksdesign: baseline persoonlijkheid voorspelt  

• aard van event die men als meest ‘stressful’ ervaart  
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  

• psychologische interpretatie event  
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Interpretatie event ~ change in personality? 

• geen van de brede eventcategorieën is geassocieerd met persoonlijkheidservaring  
• specifiek niveau: daling in Agreeableness (altruïsme) voor individuen die problemen ervaren met hun 

kinderen (agressie/drugs)  
• psychologische interpretatie van event wél geassocieerd met verandering in persoonlijkheid  

o turning point: stijging in N 
o lesson learned: stijging in E en C  

 

6 PERSOONLIJKHEID EN ACADEMISCHE PRESTATIE  

6.1 ROL VAN CONSCIËNTIEUSHIED IN VERHOUDING TOT INTELLIGENTIE  

Belangrijkste factor vanuit de kindertijd: effortful control (voorloper consciëntieusheid)  

• effortful control in peutertijd prediceert goede schoolse prestatie 9 jaar later  
• drie centrale componenten 

o aandachtsregulatie  
o impulscontrole  
o activatiecontrole  

 

Verhoudingsgewijs is het belang van consciëntieusheid op academische prestatie in het middelbaar en hoger 
onderwijs bijna even groot als intelligentie  

 

De rol van consciëntieusheid is onafhankelijk van intelligentie  

 

Rol van consciëntieusheid t.a.v. intelligentie:  
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6.2 VARIABILITEIT VAN BELANG VAN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN TIJDENS 
STUDIETRAJECT  

C is consistente predictor van studieresultaat doorheen studieloopbaan, reeds vanaf de lagere school  

 

Effect van C verloopt deels via “self-efficacy beliefs”  

 

Schoolse prestatie basisonderwijs: andere persoonlijkheidstrekken ook van belang  

• welwillendheid  
• emotionele stabiliteit  
• vindingrijkheid  
• extraversie  

à belang van het voeden van sociaal-emotionele vaardigheden die geënt zijn op persoonlijkheid tijdens deze 
sleutelfase  

 

 

 

Prestatie in hoger onderwijs:  

• algemeen gezien 
o exclusieve predictie van C, naast intelligentie  
o impulsiviteit overall gelinkt aan spiekgedrag  

• opleidingsspecifiek: relevantie van bijkomende trekken  
• belang van bijkomende trekken in hoger onderwijs varieert ook binnen een opleidingstraject  

 

Variantie in relevantie niet-C-factoren doorheen de tijd:  

• vb studie Lievens et al. (2009) bij studenten geneeskunde  
o O initieel niet belangrijk, stijging in de laatste jaren  
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o E initieel negatieve predictor, wordt positieve predictor  
• hoe komt dit?  

o accenten in opleiding verschuiven  
o “getting ahead” wordt “getting ahead én getting along”  

Variantie van predictieve waarde van persoonlijkheid voor opleidingsspecifieke academische prestatie:  

 

 

7 VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONEREN VAN STUDENTEN TIJDENS 
COVID19  

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 à N = .51, E = .60, 0 = 
.61, A = .49, C = .61  

 

Tussen 4 – 25 april 2020 (lockdown 1) werden de studenten opnieuw bevraagd: 

• persoonlijkheid  
• emotioneel welbevinden  
• studie-attitude  
• omgaan met de maatregelen  
• motivatie om maatregelen te volgen  

 

Significante drop-outverschillen voor persoonlijkheid:  

• nonrespondents FU1 scoren hoger op E dan respondents  
• nonrespondents FU1 scoren lager op O dan respondents  

à alle persoonlijkheidstrekken nog steeds normaal verdeeld  
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7.1 ACADEMISCH FUNCTIONEREN  

Studie-attitude tijdens lockdown 1:  

 

 

Ervaren studielast en studie-achterstand tijdens lockdown 1:  

 

 

Rol van persoonlijkheid?  

• rol van consciëntieusheid bij academische attitude speelt ook mee tijdens bijzondere 
onderwijsomstandigheden  

• ook welwillende studenten tonen een grotere actieve betrokkenheid bij hun studie tijdens social 
distance periode, dromerige studenten hebben de neiging om af te haken  

 

 

7.2 WELBEVINDEN  

Wie volgt de maatregelen het beste op? 
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Welbevinden van studenten tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief: cfr life-event literatuur en 
persoonlijkheidsgroei via interpretatie van life-event 

• extraversie à lesson learned (opportunity to learn and grow)  
• neuroticisme à turning point (nothing will be the same again)  

 

 

7.3 INTRINSIEKE WAARDEN EN DOELGERICHT GEDRAG  

Waarden en doelgericht gedrag tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief:  

• relatief belang van nastreven intrinsieke waarden tijdens lockdown verschilt naargelang 
persoonlijkheid van individuen  

• benadrukken van belang van fysieke 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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PERSOONLIJKHEID EN SOCIAAL-
EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN DE 
21STE EEUW  
1 CONTEXT  

1.1 VUCA WORLD  

VUCA?... different twist (volatile, uncertain, complex, ambiguous):  

• extra challenges 
o ICT-literacy, but also financial literacy  
o quickly changing jobs  
o world market (vb consumer behavior)  
o languages 
o speed of information exchange  
o longer careers: 50 years +; multiple jobs… at a single time  
o longevity  
o remote work – work/life balance  

• but also opportunities  
• for specific countries: economic & political challenges, trust, violence, unemployment,…  

 

Genetically and evolutionary equipped to deal with challenges: 5 psycho-social functions  

• interpersonal  
o living together/work with others  
o lead/follow – status hierarchy  

• learn & work 
o start/act – standards  
o conserve and explore  

• intrapersonal: deal with frustration/setbacks  

 

1.2 TAXONOMY: FIVE PSYCHOSOCIAL SYSTEMS AND SKILLS FOR LIVING  

Living together – work with others à Agreeableness: belonging, close bonds/social support  

 

Lead/follow – statis hierarchy à Extraversion: approach, rewards/gain  

 

Start/act – standards à Conscientiousness: self-regulation, standards 
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Conserve and explore à Openness: exploration, interests  

 

Deal with frustration/setbacks à Negative Affect vs Emotional Stability: coping, adversity: 
failure/losses/punishments  

 

2 SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS (SEMS): VARIOUS MODELS  

2.1 OECD  

CERI: Program for International Student Assessment (PISA): since 2000, per 3 years  

 

2012-2013: expressed interest in SEMS  

 

2015: John, O. and De Fruyt, F. (2015), Framework for the Longitudinal Study of Social and Emotional Skills in 
Cities, OECD Publishing, Paris. 

 

2018: Chernyshenko, O. S., Kankaras, 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 

 

2019: start first assessments, 2021: first results published  

 

OECD model:  

 

 



 110 

2.2 INSTITUTE AYRTON SENNA  

Brazilian NGO – founded: > 25 years ago; UNESCO-Chair, active in education in Brazil: several programs 
(students + teachers)  

 

2014: conference on social-emotional skills (co-org OECD)  

 

UGent FPPW PP07: “Personality and Individual Differences”  

 

2015: Edulab21: 5 academics (USF, USP, Insper, UGent, Berkeley)  

 

Since 2015: formally collaborating (INSPER in SP; UGent)  

 

Innovation in education – evidence-based – large-scale,…  

 

2.3 EMPIRICAL EVIDENCE  
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à open mindedness: intelectual curiosity, creative imagination, artistic interests  

à self-management: focus, responsibility, organization, determination, persistence  

à engaging with others: social initiative, assertiveness, enthusiasm  

à amity: respect, empathy, trust  

à emotional resiliency: stress tolerance, self-confidence, frustration tolerance  
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à trait-identity: in het dagelijkse leven  

à self-efficacy: hoe goed kan je trait gebruiken wanneer nodig  

 

 

2.4 DEFINITIONS  

Social-emotional skills can be best defined as individual characteristics that:  

• originate in the reciprocal interaction between biological predispotions and environmental factors,  
• are manifested in consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors,  
• continue to develop through formal and informal learning experiences,  
• influence important socio-economic outcome throughout the individual’s life  

 

Alternative definitions:  

• Primi, Santos, John, & De Fruyt (2019; 2021):  
o identity level: ~ trait like: ‘how you behave typically’  
o self-efficacy level: ‘how well you can’  

• Soto, Napolitano & Roberts (2021): Taking skills seriously: Toward an integrative model and agenda for 
social, emotional and behavioral skills. Current Directions in Psychological Science.  

o agreement on the model  
o self-efficacy level: ‘what someone is capable of doing… when the situation calls for’  
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Shiner, Soto, & De Fruyt (2021):  

 

 

 

 

Napolitana et al. (2021): BESSI  
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Alternative labels? 

 

 

2.4.1 OPEN MINDEDNESS  

Intellectual curiosity:  

• able to muster interst 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  

 

2.4.2 SELF-MANAGEMENT  

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 trustowrthiness 

• this facet has a secondary link to Amity and should be important for predicting civic involvement and 
commitment  

 

Organisation: has organizational skills and meticulous attention to details that are useful for planning and 
executing plans to reach longer-term goals  
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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  

 

2.4.3 ENGAGING WITH OTHERS  

Social initiative:  

• 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, 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  

 

2.4.4 AMITY  

Respect: able to treat others with respect and politeness, the wat oneself would like to be treated, according to 
notions of fairness, justice, and tolerance, and keeping agressive and selfish impulses in check (is respectful; 
treats others with respect vs breaking rules; known for defying teachers) 
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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 judgemental, giving people another chance 

 

2.4.5 EMOTIONAL RESILIENCE  

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 succes in actions undertaken 
• has a “can-do” mind-set 
• does not ruminate about failures, dissapointments, or set-backs  

 

Frustration tolerance:  

• has effective strategies for regulating temper, anger, and irritation  
• able to maintain tranquility and equanimity 
• not moody or volatile  

 

3 IMPORTANCE OF SEMS   

3.1 CLUSTERS OF OUTCOMES  
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3.1.1 EDUCATION  

Ambitious goal setting, school achievement (Math, Portuguese), ICT and financial literacy, but also bullying, 
drop-out rates, and variables such as class and school climate 

• respect 
• persistence 
• responsability 
• curiosity to learn 
• organization  
• stress tolerance 

 

3.1.2 SOCIETAL/CIVIC  

Green/behavior,  care for the environment and sustainability, different forms of citizenship behavior (political 
engagement, volunteering), behavior in traffic (respecting speed limits, risky driving), forensic and violence 
parameters, and openness for own and other cultures (multiculturalism), among others  

• trust 
• compassion 
• social initiative  
• respect  
• curiosity to learn  
• responsability  

 

3.1.3 INTRA- AND INTERPERSONAL  

Quality of life and happiness, resiliency, parental skills, and generativity on the one hand, but also good family 
and peer relationships, intimate relationships and interconnectedness, different forms of interpersonal support  

• compassion  
• enthusiasm 
• social initiative  
• trust 
• frustration tolerance  
• stress modulation  

 

3.1.4 PHYSICAL AND MENTAL HEALTH  

Different indicators of physical health and behavior (obesity, smoking, drug and alcohol (ab)use, fitness, sports, 
lifestyle variables, longevity), and mental health (e.g. the full internalizing and externalizing spectrum of 
subclinical and clinical symptoms and syndromes)  

• persistence 
• responsability  
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• self-confidence  
• focus  
• stress tolerance  
• determination  

 

3.1.5 EMPLOYABILITY  

Labor market position, career unfolding, learning agility, job performance, job and career satisfaction, 
leadership, teamwork, entrepreneurship and work/life balance  

• confidence  
• creative imagination  
• social initiative  
• assertiveness  
• determination  
• self-confidence  

 

3.2 DIRECT AND INDIRECT INFLUENCES OF SEMS 

How to use this taxonomy? 

 

 

 

SEMS and number of years schooling (higher education):  
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SEMS and academic achievement (GPA): 

 

 

SEMS and precentage of students demonstrating problem behaviors:  

 

 

 

4 DEVELOPMENT AND TRAINING OF SEMS  

Some questions to open the debate:  

• natural >< intentional development  
• how to pick up change?  
• short-long term effects 
• what is growth? (given decreasing tendencies)  
• theory-of-change? 
• RCTs – protocol adherance  
• teaching to the test effects  
• skill – outcome connection  
• transfer of learning  

 

4.1 IMPACT OF SOCIAL-EMOTIONAL SKILL TRAINING PROGRAMS  
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4.2 SOME EXAMPLES  

Sklad et al. (2012):  
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à impact evaluation  

 

à ns = geen significant verschil voor wie het doet  

 

More recent work form Casel: Taylor et al. (2017) 
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4.3 SUMMARY  

Results:  

• SEMS programs have an impact  
• broad range of outcomes 
• across school levels  
• investing in SEMS à higher acedemic outcomes  
• long-term effects: smaller; though still worth to invest  
• weaknesses studies: protocol adherence – longitudinal nature  
• across countries  
• also short programs are effective  
• primary and secondary education  
• teachers can do the job: no extra trainers necessary (cost-effectiveness)  

 

5 OECD’S SURVEY OF SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS  

Design:  

• SSES: one of the first international efforts to measure students’ social and emotional skills, and how 
these skills relate to individual, family and school characteristics  

• at age 10 and age 15  
• social and emotional skills 

o can be organized in the broad domains of the Big Five personality traits: openness, 
conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism  



 123 

o each domain of the Big five is represented by 3 skills  
o + 2 additional skills: self-efficacy and achievement motivation  

• unlike academic learning, the develoment of social and emotional skills in students does not 
necessarily follow a steady upward trend  

 

Countries: 10 cities from 9 different countries participated in the study  

• Bogota, Colombia  
• Daegu, South Korea  
• Helsinki, Finland 
• Houston, Texas, United States  
• Istanbul, Turkey  
• Manizales, Colombia  
• Moscow, Russian Federation  
• Ottowa, Ontario, Canada  
• Sintra, Portugal  
• Suzhou, People’s Republic of China  

 

Examples of data collected via background questionnaires:  

 

 

Age differences:  
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Creativity and curiosity:  

 

 

Relationship between socio-economic status & SEMS:  

 

 

SEMS & school performance:  
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Psychological well-being & life satisfaction:  

 

 

SEMS & life satisfaction:  

 

 

Social belonging and bullying:  

• 3 measures of social relations in school 
o students’ sense of belonging at school   
o their exposure to bullying  
o their relationship with teachers  

• fitting in at school is most strongly related to greater co-operation, optimism and sociability 
• students who reported more exposure to bullying reported lower stress resistance, optimism and 

emotional control  
• the way students view their relationship with their teachers is most strongly influenced by their 

curiosity, achievement motivation and optimism  
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Gua et al. (2021): Helsinki leg (N = 5533) 

• succes in school and in important life outcomes: cognitive skills (CS) + socio-emotional skills (SES)  
• SEMS: more malleable than CS  
• SEMS: no consensus in literature – OECD’s integrative framework on SEMS 
• assessment of SEMS in 2 cohorts of Finnish students (age 10 & 15 years) across 3 informants’ ratings 

(self, teacher, parent)  
• aim: provide comprehensive evaluation of the development of SEMS and their association with 

various educational, psychological & health outcomes  

 

Procedure:  

• examine inter-rater agreement on SES  
• link students’ SES to important academic & life outcomes  
• identify  

o relative importance of each skill for every outcome  
o how informants’ ratings contribute to prediction of outcomes  

• compare levels of SES, inter-rater agreement & their predictive utility of informants’ rating, across the 
2 cohorts  

 

The OECD SES framework:  
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Inter-rater agreement:  

 

 

Guo et al. (2021):  
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Joint relations of the 3 raters’ SEMS:  

• educational outcomes:  
o across the 3 raters, self-control & persistence are among the most significant skills for 

academic achievement  
o however, class engagement was associated mostly with curiosity & persistence  

• psychological outcomes  
o SES explained large amounts of variance in life satisfaction (R2 = .70), subjective well-being (R2 

= .61) and school belonging (R2 = .68) 
o SES explained significant amount of variances in relationships with teachers, parents, and 

friends (R2 = .31, .50, .52)  
o SES explained meaningful amount of variances in test anxiety (R2 = .56), global mindedness 

(R2 = .40), and victimization (R2 = .28)  
• health outcomes 

o SES explained a significant part of the variance in self-reported health conditions (R2 = .56)& 
sleep trouble (R2 = .38), as well as in parent-reported health conditions (R2 = .39), eating habit 
(R2 = .25), physical activity (R2 = .38) & sleep hours (R2 = .36)  

o overall, energy & optimism: best predictive skills for most of the health-related outcomes, 
except for self-reported sleep trouble that was strongly predicted by stress resistance  

 

Age cohort differences in SEMS & relations with outcomes:  

• in the levels of SEMS  
o averaged over the informants, 9 out of 15 SES showed a declining trend over 2 age cohorts  
o >< older students: higher emotional control (d = .12) & assertiveness (d = .15)  
o self-control, responsability, cooperation & tolerance remain stable across the 2 cohorts, on 

average  
o largely consistent with the hypotheses  

• in inter-rater agreement across different informant ratings  
o on average, the old cohort showed stronger inter-rater agreement between students & 

teachers, compared to the young cohort (deltar = .58, SE = .020)  
o >< inter-rater agreement between students & parents (deltar = .034, SE. =.034) as well as 

between parents & teachers (deltar = -0.20, SE = .025) are similar in size  
• in relations between SES & outcomes  

o on average, across 20 outcomes, 45 SES (15 skills from each rater) explained more variance 
for the old cohort (mean R2 = .54) than for the young cohort (mean R2 = .47)  

o nevertheless, the explained variance for most outcomes was comparable between the two 
cohorts (deltaR2 < .10), with a few exceptions  

 

Practical implications:  

• this study exemplifies that adopting multiple informants’ ratings on SES is desirable from a scientific 
and practical perspective  

• this study offers suggestions on the most significant skills for specific outcomes  
• this study highlights that childhood and adolescence are particularly important periods to build SES as 

most skills decline during this period 
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6 HOW TO IMPLEMENT: AN EXAMPLE  

6.1 INTRODUCTION OF SKILLS VOCABULARY 

 

 

6.2 MYSKILLS (DIALOGOS): STUDENT-TEACHER INTERACTION  

Two main forms of assessment in education:  

• summative: evaluate the education process (could be consequential; accountability)  
o diagnostic  
o snapshot on ‘where we are’  
o accountability  

• formative: inform the education process à 3 steps  
o where to go? à feed up  
o where i am now? à feed back  
o how to get there? à feed forward  
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6.3 ANALYZING PROBLEMS IN SKILLS TERMINOLOGY 

Bullying: bullies (hang-arounds), victims and passive observers  

 

 

 

 

 

6.4 TOOLBOX IDEA: DAILY PRACTICE  

Toolbox: daily practice 

• making home-work: what to do?... concentration, organization, determination  
• making friends: what skills do i need? 
• learn to say NO  
• co-tutoring  
• bottom-line: toolbox to fix problems, open up possibilities, benefit from opportunities,… (>< being 

stuck in a situation)  
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Example:  

 

 

Present study:  

• what are the effects of pre-information curiosity & post-information interest on memory in children & 
adolescents?  

• how do curiosity & interest separatly & jointly contribute to memory in 60 children & adolescents ages 
10-14? via Information Prediction Errors (IPE’s)  

 

 

Task/procedure:  

• 4-stage paradigm 
o screening phase  
o study phase  
o recognition memory test for incidental items  
o recall test for trivia answers  

• responses via keyboard: middle & index fingers  
• total duration: 2,5h  
• eye-tracking  
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Results:  

• curiosity enhances memory for trivia answers, and the enhancement effect is similar in children & 
adolescents  

• post-answer interest-driven memory enhancement is positively correlated with participants’ age  
• when curiosity was low, adolescents’ recall benefited to a greater extent than children’s recall from 

encountering a more interesting than initially expected answer  
• children who showed greater benefit of curiosity for trivia answer recall were also most likely to show 

an enhancement in face memory between the high- & low-curiosity conditions  

 

 

Discussion & conclusion:  

• curiosity enhances memory in children & adolescents 
• only adolescents showed an additional memory benefit when they found the information more 

interesting than expected, thereby counteracting the effects of low curiosity on later memory  
• when teachers need to spark students’ motivation to learn, we state that pre-information curiosity & 

post-information interest play a critical role  
• different strategies to trigger curiosity & interest in the classroom may result in distinct memory 

benefits across child development  

 

7 CHALLENGES  

Challenges:  

• good model and vocabulary; a lot of implicit expertise already at place  
• assessment, especially summative assessment  
• research: bits and pieces: bringing it all together  
• translate into policies (curricula,…)  
• distribute tools (e.g. SENNA,…)  
• school-based – scaling up; danger to lose drop-outs  
• align education and the labor market better  
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GASTLES  
1 WAT ZIJN PEERERVARINGEN? 

Sociale relaties:  

• need to belong  
• mensen = sociale soort  
• aangeboren menselijke behoefte om erbij te horen  

 

Types peerervaringen:  

• groepsniveau  
o slachtofferschap/pesten  
o status  

§ peervoorkeur (geliefde kinderen): empatisch, prosociaal, atletisch, conflict vermijden  
§ populaire populariteit (coole kinderen): gekend, intimiderend, manipulatief  

• dyadisch niveau 
o aanwezigheid van een vriend  
o karakteristieken van vrienden  
o kwaliteit van vriendschappen  

§ steun, intimiteit 
§ conflict, kritiek  

 

Waarom belangrijk? 

• unieke ontwikkelingscontext  
• associaties met gezondheidsuitkomsten 

 

 

Peerrelaties tijdens de adolescentie:  

• veranderingen in sociaal netwerk  
o meer autonomie  
o meer tijd spenderen met peers  
o veranderingen in de kwaliteit van peerrelaties  
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• biologische veranderingen = puberteit  
o meer oriëntatie (sociale motivatie) naar peers  
o meer “peer sensitivity”  
o versterkte emotionele en fysiologische responsen op peers 

 

2 HOE KUNNEN INDIVIDUELE VERSCHILLEN PEERERVARINGEN VORMEN? 

2.1 TEMPEREMANT EN PEERERVARINGEN  

Temperament:  

 

 

Effortful control:  

 

 

Reactive control:  

 

à small effects  

à smaller associations with increased time lag  
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2.2 ONDERLIGGENDE PROCESSEN 

Temperament lokt repons van peers uit 

 

Slechte social skills:  

• sociale probleemoplossing (conflictoplossing) 
• sociaal perspectiefnemen  
• prosociaal gedrag  
• slechte emotieregulatie  

 

Psychopathologische symptomen:  

• externaliserende symptomen  
• internaliserende symptomen  

 

Gedragsinhibitie, afwijzing door peers en slachtofferschap:  

• terughoudendheid tegenover nieuwe mensen, dingen en plaatsen 
• ontregelde fysiologische responsen 

o lage hartslagvariabiliteit  
o verhoogde cortisolreacties  

• atypisch gedrag  
o leeftijdsongepast, nonnormatief  
o terughoudend gedrag  
o kwetsbaarheidssignalen  

 

 

Zelfregulatie, externaliserende problemen, afwijzing door peers en slachtofferschap:  

• agressief gedrag  
• ADHD 
• peer-provocatie (e.g. anderen van streek maken, ruzies uitlokken)  
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Zelfselectie-effecten:  

• sociaal teruggetrokken kinderen  
o vermijden van peerinteracties  
o lagere mogelijkheid om vrienden te maken en geaccepteerd te worden 

 

2.3 VRIENDSCHAPPEN  

Vrienden hebben: moeilijke temperamenten hebben meer moeilijkheden met vriendschappen vormen  

 

Karakteristieken van een vriend:  

• homofilie: individuen geven er de voorkeur aan om met gelijkaardige anderen om te gaan 
o gelijkenis-attractie  

§ geslacht, leeftijd, etniciteit  
§ gedragingen  
§ attitudes  

o big five persoonlijlheidstrekken  
§ extraversie  
§ agreeableness 
§ openheid  

o sociaal teruggetrokken kinderen 
§ selectie bij verstek  
§ minder positieve interacties  
§ slechtere kwaliteit  

o veerkrachtig (vs over- of ondergecontroleerd)  
§ meer steun  
§ minder conflict  
§ minder dwang  

 

 

3 HOE KUNNEN PEERERVARINGEN INDIVIDUELE VERSCHILLEN BEÏNVLOEDEN?  

3.1 PEER ADVERSITY  

Negatieve peerervaringen: sociale terugtrekking  

• vriendloosheid  
• vriendschapsinstabiliteit  
• uitsluiting door peers  
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Peer-slachtofferschap:  

• zelfregulatie: blootstelling aan slachtofferschap kan interfereren met het vermogen om gedrag en 
emoties te reguleren 

 

• affectieve responsen in het dagelijkse leven  
o tijdelijk positief en negatief affect 
o stressbeoordeling 

 

o meer stabiliteit van negatief affect (inactie)  

 

• impact op biologische stressresponsen  
o meer breinreactiviteit  
o ontregelde cortisolreacties  
o verhoogde activiteit van het immuunsysteem 
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Onderliggende processen: sociale informatieverwerkingsmodellen 

• geschiedenis van tegenspoed opgeslagen in database 
• verhoogde biologische en emotionele reactiviteit 
• hypervigilantie voor bedreiging 
• verminderde zelfregulerende vaardigheden 

 

 

3.2 VRIENDSCHAPPEN  

Peerdeviantie en zelfregulering:  

• veel risicovolle activiteiten, waarbij zelfregulerende fouten optreden, vinden plaats bij 
leeftijdsgenoten 

• theorieën over sociaal leren (Bandura)  

 

Take-home:  

• bidirectionele associaties  
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• ontwikkelingscascade  
• zelfbekrachtiging doorheen de tijd  

 

• instandhouding van eigenschappen in de loop van de tijd: slachtofferschap van pesten medieert het 
verband tussen borderline-persoonlijkheidskenmerken van kindertijd tot adolescentie 

 

 

4 HOE MODEREREN INDIVIDUELE VERSCHILLEN DE EFFECTEN VAN PEERERVARINGEN 
OP GEZONDHEIDSUITKOMSTEN?  

4.1 PERSON X ENVIRONMENT-MODELLEN  

Individuele verschillen als kwetsbaarheden:  

• gevoeligheid voor afwijzing  
• sociale inhibitie  

 

 

Individuele verschillen als veerkracht-factoren:  

• zelfregulatie en effortful control  



 140 

 

• zelfregulatie buffert effecten van peerinvloeden  

 

 

Individuele verschillen als gevoeligheids-/vatbaarheidsfactoren:  

• ‘for better and for worse’  
• profiteren van ondersteunende omgevingen, maar lijden onder ongunstige omgevingen 

 

 

Onderliggende processen: individuele verschillen beïnvloeden reacties op de omgeving, op meerdere niveaus 

 

 

Gevoeligheid voor afwijzing en slachtofferschap:  

• minder effectieve emotieregulatie voor hoge RS bij veel slachtofferschap 
• maar betere emotieregulatie voor hoge RS bij weinig slachtofferschap 
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PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 
VANUIT CATEGORIAAL EN 
DIMENSIONEEL PERSPECTIEF  
1 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: ALGEMENE INTRO OP HET CATEGORIAAL 
PERSPECTIEF  

1.1 WAT IS ABNORMAAL?  

Relativiteit i.f.v. tijdstip, locatie en persoon die het gedrag stelt  

 

Hoe bepalen? 

• statistische definitie o.b.v. frequentie van bepaald gedrag: iets wat zelden voorkomt is “abnormaal” à 
significante afwijking, meer dan 1 SD afwijking t.o.v. gemiddelde  

• sociale definitie o.b.v. wat de maatschappij tolereert  

à beiden zijn onderhevig aan de tijd  

 

Definitie o.b.v. “dysfunctioneren”: niet makkelijk  

 

Combinatie van deze definities: het terrein van ‘abnormal psychology’, waarbij de DSM-5 een leiden 
diagnostisch systeem is om mentale problemen vast te stellen  

 

Een apart “hoofdstuk” in DSM-5 = persoonlijkheidsstoornissen  

 

1.2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELER VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

Gemeenschappelijke deler:  

• ernstige en aanhoudende patronen (niet vluchtig)  
• van innerlijke beleving (emoties) en gedrag  
• die ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht  
• die resulteren in blijvende emotionele stress en beperkingen (voor individuen en omgeving)  
• in het professioneel leven en in interpersoonlijke relaties  
• de eigenschappen worden door de persoon als egosyntoon (als iets dat deel uitmaakt van identiteit) 

ervaren  
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1.3 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN VS ANDERE KLINISCHE STOORNISSEN  

Persoonlijkheidsstoornissen (latente maladaptieve patronen) gedifferentieerd van andere klinische stoornissen  

 

Oorspronkelijke reden: aandacht vestigen op stoornissen die in schaduw staan van de meer ‘opvallende’ 
klinische stoornissen (heel acute symptomen)  

 

Belangrijkste verschillen:  

• early onset en chronisch vs episodisch  
• egosyntone vs egodystone beleving  

 

MAAR: belangrijke relaties tussen beiden, zijn niet onafhankelijk van elkaar (cfr etiologische modellen 
persoonlijkheid-psychopathologie)  

 

1.4 HISTORISCH PERSPECTIEF OP DE DSM-DIAGNOSTIEK VAN 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

DSM-I: eerste constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van psychiatrische diagnoses à 
theoretisch gebaseerd (personality pattern disturbance, na WOI) 

 

DSM-II: parallel met uitgave van ICD-8 (inhaalbeweging van DSM) à meer klemtoon op observeerbare, 
meetbare en stabiele eigenschappen voor conceptualisering PD’s  

 

DSM-III: introductie multi-axiaal systeem/specifieke PD-criteria (as stelt bepaalde problematiek voor) à 
klemtoon op betrouwbaarheid van de diagnoses, meer en meer empirisch onderzoek naar PD’s 

 

DSM-III-R: revisie o.b.v. onderzoeksbevindingen; integratie van empitie met theoretische beschouwingen 
(evidence-based) à klemtoon op klinische bruikbaarheid van de diagnoses  

 

DSM-IV: introductie algemene diagnostische criteria van PD (pas als persoon daaraan voldoet, kijken ze naar 
specifieke stoornis)  

 

DSM-5: categoriaal en dimensioneel perspectief op PD’s naast elkaar  

• assensysteem verdwijnt  
• verandering in beschrijving restcategorie  
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1.5 INTRODUCTIE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VAN DSM-IV AS II/DSM-5  

DSM-IV: introductie van de algemene diagnostische criteria  

• een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen de cultuur van de 
betrokkene afwijken van de verwachtingen. Dit patroon wordt zichtbaar op twee (of meer) van de 
volgende terreinen: 

o cognities  
o affecten  
o functioneren in contact met anderen  
o beheersing van impulsen  

• het duurzame patroon is star (moeilijk te veranderen) en uit zich op een breed terrein van persoonlijk 
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,…)  

 

1.6 WAARDE VAN DE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VOOR PD  

1.6.1 EIGENSCHAPPEN EN UITGANGSPUNTEN VAN DE DSM-BENADERING  

Waarde van de algemene diagnostische criteria voor PD:  

• 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 à clinici stellen vooral diagnose op basis van gedrag 

tijdens de sessie en de beschrijving van het interpersoonlijke verkeer  

 

2 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DSM-5: CATEGORIALE BENADERING  

Stoornissen als aparte entiteiten beschreven  

 

10 PD’s = polythetische categorieën met 7 à 9 items (aan min # symptomen voldoen om stoornis te hebben)  

 

Aanwezigheid PD cutoff score, meestal vanaf 5 items  
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Hiërarchisch georganisserd in drie clusters  

• cluster A: zonderling-excentriek; gestoorde interpersoonlijke beleving  
o paranoïde PD  
o schizoïde PD 
o schizotypische PD 

• cluster B: theatraal-emotioneel; ‘ik’ centraal beleefd  
o antisociale PD 
o borderline PD 
o theatrale PD 
o narcistische PD 

• cluster C: bezorgd – bevreesd: klemtoon op negatieve emotionaliteit  
o ontwijkende PD 
o afhankelijke PD  
o obsessief-compulsieve PD  

 

Uitgangspunten categoriale classificatie:  

• discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte (kwalitatief verschil)  
• exclusiviteit van categorieën 
• homogeniteit binnen categorieën  

 

2.1 KENMERKEN CLUSTER A  

2.1.1 DE SCHIZOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Schizoïd (~ detachment, “kluizenaars”):  

• geen nood/behoefte aan sociale/intieme relaties; onverschilligheid  
• beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness)  
• legt moeilijk contact, leeft vaak alleen (‘loners’)  
• monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden  
• seksualiteit vaak enkel in fantasie  
• psychomotorisch; weinig expressie, weinig ritmiek  

 

2.1.2 DE SCHIZOTYPISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Schizotypisch (historisch: ‘latente schizofrenie’):  

• angstig en ongemakkelijk in sociale relaties (zeker bij vreemden)  
• eigenaardig (cognities en waarneming, bizar in gedachten en gedrag) en excentriek gedrag: magisch 

denken, betrekkingsideeën (“ideas of reference”, alles heeft betekenis naar hen toe), terugkerende 
illusies (perceptueel, misperceptie stimulus die echt is), vreemde spraak (vaag, metaforisch, 
stereotiep)  
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• geen duidelijk psychotisch beeld, vb illusies ≠ hallucinaties; gebrek aan coherentie in spraak ≠ 
associatiezwakte  

 

2.1.3 DE PARANOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Paranoïd:  

• extreem wantrouwig, achterdochtig, overgevoelig voor beweegreden van ander (geen correctie na 
feedback, rigide)  

• voelt zich snel bedreigd, zet dreiging om in woede, agressie  
• foutieve inschatting en wantrouwige interpretatie van sociaal verkeer; sociale interactie wordt 

gekenmerkt door veel conflicten  
• de ander wordt steeds getest op betrouwbaarheid  
• rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld  

 

2.1.4 KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER A  

SZD ≠ PAR: achterdocht  

 

SZD ≠ SZT: cognitief-perceptuele distorties  

 

SZD ≠ AVD: geen verlangen naar sociale relaties  

 

SZT ≠ psychose: geen wanen/hallucinaties  

 

PAR ≠ BPD: mate van achterdocht  

 

PAR ≠ psychose: realiteitstoetsing, oorsprong dreiging  

 

2.2 KENMERKEN CLUSTER B  

2.2.1 DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Anti-sociaal:  

• koud, impulsief, roekeloos, agressief 
• makkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel (verveling à delicten)  
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• onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetensloos  
• liegt, oppervlakkig charmant (manipulatief), houdt zich niet aan normen/wetten, rechten van anderen  

 

2.2.2 DE BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Historisch: grens psychose – neurose  

 

Borderline:  

• gebrekkige emotiebeheersing, overweldigende woede en vijandigheid  
• overgevoelig voor kritiek, voelt zich snel onrechtvaardig behandeld  
• stemmingswisselingen en wisselende zelfbeelden, voortdurend angst om afgewezen te worden, grote 

onzekerheid over zichzelf  
• grote emotionele pijn, chronisch gevoel van leegte  
• zelfdestructief en impulsief gedrag (emotionaliteit zoekt weg naar buiten)  
• instabiele+chaotische relaties met anderen, sterk appel op ander, overmatige nood aan bevestiging, 

splitting, wisselend aanhankelijk en afstotend gedrag, voeren vaak monologen, gn rekening met ander  
• sterk wisselende belangstellingen, maken zelden iets af, doelloos  
• vluchtige psychotische belevingen (vaak o.i.v. stress/spanning)  

 

2.2.3 DE THEATRALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Histronische/theatrale PD: 

• overdreven emotioneel en aandachtzoekend gedrag via charmante houding, dramatische scène of 
seksueel getint gedrag  

• spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt 
• veel aandacht en zorg voor uiterlijk  
• overinterpretatie van vriendschappelijke relaties  
• blijven emotioneel onrijp  
• overenthousiast bij nieuwe dingen, maar kunnen moeilijk volhouden  
• vervelen zich snel bij routines  

 

2.2.4 DE NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Narcistische PD: 

• extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling  
• superioriteitsgevoel  
• pre-occupatie met fantasieën omtrent eigen successen  
• devalueren vaak het belang van anderen  
• overgevoelig aan kritiek; nijdig en jaloers van anderen  
• kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten  
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2.2.5 KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER B  

ATS ≠ NAR: impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van conduct disorder (delen vaak wel de arrogantie, 
non-empatische houding) 

 

BDL ≠ HIS: zelfdestructie, gevoel van leegte (delen wel de emotionele labiliteit)  

 

BDL ≠ NAR: impulscontrole (delen wel de boosheid, bv na provocatie) 

 

BDL ≠ DEP: meegaandheid en onderdanigheid bij dreigend verlies van steun versus eisend gedrag van BDL  

 

2.3 KENMERKEN CLUSTER C  

2.3.1 DE AFHANKELIJKE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Afhankelijke PD:  

• extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos  
• kan niet functioneren zonder ‘sterke’ ander  
• veel bevestiging nodig; durft niet ingaan tegen anderen  
• aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag 
• naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving (vullen identiteit op met die van de ander)  

 

2.3.2 DE ONTWIJKENDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Ontwijkende PD:  

• extreme angst voor kritiek, afwijzing of vernedering, gaat daarom contact uit de weg  
• grote geremdheid/verlegenheid in sociale situaties  
• laag en vertekend zelfbeeld  
• eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot  

 

2.3.3 DE OBSESSIEF-COMPULSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Obsessief-compulsieve PD: 

• preoccupatie met orde, perfectie, controle, grote gedrevenheid  
• inflexibel 
• geneigd tot sterke zelfkritiek 
• regels en wetten moeten strikt nageleefd worden, grote rigiditeit  
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• wekt de indruk van grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid, maar piekert voortdurend over 
oordeel van anderen  

• in intieme relaties vaak angst voor verlies van controle  

 

2.3.4 KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER C  

DEP ≠ AVD: gefocust op steun vs op vermijden van vernedering (delen de hypersensitiviteit, gevoelens van 
inadequaatheid)  

 

OCPD ≠ OCD: de preoccupatie met details, schema’s,… benaderen soms de definitie van dwanggedachten en -
handelingen, maar worden doorgaans door de persoon als egosyntoon ervaren en hebben dus een zeker nut of 
bedoeling  

 

2.4 RESTCATEGORIE  

DSM-5: andere persoonlijkheidsstoornissen  

• persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening  
• andere gespecifieerde persoonlijkheidsstoornis  

o er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s  
o aantal trekken van verschillende PD’s aanwezig, maar niet voldoende voor één van de 10 PD’s 

• andere ongespecifieerde persoonlijkheidsstoornis  
o er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s  
o er is geen verdere uitwerking m.b.t. welk soort pathologie er aanwezig is  

 

3 SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

3.1 PREVALENTIE  

Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de algemene populatie  

• recente Europese gegevens uit de British National Survey of Psychiatric Morbidity: ongeveer 10% 
algemene PD (incl restcategorie)  

• vergelijkbaar met recente Amerikaanse studie  

 

Klinische steekproeven (residentieel): 50% van de patiënten heeft een (geassocieerde) PD à zeer veel 
borderline PD 
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Verschil populatiesteekproeven – klinische steekproeven:  

• cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger (niet echt opname nodig) 
• cluster B prevalentie in klinische steekproeven vaak veel hoger  

 

3.2 SOCIO-DEMOGRAFISCHE CORRELATEN  

Geslacht:  

• populatiestudies 
o geen grote verschillen in overall PD rate  
o belangrijkste bevinding: ATS meer bij mannen  

• klinische studies: bias door de setting van bv eetstoorniskliniek versus afkickcentrum ~ 
geslachtsspecifieke uiting van onderliggende pathologie  

• bias door het assessmentinstrument ~ vb PDQ vs SCID: veel meer geslachtsverschillen met de PDQ in 
klinische setting dan met de SCID  

 

Leeftijd: cluster A meestal ouder, ATS/BDL jonger  

 

Burgerlijke staat: cluster A meestal gescheiden/alleenstaand  

 

Urbanisatiegraad: meer PD in verstedelijkt gebied  

• stress?  
• minder sociale controle? 
• vlucht naar stad omwille van anonimiteit? 

 

Opleidingsniveau: algemeen lager, uitzondering: OBC PD  

• minder warme opvoeding  
• minder snelle identificatie  
• downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede  
• genetisch effect  

 

4 VERDIEPING: OUTCOME VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

4.1 ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Langetermijn outcome van ATS:  

• moeilijk om follow-uo te organiseren, wegens lange compliance  
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• vroegtijdig overlijden, groot aantal in gevangenis  
• groot aantal echtscheidingen  
• velen krijgen kinderen, bijna geen van hen voedt ze op  
• algemene daling in impulsiviteit, toch sterke continuering van interpersoonlijke problemen  

 

4.2 BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS  

Langetermijn outcome van BDL: 

• stoornis met grootste chroniciteit  
o ‘stably unstable’ 
o ‘in en uit therapie over de tijd heen’  

• hoog suïcidecijfer (1 op 10), vooral in combinatie met middelenmisbruik  
• slechts de helft huwt, weinig krijgen kinderen  
• betere outcome: hoge intelligentie en korte hospitalisatie  
• kerncomponent = affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) i.t.t. impulsiviteit (lineaire daling)  
• functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren compenseren voor de 

problemen die ze ervaren  

 

ATS en BDL delen gemeenschappelijk element op trekniveau:  

• impulsiviteit daalt over time  
• ATS over time 

o minder criminaliteit  
o minder middelenmisbruik  

• BDL over time 
o minder automutilatie  
o minder chaotische relaties  

• functioneren ‘verbetert’ gradueel over de tijd, behalve bij verslaving  
• ‘verbetering’ nuanceren tegen achtergrond van voorgaande info  

 

5 ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

5.1 VRAGENLIJSTEN  

Vragenlijsten, standaard: zelfrapportering, maar 

• vaak bias door de psychiatrische toestand  
o gebrekkige realiteitstoetsing  
o gebrekkige zelfreflectie  

• zelfrapportering gevoelig aan verwarring tussen symptomen van PD versus klinische stoornis  

à belang van meerdere informanten  
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5.2 INTERVIEWS  

Interviews: meer controle voor effecten van mood states  

• nagaan of een probleem meer situationeel verus meer trekachtig bepaald is  
• hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op klinisch oordeel  
• tijdsintensief  

 

6 VOORDELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK  

Voordelen:  

• uniformiteit van diagnosestelling i.t.t. individuele opvattingen  
• makkelijke communicatie over settings heen, tussen clinici en onderzoekers, maar ook over landen en 

culturen heen  
• link naar gerichte behandelingsprotocollen  
• courante taal in de juridische wereld (cfr beslissingen rond toerekeningsvatbaarheid) 
• atheoretisch  

 

7 NADELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK  

7.1 CO-OCCURENCE TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN  

= structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund: geen distincte latente 
dimensies  

 

Hoe vertaalt dit zich klinisch?  

• helft patiënten voldoet aan criteria van meer dan één stoornis  
• niet enkel binnen dezelfde cluster  
• gemiddeld aantal diagnoses varieert van 2.8 tot 4.6, vooral in combinatie met BDL  
• veel voorkomende combinaties: AVD en DEP; HIS en BDL  

o categorieën dus niet gebaseerd op fundamentele verschillen in de biologische organisatie van 
persoonlijkheid  

o maar wel heuristische constructie voor ordenen van klinische info  

 

7.1.1 ILLUSTRATIE: STUDIE TED BUNDY  

Seriemoordenaar die systematisch jonge vrouwen mishandelde, misbruikte en vermoordde gedurende een 
lange periode à PD-diagnose(s) op basis van DSM-criteria?  
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Studie: 73 klinisch psychologen, gemiddeld 26 jaren klinische ervaring (range 6 – 54 jaar)  

• verschillende theoretische invalshoeken, allen bekend met DSM-systeem 
• resultaten  

o 96% pleit voor ATS  
o 95% pleit tevens voor NAR  
o meer dan 50% geeft tevens SZD en BDL aan  

 

7.2 COMORBIDITEIT TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN EN KLINISCHE 
STOORNISSEN  

Frequentie van comorbiditeit met klinische stoornissen: vooral binnen cluster B 

 

Comorbiditeit klinische stoornissen vaak basis voor hulpvraag en stap naar hulpverlening  

 

Vaak voorkomende samenhang:  

• cluster A: psychotische stoornissen  
• cluster B: stemmings- en impulscontrole-stoornissen (alcoholmisbruik, eetstoornissen) 
• specifiek voor HIS: somatoforme stoornissen of hypochondrie  
• cluster C: angststoornissen  

 

7.2.1 RECENTE STUDIE NAAR LATENTE STRUCTUUR VAN PD’S EN KLINISCHE 
STOORNISSEN  

N = 2794 volwassen twins  

 

Assessment van klinische stoornissen en PD’s o.b.v. interview  

 

Inclusie van 25 stoornissen: onderliggende structuur = 4 factoren  

• distinctie klinische en persoonlijkheidsstoornissen  
• distinctie internalizing vs externalizing  

 

Inconsistentie met huidige DSM-IV-classificatie:  

• BDL en ATS PD (veel meer dan gewone PD’s)  
• sterke correlatie tussen factoren onderling reflecteert comorbiditeit (mensen met PD hebben vaak ook 

andere klinische stoornissen)  
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7.3 GEBREK AAN COMPREHENSIVITEIT  

Restcategorie: meest frequentie diagnose in klinische praktijk à reden: bestaande categorieën dekken 
onvoldoende het klinisch beeld van de patiënt  

 

Veel patiënten met PD zijn niet diagnosticeerbaar binnen 1 van de 10 PD’s, vb geen enkele categorie geeft 
goede beschrijving van symptomen m.b.t. intimiteit of devaluatie van anderen  

 

7.4 HETEROGENITEIT BINNEN DE DIAGNOSES  

Grote verschillen in klinische profiel tussen patiënten met dezelfde diagnose t.g.v. prototypische formulering 
(vb borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen resulteren in deze diagnose)  

 

Mensen met dezelfde diagnose hebben vaak andere problemen (polythetisch)  

 

Hoe afstemmen op protocollaire behandeling?  

 

7.5 ARBITRAIRE CUT-OFF WAARDEN  

De DSM-criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde persoonlijkheid is (arbitraire cut-off): lage 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid door gebrekkig referentiekader  
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Geen empirische rationale voor cut-offwaarden:  

• expert consensus  
• assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn  

 

7.6 OPINIE VAN EXPERTEN OMTRENT CATEGORIALE DIAGNOSTIEK VAN PD’S 

Shift van categoriaal naar dimensioneel denken:  

• om tegemoet te komen aan de problemen met de categoriale diagnostiek  
• omdat genetisch/biologisch onderzoek aantoonde dat PD’s en algemene trekken een 

gemeenschappelijke kern hebben  

 

8 EEN DIMENSIONEEL PERSPECTIEF OP PD  

Stoornis als extreme variant van algemene persoonlijkheidstrekken  

 

Dysfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren  

 

Veelheid aan dimensionele voorstellen  

 

 

8.1 VERSCHIL TUSSEN CATEGORIALE EN DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK  

Categoriale versus dimensionele diagnostiek:  

 

 

8.2 VERSCHILLEN TUSSEN DIMENSIONELE VOORSTELLEN M.B.T. NIVEAU VAN 
DIMENSIONALISEREN  

Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen: lange geschiedenis, 4 perspectieven  

• dimensioneel profiel van bestaande categorieën  
o match met diagnostische criteria  
o match met prototypisch profiel (hoe hoger de score, hoe beter de match)  
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• spectra van dysfunctioneren over geheel aan klinische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen 
heen 

o belangrijk argument: comorbiditeit  
• persoonlijkheidsstoornissen vanuit algemeen trekmodel: FFM-domeinen en -facetten  
• specifieke maladaptieve dimensies van persoonlijkheid = dimensionele reorganisatie van PD-

symptomen op basis van evidentie omtrent de etiologie en intercorrelaties van symptomen  
• het recente DSM-5-model: integratie van 3 en 4  

 

8.2.1 DIMENSIONALISERING VAN BESTAANDE CATEGORIEËN  

Variërend van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van aantal criteria waar men aan voldoet OF bepalen in 
welke mate het individu beantwoordt aan een prototypisch geval  

• minst verstorend voor bestaande categorieën van persoonlijkheidsstoornissen  
• kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven  
• grotere stabiliteit over meetmomenten  

 

Nadeel:  

• pseudodimensies (je vertrekt van 10 categorieën)  
• die niet stroken met fundamentele maladaptieve dimensies  
• probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan  

 

8.2.2 DIMENSIONALISERING VIA CONSTRUCTIE VAN KLINISCHE SPECTRA  

= construeren van klinische spectra  

 

Sieger & Davis:  

• oplossing voor comorbiditeit tussen klinische stoornissen en PD’s  
• alle stoornissen samenvoegen tot vier brede klinische spectra  
• uitgangspunt: PD = vroeg intredende, chronische variant van een klinische stoornis (vb AVD PD 

herformuleren als gegeneraliseerde sociale fobie)  

 

Maar: 4 PD’s kunnen hierin niet verklaard worden  

 

Conlusie: weinig empirische steun  
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Wel evidentie voor twee grote basisdimensies: internaliseren en externaliseren (zie ook HiTOP-model) als 
onderliggende brede dimensies van zowel klinische stoornissen als persoonlijkheidsstoornissen  

 

8.2.3 DIMENSIONALISEREN VANUIT ALGEMEEN TREKMODEL: VALIDITEIT FFM  

VALIDITEIT VAN FFM-DOMEINEN IN RELATIE TOT PD  

Meer dan 100 studies geven aan dat PD’s kunnen worden beschreven vanuit het FFM à “each PD displays a 
FFM-profile that is meaningful and predictable given its unique diagnostic criteria”  

 

Algemeen patroon vanuit meta-analyses en reviewstudies:  

• neuroticisme en altruïsme meest prominente factoren  
• extraversie en consciëntieusheid: differentiatie tussen PD’s  

o HIS – NAR: positief met extraversie  
o SZD – SZT – AVD: negatief met extraversie  
o OBC: positief met consciëntieusheid  
o ATS – BDL: negatief met consciëntieusheid  

• openheid speelt geen significante rol (behalve voor schizotypie in sommige studies  

 

 

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  

  

VALIDITEIT VAN FFM-FACETTEN IN RELATIE TOT PD  

De 10 klassieke As-II-diagnoses kunnen worden beschreven in termen van hoge of lage scores op de NEO-PI-R-
facetten  

• Widiger et al. (2002): theoretische predicties o.b.v. DSM-IV criteria sets  
• Lynam & Widiger (2001): onderzoekers genereren PD-beschrijving in termen van FFM 
• Samuel & Widiger (2004): clinici genereren PD-beschrijving in termen van FFM  

à grote consistentie in FFM-beschrijvingen van PD’s over benaderingen heen: sterke convergente en 
discriminante validiteit  
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Algemeen overzicht:  

 

 

8.2.4 DIMENSIONALISERING VANUIT SPECIFIEKE MALADAPTIEVE TREKDIMENSIES  

Doel: dimensionele structuur van persoonlijkheidspathologie in kaart brengen via verschillende bottom-
upstrategieën 

• Onderzoeksgroep van Clark: ordening van DSM-III-R PD-criteria en klinische stoornissen met 
trekcomponent 

o 22 conceptuele symptoomclusters onderworden aan factoranalyse  
o resulteerde in 12 dimensies + drie additionele schalen  
o dit instrument werd de SNAP genoemd  

• Livesley: inhoudelijke analyse van PD-literatuur, clinici beoordelen prototypicaliteit van deze 
descriptoren voor elke PD  

o 100 schalen onderworpen aan factoranalyse  
o resulteerde in 18 dimensies  
o dit instrument werd de DAPP-BQ genoemd  

 

Opmerkelijk:  

• de hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend gelijkend  
• de dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van algemene 

persoonlijkheidsdimensies  



 158 

Gezamenlijke factoranalyse DAPP en SNAP: vier duidelijk te benoemen basisdimensies  

• emotionele instabiliteit (neuroticisme) 
• introversie (extraversie) 
• onwelwillendheid/antagonisme (welwillendheid) 
• ontremdheid/disinhibitie (consciëntieusheid)  

 

Sterke convergentie op lagere-orde niveau tussen de schalen van de verschillende instrumenten, dit pleit voor 
de validiteit van de dimensionele structuur die werd gevonden o.w.v. 

• onafhankelijke instrumenten  
• verschillende constructiemethoden  

 

8.2.5 DIMENSIONALISEREN VANUIT HET ALTERNATIEVE DSM-5-MODEL  

Diagnostiek PD vereist twee zaken:  

• assessment van persoonlijkheidsfunctioneren (criterium A)  
• evaluatie van pathologische trekken (criterium B)  

 

Daarnaast:  

• patronen moeren inflexibel en pervasief zijn (criterium C) 
• patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset (criterium D)  
• worden niet beter verklaard door andere mentale stoornis (criterium E)  
• niet toe te schrijven aan effecten van substance use of medische conditie (criterium F)  
• worden niet begrepen als normaal binnen culturele achtergrond of ontwikkelingsfase individu (crit G)  

 

CRITERIUM A: ‘SELF’ EN ‘INTERPERSONAL’  

Kernaspecten: SELF en INTERPERSONAL functioning  

 

SELF: identity en self-direction  

 

INTERPERSONAL: empathy en intimacy  

 

Assessment: Level of Personality Functioning Scale  
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Impairment prediceert aanwezigheid van PD  

 

Ernst van impairment prediceert multipele PD’s of aanwezigheid van ernstige PD  

 

Treshold: gemiddelde score  

 

Self: identity en self-direction 

• identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, stabiele zelfwaarde, in 
staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en te reguleren  

• zelfdirectiviteit: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op korte termijn als 
levensdoelen), hanteren van prosociale interne standaarden van gedrag, mogelijkheid tot zelfreflectie  

 

Interpersonal: empathy en 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  

 

CRITERIUM B: ASSESSMENT VAN TREKKEN  

DSM-5-maat (vragenlijst): Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)  

 

25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen:  

• negatief affect (cfr hoog neuroticisme)  
• detachment (cfr laag extraversie) 
• antagonisme (cfr laag welwillendheid) 
• disinhibitie (cfr laag consciëntieusheid)  
• psychoticisme (cfr hoog openheid)  

 

Hoe heeft men die trekken geselecteerd?  

• review bestaande trekmodellen, cfr dimensionalisering vanuit FFM en vanuit specifieke maladaptieve 
dimensies  

• onderzoek bij klinische steekproeven  
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DIAGNOSE VAN SPECIFIEKE PD’S OP BASIS VAN DIMENSIONEEL DSM-5-MODEL  

6 specifieke PD’s op basis van combinaties van trekken  

 

Specifieke beschrijvingen criterium A voor elk van de 6 PD’s (voldoen aan twee of meer beschreven terreinen 
van impairment)  

 

Ook voldoen aan criterium C-G  

 

Indien profiel niet voldoet aan één van de 6 PD’s: PD-trait specified  

• voldoen aan criterium A (twee of meer beschreven terreinen)  
• assessment op maat van specifieke trekken: PID-5 
• zelfrapportering of informant  
• scores afzetten tegen normatieve gegevens  

 

Overzicht PD-diagnoses volgens AMPD DSM-5 model:  

 

 

ILLUSTRATIE: CASE 
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9 CATEGORIAAL VERSUS DIMENSIONEEL: KLINISCHE BRUIKBAARHEID  

Diagnostische validiteit dimensies > categorieën  

 

Belangrijk aspect in het overtuigen van clinici richting dimensionele diagnostiek: klinische bruikbaarheid  

• gebruiksvriendelijkheid  
• betrouwbaarheid  
• waarde voor indicatiestelling en behandelplan  

 

9.1 EMPIRISCHE BEVINDINGEN OMTRENT KLINISCHE BRUIKBAARHEID  

 

à hoe groter d, hoe groter verschil  

 

9.2 WAARDE VAN DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK VOOR INDICATIESTELLING EN 
BEHANDELING  

9.2.1 OP HOGERE-ORDE NIVEAU  

Noodzaak en nut van behandeling:  

• “the misery triad”: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C)  
• korte behandeling: significante verhogingen op 1 à 2 N-facetten, hoog A, hoog O 

 

Keuze van theoretisch kader:  

• extraverten: cliëntgerichte therapie  
• introverten: gedragstherapie  
• laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, vaardigheidstraining  
• hoog O: psychoanalyse  

 

9.2.2 OP LAGERE-ORDE NIVEAU  

Therapeutisch raamwerk:  

• identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering  
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• focus op gedragsmatige clusters i.p.v. op de stoornis als dusdanig (vb impulsief gedrag, affectieve 
labiliteit, zelfbeschadiging)  

 

Algemeen:  

• minder stigmatiserend  
• makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen  
• training is transparant en makkelijk aan te leren  
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PERSOONLIJKHEID OP DE WERKVLOER 
Introductie:  

• vanaf 1990: toenemende evidentie voor de rol van persoonlijkheid  
o meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren  
o groeiende consensus omtrent het VFM als raamwerk  
o toenemende evidentie omtrent stabiliteit van trekken, hun genetische oorsprong en 

neurobiologische basis  
• Barrick & Mount (2005):  

o “Personality traits do matter at work”  
o Persoonlijkheid werd in verband gebracht met vrijwel elk aspect van OB (= “Organizational 

Behavior”: jobprestaties, werkmotivatie, attitudes, leiderschap, stress, burnout, CWB)  

 

“Bright traits”: 

• hoe men zich gewoonlijk gedraagt  
• Big five: openheid voor ervaringen, consciëntieusheid, extraversie, aangenaamheid, neuroticisme 

(emotionele stabiliteit)  

 

“Dark traits”:  

• hoe men zich gedraagt wanneer men stress heeft, onder druk staat, vermoeid is  
• HDS-trekken  
• Dark Triad: narcisme, psychopathie, machiavellisme  
• VFM-compounds  

 

1 PERSONALITY@WORK: THE “BRIGHT” SIDE  

1.1 PERSOONLIJKHEID EN JOBPRESTATIES  

1.1.1 BARRICK, MOUNT, & JUDGE (2001) 

Doel: samenvatting van al het voorbij onderzoek m.b.t. de relatie tussen persoonlijkheid en jobprestaties  

 

Methode:  

• secundaire meta-analyse: samenvatting 15 meta-analyses 
• persoonlijkheid: VFM-operationalisatie  
• diversie prestatiecriteria: algemene jobprestatie, supervisor ratings, objectieve indicatoren, prestatie 

tijdens opleiding/training, en teamwork  
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• resultaten uitgesplitst naar diversie beroepsgroepen: verkoopsfuncties (sales), managementfuncties, 
bedienden (professionals), politie, en arbeiders (skilled of semi-skilled)  

 

Extraversie:  

 

 

Emotionele stabiliteit:  

 

 

Aangenaamheid:  
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Consciëntieusheid:  

 

 

Openheid:  

 

 

Samengevat:  

• consciëntieusheid is een valide predictor over criteria en beroepsgroepen heen  
• emotionele stabiliteit is een predictor van overall job performance, maar de validiteit varieert 

naargelang specifiek criterium en specifieke beroepsgroep  
• extraversie, openheid en aangenaamheid zijn geen valide predictoren van overall job performance, 

maar voorspellen wel een aantal specifieke criteria en prestaties in specifieke beroepsgroepen  

 

1.1.2 NAAR EEN BETER BEGRIP VAN PERSOONLIJKHEID-PRESTATIE-ASSOCIATIES  

PRESTATIECRITERIA  

Overall job performance kan opgesplitst worden in drie brede dimensies:  

• taakprestatie: activiteiten die bijdragen tot kern job; onderverdeeld in kwaliteit en kwantiteit van werk  
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• contextuele prestatie: activiteiten die bijdragen tot de organisationele, sociale, en psychologische 
context waarin taakprestaties moeten worden geleverd (extrarolgedrag) 

• contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of de leden ervan schade berrokkent 
(counterproductive work behavior)  

 

Differentiële relaties met persoonlijkheid:  

• emotionele stabiliteit: taakprestaties (+) en CWB (-) 
• extraversie en aangenaamheid: contextuele prestaties (+) 
• consciëntieusheid: taakprestaties (+), contextuele prestaties (+) en CWB (-) 

 

Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

• problemen op creatieve manier oplossen, omgaan met onzekere/onvoorspelbare werksituaties, 
proactief competenties bijschaven  

• relatie met openheid (+)  

 

TREKINTERACTIES  

Persoonlijkheidstrekken bestaan niet in isolatie: persoonlijkheid is een samenspel van verschillende trekken  

 

Trekken interageren in hun relaties met (werk)criteria:  

• consciëntieusheid x emotionele stabiliteit: relatie tussen consciëntieusheid en prestatiecriteria is 
sterker wanneer emotionele stabiliteit ook hoog is  

• consciëntieusheid x agreeableness: de manier waarop consciëntieuze werknemers succes nastreven 
hangt af van hun score op agreeableness  

 

CURVILINEAIRE VERBANDEN  

Recente evolutie: testen van curvilineaire verbanden 

• correlatie: lineaire verbanden tussen persoonlijkheid en jobprestatie (positief, negatief, nulverband) 
• klopt dit wel? kan je ook niet te veel hebben van een trek? à testen van curvilineaire verbanden (of 

het “too much of a good thing”-effect  

 

Design Le et al. (2011):  

• persoonlijkheid: consciëntieusheid en emotionele stabiliteit  
• jobperformance: taakprestatie  
• N = 602, 44% mannen, M = 46 jaar  
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Consciëntieusheid:  

• hoog C: meer gemotiveerd/gedraven om goed te presteren, goed plannen, volharding,…  
• té hoog C 

o rigide, onvoldoende flexibel 
o blijven hangen bij (onbelangrijke) details  
o zijn minder bereid om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen  

• curvilineair verband: afhankelijk van de complexiteit van de job  

 

 

Emotionele stabiliteit:  

• hoog ES: kalm en gefocust blijven onder druk; minder gevoelig voor angst, depressie en boosheid  
• té weinig ES: angst/stress heeft verlammend effect 
• té hoog ES: te weinig alert voor problemen of risico’s, nonchalant  
• curvilineair verband: cf Yerkes-Dodson law: prestaties zijn lager bij extreem hoge en lage niveau’s van 

emotionaliteit  

 

1.2 PERSOONLIJKHEID EN LOOPBAANSUCCES  

Loopbaansucces = de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen bereiken als resultaat van 
hun werkervaringen  

• extrinsiek (objectief): salaris, hiërarchische niveau’s, promoties  
• intrinsiek (subjectief): tevredenheid met job/loopbaan  

 

1.2.1 EXTRINSIEK LOOPBAANSUCCES  

Design:  

• VFM ~ extrinsiek loopbaansucces  
• longitudinaal design  

o kindertijd: persoonlijkheid  
o volwassenheid (30-38 jaar, 41-50 jaar, 53-62 jaar): extrinsiek loopbaansucces 

• N = 354, 51% vrouwen  
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à .29 = totale verklaarde variantie big five  

à .13 = unieke toegevoegde waarde bovenop intelligentie  

à .28 = totale verklaarde variantie intelligentie  

à .12 = unieke toegevoegde waarde bovenop big five  

 

1.2.2 INTRINSIEK LOOPBAANSUCCES  

Conclusie:  

• neuroticisme: negatief verband met jobtevredenheid  
• extraversie, agreeableness en consciëntieusheid: positief verband  
• openheid: geen verband  

 

 

1.3 ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID@WORK  

Nood aan betrouwbare en valide instrumenten om persoonlijkheid te meten en deze info aan te wenden in het 
kader van: 

• selectie 
• coaching en ontwikkeling  
• outplacement 
• loopbaanbegeleiding  
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MBTI 

Meyers-Briggs Type Indicator:  

• veruit meest gebruikte persoonlijkheidsinstrument in Amerikaanse bedrijven  
• gebaseerd op jung’s werk over persoonlijkheidstype  
• acht voorkeuren beschreven op vier onafhankelijke ‘dimensies’ 

o extraversion – introversion  
o sensing – intuition  
o thinking – feeling  
o judging – perceiving  

 

 

 

Problemen:  

• categoriale benadering: cut-off = mediaan, terwijl het grootste aantal mensen een gemiddelde score 
heeft à stemt niet overeen met realiteit  

o lage test-hertestbetrouwbaarheid: hertest na 5 weken à 50% wordt anders geclassificeerd  
o verschillen binnen een type zijn vaak groter dan tussen types  

• weinig evidentie m.b.t. predictieve en incrementele validiteit  
o predictief: geen consistente relaties tussen MBTI-types en managerial performance  
o incrementeel: de MBTI voegt ook niet toe (bovenop Big Five) in de voorspelling van criteria 

zoals jobprestaties  
• zwakke convergente validiteit met Big Five: neuroticisme is volledig afwezig in de MBTI  

 

Waarom MBTI nog niet verdwenen uit organisationele settings? 

• MBTI-business  
• “aha-moment” à vragen rond betrouwbaarheid en validiteit terzijde  
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NEO-PI-R  

NEO-PI-R:  

• uitspraken doen over de individuele persoonlijkheidsverschillen  
• info gebruiken bij beslissingen aangaande de persoon 

o selectie 
o loopbaanbegeleiding 
o re-integratie  
o klinische diagnostiek  

• Big Five-domeinen  
• 30 facetten  
• hiërarchische structuur  

 

Voordelen:  

• zeer brede en fijnmazige meting van persoonlijkheid  
• betrouwbaar én valide  
• wetenschappelijk gevalideerd VFM 
• predictieve validiteit (ook voor werkprestaties, werkgerelateerd gedrag) 

 

Nadelen: 

• 240 items  
• items soms ver van de werkcontext  
• algemene persoonlijkheid, dus niet gecontextualiseerd  

 

GECONTEXTUALISEERDE ASSESSMENT (HPI)  

Idee: manifestatie van persoonlijkheid kan variëren over sociale rollen/omgevingen  

 

Invullers voorzien van de juiste frame-of-reference: 

• instructies: “beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen in een 
werksituatie”  

• items 
o ik besteed veel aandacht aan details 
o ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk  

 

Voordelen:  

• predictieve validiteit  
• face validiteit  
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Meta-analyse:  

• conclusie: gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere predicties toe in 
vergelijking met niet-gecontextualiseerde maten (frame-of-reference-effect)  

• implicaties 
o simply adding “at work’ to existing personality scales may be an efficient way to increase 

their validity  
o when contextualized, a trait like Openness to Experience may be more useful for predicting 

job performance than was previously believed  

 

 

Hogan Personality Inventory:  

• gecontextualiseerde, werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst  
• geënt op VFM 
• zeer uitvoerig empirisch geëvalueerd  

o hoge test-hertestbetrouwbaarheid  
o valide  

 

 

2 PERSONALITY@WORK: THE “DARK” SIDE  

2.1 DARK TRAITS  

Dark traits = “donkere” trekken/”maladaptieve” trekken/”dysfunctionele” trekken/”afwijkende” of “aberrante” 
trekken  

 

Dark traits = subklinische persoonlijkheidstrekken, worden bekeken vanuit een dimensioneel perspectief  
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Dark traits ≠ persoonlijkheidsstoornis  

 

 

Geïntegreerd perspectief: 

 

 

2.2 ASSESSMENT VAN DARK PERSOONLIJKHEID@WORK  

2.2.1 THE HOGAN DEVELOPMENT SURVEY   

 

 

2.2.2 DARK TRIAD  

MACHIAVELLISME  

“Het doel heiligt de middelen”  
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Manipulatie: zijn bereid en scheppen er plezier in om anderen te misleiden/manipuleren om hun doelen te 
bereiken  

 

Vaker vals spelen, liegen, bedriegen, maar gewoonlijk vertonen ze geen extreme vormen van antisociaal gedrag  

 

Cynische visie op de medemens: “trust nobody”  

 

NARCISME  

Extreme zelfverheerlijking: vol van zichzelf, vinden zichzelf belangrijk/superieur  

 

Staan graag in het middelpunt van de belangstelling  

 

Gevoel bevoorrecht te moeten worden  

 

PSYCHOPATHIE  

Interpersoonlijke componenten: opervlakkige charme, grandiositeit, manipulatie, bedrog  

 

Affectieve componenten: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoel  

 

Antisociale componenten: impulsiviteit, regelovertredend gedrag  

 

2.2.3 VFM-COMPOUNDS  

VFM-prototypes van persoonlijkheidsstoornissen: experts hebben een prototypisch NEO-profiel gemaakt voor 
elk van de 10 PD’s 

 

PD-counttechniek:  

• somscore  
• voor elke PD meest kenmerkende facetten optellen  
• normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar  
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2.3 DARK TRAITS EN WERKGEDRAG  

2.3.1 DARK TRIAD EN JOBPRESTATIE/CWB  

Conclusie meta-analyse:  

• jobprestatie: (zwak) negatief verband met machiavellisme en psychopathie  
• CWB: (matig sterk) positief verband met zowel machiavellisme en narcisme, minder met psychopathie  
• de drie trekken zijn positief gerelateerd, maar zijn voldoende verschillen om van elkaar onderscheiden 

te worden  

 

 

2.3.2 VFM-COMPOUNDS EN LOOPBAANSUCCES  

Subklinische trekken of “donkere” trekken:  

• niet per definitie maladaptief  
• onder juiste omstandigheden en beperkt in graad en tijd kunnen ze resulteren in positieve uitkomsten  
• hoewel ze op lange termijn en indien te ernstig nefaste gevolgen hebben  

 

Onderzoek:  

• longitudinaal onderzoek bij UGent-almumni 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  

o wat is de predictieve relatie tussen donkere trekken (T1) en latere indicatoren van 
loopbaansucces? (blauw) 

o zijn er ook omgekeerde effecten van loopbaansucces (Té) op de ontwikkeling van donkere 
trekken tussen T1 en T2? (geel) 
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2.3.3 PSYCHOPATHIE EN LEIDERSCHAP  

Landay, Harms, & Credé (2019):  

• meta-analyse m.b.t. relatie tussen (subklinische) psychopathie en leiderschap  
• leiderschap 

o leadership emergence (= in een leidinggevende positie terecht komen) 
o leadership effectiveness (= jobprestatie van de leidinggevende; hoe goed de leider is in 

zijn/haar job)  
• resultaat 

o psychopathie en leadership emergence: positieve relatie (rho = .07) ~ loopbaansucces  
o psychopathie en leadership effectiveness: negatieve relatie (rho = -.06) ~ jobprestaties  

 

2.3.4 HDS EN WERKSUCCES  

Nieuwe interpretatie van donkere trekken: “too much will get you fired but too little will get you ignored”  
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3 PROBLEEMGEDRAG OP HET WERK  

3.1 PESTEN OP HET WERK OF “MOBBING”  

3.1.1 MOBBING  

 

 

3.1.2 DEFINITIE  

Belgische wetgeving: 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  

 

3.1.3 EN PERSOONLIJKHEID (NIELSEN ET AL., 2017)  

Verklaringen:  

• target-behavior mechanism: werknemers met bep PH-trekken lokken pestgedrag uit bij anderen  
• negatieve perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat gedrag sneller als “negatief” 

wordt gepercipieerd  
• reverse causality mechanism: pestgedrag = traumatische stressor die voor verandering trekken zorgt  

 

MAAR: cross-sectionele studie  

 

 

Verklaringen: vb neuroticisme 

• target-behavior mechanism: neuroticisme à pessimistisch, onzeker à “irritant” à gepest worden  
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• negative perceptions mechanism: neuroticisme à sneller iets als ‘pesten’ percipiëren  
• reverse causality mechanism: gepest worden à neurotischer worden  

 

3.1.4 LINTON ET AL. (2013)  

Design:  

• N = 224  
• pestvragenlijst: ‘victim’-schaal en ‘bully’-schaal  
• persoonlijkheid: Dark Triad, agressie en impulsiviteit  
• psychologisch en emotioneel pesten, NIET fysiek op het werk  
• correlationeel  

 

Resultaat:  

• 37% is slachtoffer van pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 maanden)  
• 17% geeft aan anderen te pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 maanden)  

 

 

3.2 DESTRUCTIEF LEIDERSCHAP  

Destructief leiderschap is gedefinieerd als moedwillig gedrag gesteld door een leider dat de organisatie en/of 
haar leden schade berokkent of kan berokkenen door:  

• ondergeschikten ertoe aan te zetten om doelen na te streven die ingaan tegen belangen organisatie 
• hanteren stijl waarbij gebruik gemaakt wordt van nefaste manieren van beïnvloeding ondergeschikten  

 

Toxic Triangle:  
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4 DE DARK TRIAD EN WERKGEDRAG  

4.1 INTRODUCTIE  

Dark Triad:  

• machiavellisme  
• narcisme  
• psychopathie  

 

Vooral fascinatie voor hoe deze tot uiting komen in organisatorische contexten: de DT vertegenwoordigt een 
taxonomie van donkere persoonlijkheidskenmerken die uitgebreid is bestudeerd, waarbij onderzoekers 
proberen te begrijpen hoe deze eigenschappen verband houden met  

• andere persoonlijkheidsmodellen  
• een reeks van organisatorisch relevante processen en resultaten  

 

4.2 PERSOONLIJKHEID GEDEFINIEERD  

De DT verwijst naar een constellatie van persoonlijkheidsgerelateerde constructen  

 

James & LeBreton (2012) definieerden persoonlijkheid als ‘de dynamische mentale structuren (vb scripts, 
schema’s, motieven, behoeften) die verband houden met mentale processen (vb waarnemen, framen, 
coderen, analyseren, afleiden) die de cognitieve, affectieve en gedragsmatige aanpassingen aan zijn of haar 
omgeving’  

 

Onderscheid tussen impliciete en expliciete componenten van persoonlijkheid: 

• impliciet: die aspecten van persoonlijkheid die buiten het bewuste bewustzijn liggen  
• expliciet: die aspecten van de persoonlijkheid waarvan men zich bewust is  

 

Tot op heden heeft het merendeel van het onderzoek zich gericht op de expliciete componenten van de DT, 
met name in de vorm van expliciete kenmerken  

 

4.3 DE DARK TRIAD GEDEFINIEERD  

4.3.1 MACHIAVELLANISME  

Christie & Geis (1970): “een strategie van sociaal gedrag waarbij anderen worden gemanipuleerd voor 
persoonlijk gewin”  
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Dahling et al. (2009): “een neiging om anderen te wantrouwen, een bereidheid tot amorele manipulatie, een 
verlangen om status voor zichzelf te vergaren en een verlangen om interpersoonlijke controle te behouden”  

 

Kessler et al. (2010): “een geloof in het gebruik van manipulatie, waar nodig, om de gewenste doelen te 
bereiken in de context van de werkomgeving”  

 

Er is een algemene erkenning dat het belangrijkste kenmerk van machiavellianisme een neiging tot manipulatis 
is, vaak vergezeld van:  

• gebrek aan empathie 
• lagere niveau’s van affect  
• een focus over het nastreven van eigen doelen (vaak ten koste van anderen) 
• een afwijkende kijk op moraliteit (d.w.z. één die een grotere acceptatie biedt van gedrag dat normaal 

gesproken zou worden omschreven als immoreel of onethisch)  

 

4.3.2 NARCISME  

Narcisme is bestudeerd m.b.v. een reeks theoretische modellen die de toegepaste, persoonlijkheids-, en 
klinische psychologie omvatten  

 

Bijna alle modellen erkennen dat personen met hogere niveau’s van narcisme waarschijnlijk: 

• gevoelens van superioriteit koesteren die wordt aangedreven door opgeblazen of groots zelfgevoel  
• een disdunctionele behoefte hebben aan overmatige aandacht en bewondering  
• een neiging hebben tot uitbuitende handelingen of gedragingen  
• gebrek aan empathie, neigend naar ongevoeligheid  

 

Er zijn ook andere dimensies voorgesteld, die grotendeels uit de factoranalyse van bestaande 
zelfrapportagemetingen vallen:  

• bij het bekijken van eerdere factoranalyses op de NPI merkten Boldero et al. (2015) op dat de auteurs 
zich hadden gevestigd op factoroplossingen die varieerden van 2 tot 7 factoren  

• deze auteurs rapporteerden ook resultaten van verschillende nieuwe factoranalyses en concludeerden 
dat unidimensionele modellen meer dan de helft van de variantie in het latente kenmerk verklaarden  

 

Factoren die uit de NPI worden geëxtraheerd: “narcistische grootsheid”  

• manifesteert zich vaak als interpersoonlijk uitbuitende handelingen, gebrek aan empathie, intense 
jaloezie en agressie en exhibitionisme 

• “narcistische kwetsbaarheid” (= de bewuste ervaring van hulpeloosheid, leegte, laag zelfbeeld en 
schaamte) is ander belangrijk aspect van narcisme  
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4.3.3 PSYCHOPATHIE  

Twee zeer invloedrijke wetenschappers:  

• Cleckley: lijst met 16 bepalende kenmerken die de eerste basis vormen voor het meten van 
psychopathie via de Psychopathy Checklist  

• Hare: 30-jarig onderzoeksprogramma, organisatorische implicaties van psychopaten  

 

Afgelopen 30 jaar zijn aantal dimensionele modellen van psychopathie aangeboden die algemene structuur 
trachten te geven:  

• vroege dimensionele modellen benadrukten twee kerngebieden van disfunctie  
o emotionele/interpersoonlijke afwijking (bv gebrek aan wroeging, interpersoonlijke 

manipulatie, grootsheid, gebrek aan empathie)  
o gedragsafwijking (bv impulsiviteit, sensatie zoeken, antisociaal gedrag)  

• meer recentelijk hebben wetenschappers drie- en vierdimensionele modellen aangeboden die 
geschikter zijn voor het samenvatten van psychopathische kenmerken  

 

Vierdimensionale model Williams et al. (2007):  

• interpersoonlijke manipulatie (bv grootsheid, liegen, oppervlakkige charme)  
• ongevoelig affect (bv gebrek aan empathie, gebrek aan wroeging)  
• grillige levensstijl (bv impulsiviteit, onverantwoordelijkheid, sensatie zoeken)  
• criminele neigingen (bv antisociaal of contraproductief gedrag)  

à discussie of vierde dimensie persoonlijkheidskenmerken weerspiegelt of de gedragsmatige manifestatie van 
de andere psychopathie-eigenschappen  

 

Meeste kenmerken die literatuur bevat kunnen gemakkelijk worden toegewezen aan meer spaarzame 
modellen  

 

MAAR, uitzondering: Lilienfeld, Patrick en collega’s à hedendaagse modellen van psychopathie zien 
belangrijke dimensie over het hoofd: durf of onbevreesde dominantie (sociale en fysieke dominantie, de 
neiging van mensen met hogere niveau’s van psychopathie hebben verhoogde drempels voor het ervaren van 
angst)  

 

4.3.4 AFBAKENING VAN DE REIKWIJDTE VAN DE DARK TRIAD  

Paulhus & Williams (2002): DT als “beledigend”, “aversief” en consistent met een “kwaadaardig sociaal 
karakter” à deze toxische eigenschappen als minder problematisch beschouwd en vaker voorkomend dan 
pathologische tegenhangers  
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Wu & LeBreton (2011): focussen op klinische niveau’s van de Dark Triad zou het belang en de relevantie van 
deze eigenschappen voor de organisatiewetenschappen teniet doen  

• extreem lage base rates van klinische uitingen (< 1%)  
• subklinische uitingen: 15%  

 

LeBron et al. (2006): onderscheid tussen klinische en subklinische pathologie  

• klinische kenmerken: allesomvattend patroon van afwijkend en disfunctioneel gedrag, affect en 
cognitie dat meerdere sferen of aspecten van iemands leven doordringt  

• subklinische kenmerken: dezelfde patronen van disfunctioneel gedrag, affecten en cognities, maat niet 
zo extreem omdat het individu de symptomen manifesteert op een evenredig lager niveau en 
frequentie  

 

4.4 RELATIES TUSSEN DE DARK TRIAD EN ORGANISATIONELE UITKOMSTEN  

4.4.1 JOBPERFORMANCE  

EERDER ONDERZOEK 

O’Boyle et al. (2012):  

• machiavellisme en psychopathie hadden beide een kleine, maar significante relatie met werkprestatie 
• kleine, maar niet-significante relatie tussen narcisme en werkprestaties  
• relatie tussen narcisme en prestatie negatief en significant voor personen in gezagsposities  
• relatie tussen narcisme en prestatie negatief en sterker voor collectivistische culturen  

 

RECENTE LITERATUUR  

Guedes (2017): gemengde bevindingen voor bivariate relatie tussen narcisme en werkprestaties kunnen 
gedeeltelijk worden toegeschreven aan manier waarop werkprestaties worden gemeten à narcistische 
individuen hebben de neiging om positievere zelfevaluaties te geven, wat leidde tot een significant positieve 
relatie wanneer de prestaties op het werk subjectief werden beoordeeld  

 

Reina et al. (2014): potentiële effect van CEO-narcisme op bedrijfsprestaties 

• narcisme heeft indirecte invloed op bedrijfsprestaties, omdat het wordt gemedieerd via 
gedragsintegratie van het topmanagementteam  

• organisatie-identificatie modereert relatie tussen narcisme van CEO’s en gedragsintegratie 
topmanagementteam: narcistische CEO’s die zich sterk identificeerden met organisatie à hogere 
percentages gedragsintegratie à betere prestatie  
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Blickle & Schütte (2017): hoe tweefactorenconceptualisering (egocentrische impulsiviteit en onverschrokken 
dominantie) gerelateerd was aan prestatie  

• geen van de psychopathiefactoten had significante bivariate relatie met werkprestaties  
• opleidingsniveau modereerde relatie tussen onverschrokken dominantie en werkprestatie (positief 

voor hoge opleidingsniveau’s, maar negatief voor lage)  

 

4.4.2 CONTRAPRODUCTIEF WERKGEDRAG  

EERDER ONDERZOEK 

O‘Boyle en collega’s (2012): alle drie DT-kenmerken positief gerelateerd aan CWB’s  

 

RECENTE LITERATUUR: HOOFDEFFECTEN  

James et al. (2014): personen met hogere niveau’s van DT-kenmerken vertoonden meer plezier wanneer een 
collega een slechte prestatiebeoordeling kreeg  

 

Jonason & O’Connor (2017): psychopathie en machiavellisme verklaren elk op unieke wijze de variantie in de 
neiging om shortcuts te nemen op het werk  

 

Scherer et al. (2013): psychopathie voorspelde de intentie om in de toekomst CWB’s te plegen en 
zelfgerapporteerde interpersoonlijke CWB’s in een teamcontext  

 

Grijalva & Newman (2015): twee facetten van narcisme zijn differentieel gerelateerd aan CWB’s  

• aanspraak/uitbuiting positief gerelateerd 
• leiderschap/autoriteit negatief gerelateerd  

 

RECENTE LITERATUUR: MEDIATOREN EN MODERATOREN  

Castille et al. (2017): organisatorische beperkingen modereren de relatie tussen machiavellisme en 
zelfgerapporteerde productieafwijking à effect gemedieerd door sociale ondermijning (veel concurrentie à 
positieve relatie sterker)  

 

Blickle & Schütte (2017): lagere niveau’s van onverschrokken dominantie (psychopathie), in combinatie met 
laag opleidingsniveau of lage interpersoonlijke invloed, leidden tot verhoogde CWB’s richting de organisatie 
(CWBO)  
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Egan et al. (2015): zowel psychopathie als machiavellisme houden verband met morele terugtrekking  

 

4.4.3 ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR  

EERDER ONDERZOEK  

Boddy et al. (2010): negatieve relatie tussen bedrijfspsychopaten en niveau’s van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen  

 

Becker & O’Hair (2017): DT-kenmerken kunnen verschillende relaties hebben met OCB’s, afhankelijk van het 
doelwit van de OCB’s à machiavellisme heeft zwakkere negatieve relatie met OCB’s die gericht is op 
individuen (OCBI’s) en een sterkere relatie met OCBO’s  

 

Liu (2008): negatieve relatie tussen machiavellisme en bereidheid om kennis te delen  

 

4.4.4 WERK EN WERKATTITUDES  

EERDER ONDERZOEK 

Bruk-Lee et al. (2009): narcisme en machiavellisme negatief gerelateerd aan werktevredenheid  

 

RECENTE LITERATUUR  

Jonason et al. (2015):  

• narcisme houdt positief verband met werkplezier, maar waarschijnlijk indirect effect veroorzaakt door 
percepties van prestige en werkautonomie  

• machiavellisme en psychopathie negatief gerelateerd aan werkplezier, gemodereerd door 
waargenomen concurrentievermogen  

 

Spurk et al. (2016): narcisme en machiavellisme geen verband met loopbaantevredenheid, terwijl psychopathe 
significant negatief verband vertoonde  

 

Hirschi & Jaensch (2015): significante indirecte effecten van narcisme op loopbaantevredenheid via 
zelfeffectiviteit en loopbaanbetrokkenheid  
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Volmer et al. (2016): narcisme van leiders houdt geen verband met werkhouding ondergeschikten  

• machiavellisme negatief gerelateerd aan loopbaantevredenheid ondergeschikten en positief 
gerelateerd aan emotionele uitputting ondergeschikten  

• psychopathie van leiders negatief gerelateerd aan werktevredenheid ondergeschikten  

 

4.4.5 LEIDERSCHAP  

EERDER ONDERZOEK 

Spain et al. (2014):  

• relaties die DT-kenmerken koppelen aan (in)activiteit van leiderschap zijn complex  
• de DT-kenmerken van leiders kunnen impact hebben op alle organisatieniveau’s  
• impact DT-kenmerken leiders reikt verder dan prestatie van het werk en omvat ook werkhouding en 

affect  

 

RECENTE LITERATUUR  

Volmer et al. (2016):  

• narcisme leiders positief gerelateerd aan objectieve en subjectieve indicatoren van carrièresucces en 
geen negatieve invloed op welzijn ondergeschikten  

• machiavellisme leiders gerelateerd aan lagere loopbaantevredenheid hogere mate van emotionele 
uitputting  

• psychopathie van leiders had nadelige invloed op arbeidsvreugde ondergeschikten  

 

Wisse et al. (2015):  

• psychopathie en machiavellisme ondergeschikten neg gecorreleerd aan evaluaties innovatie leider 
• dyadische samenstelling van DT-kenmerken in leider/ondergeschikten leek belangrijke rol te spelen, 

omdat narcisme van ondergeschikten positief verband hoeld met evaluaties van innovatie door 
leiders, maar alleen wanneer de ondergeschikten niet werden gekoppeld aan narcistische leider  

 

De Hoogh et al. (2015): mannelijke ondergeschikten beoordelen narcistische vrouwelijke leiders negatiever dan 
narcistische mannelijke leiders  

 

Grijalva et al. (2015): gemengde bevindingen voor relatie tussen narcisme en effectiviteit kunnen worden 
toegeschreven worden aan  

• wie de effectiviteitsbeoordelingen levert  
• dat de relatie mogelijke curvilineair is  
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Zhang et al. (2017): narcime van CEO’s verhoogde de prestaties van een organisatie, maar alleen wanneer deze 
CEO’s in staat waren om nederig gedrag te vertonen tegenover hun ondergeschikten  

 

Reina et al. (2014): narcistische CEO’s positief gecorreleerd met bedrijfsprestaties, maar alleen wanneer ze zich 
sterk identificeerden met de organisatie  

 

Brunell et al. (2008): positieve relatie tussen narcisme en leadership emergence  

 

Grijalva et al. (2015): narcisme voorspelt leadersip emergence niet meer na controle voor extraversie  

 

Ong et al. (2016): narcisten kwamen aaanvankelijk naar voren als leiders binnen onbekende groepen, maar 
deze aanvankelijke voorkeur werd gevolgd door afname van peerrated leiderschap  

 

Küfner et al. (2013): narcistische individuen verwerven aanvankelijk gunsten, maar positieve waarnemingen 
lopen in de loop van de tijd af naarmate de interacties met de leider antagonistischer en vijandiger worden  

 

Wisse & Sleebos (2016): machiavellisme van supervisors hield positief verband met misbruik van supervisie, 
maar alleen wanneer supervisors hun positie als machtig beschouwden  

 

Boddy et al. (2015): leiders met DT-eigenschappen zijn in staat om hun toxic neigingen te uiten naar 
ondergeschikten en tegelijkertijd een gunstige indruk na te laten bij leidinggevenden  

 

4.4.6 CREATIVITEIT EN INNOVATIE  

EERDER ONDERZOEK 

Goncalo et al. (2010): personen met verhoogde mate van narcisme hadden de neiging om hun creatieve 
vermogen te overschatten, maar werkelijke prestaties waren niet anders dan die van niet-narcisten  

 

RECENTE LITERATUUR  

Dahmen-Wassenberg et al. (2016): narcisme is sterk gecorreleerd met zelfgerapporteerde creativiteit, maar 
geen verband gevonden voor objectieve maatstaven van creativiteit  
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Jonason et al. (2015a): narcisme medieert relatie tussen sekseverschillen in gerapporteerde algemene 
creativiteit  

 

Wisse et al. (2015): psychopathie en machiavellisme ondergeschikten negatief gerelateerd aan evaluaties van 
innovatie van de leider  

 

Zhang et al. (2017): narcistische CEO’s die in staat waren om hun indrukken effectief te beheren om nederig 
over te komen voor hun ondergeschikten hadden de neiging om effectiever te zijn in het bevorderen van een 
innovatiecultuur en het verbeteren van de bedrijfsprestaties  

 

4.4.7 ANDERE ORGANISATIONELE RELEVANTE UITKOMSTEN  

FAKING EN PERSONEELSSELECTIE  

In high-stakes selectie kunnen personen met verhoogde niveau’s van DT-kenmerken: 

• vatbaar zijn voor faking en sociaal wenselijk reageren  
• meer vaardig zijn in vervalsing vergeleken met personen met lagere niveau’s van DT-kenmerken  
• zich meer op hun gemak voelen bij fakinggedrag 

 

Fletcher (1990): machiavellisme houdt verband met grotere bereidheid om oneerlijk te zijn tijdens interviews  

 

Levashina & Campion (2006): personen met machiavellistische eigenschappen kunnen behoorlijk bedreven zijn 
in faken tijdens het selectieproces  

 

Paulhus et al. (2013): narcisten zijn behoorlijk bedreven in het maken van positieve eerste indrukken, en hun 
gedragsneigingen tot zelfpromotie en spraakzaamheid werken in hun voordeel wanneer ze werden beoordeeld 
op inzetbaarheid  

 

Roulin & Bourdage (2017): alle drie de DT-kenmerken voorspelden gebruik van misleidende tactieken voor 
impression management  

 

WERKGROEPEN EN TEAMS  

Küfner et al. (2013): narcistische individuen gebruiken aanvankelijk agentisch gedrag en gaan over op meer 
antagonistisch gedrag naarmate interpersoonlijke relaties zich ontwikkelen  
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Castille et al. (2017): individuen met machiavellistische neigingen nemen deel aan het ondermijnen van peers 
om positieve beoordelingen van supervisors te krijgen (afhankelijk van situaties met beperkte middelen)  

 

Baysinger et al. (2014): hogere niveau’s van teampsychopathie en impliciete agressie voorspelden slechtere 
teamprestaties, minder toewijding en zwakkere cohesie  

 

CROSS-CULTUREEL ONDERZOEK  

Murphy (19976): aspecten van DT-kenmerken zijn ook waargenomen in afgelegen culturen  

 

Onderzoek suggereert dat de regio van de wereld waarin je leeft mogelijk een rol speelt bij zelfgerapporteerde 
niveau’s van narcisme  

 

Kaiser et al. (2015): percepties van DT-gedrag kunnen worden beïnvloed door strikte gehoorzaamheid aan 
autoriteit die wordt gezien in collectivistische en hiërarchische culturen  

 

4.5 METEN VAN DE EIGENSCHAPPEN VAN DE DARK TRIAD  

4.5.1 SINGLE CONSTRUCTMETINGEN – PSYCHOPATHIE  

Self-Report Psychopathy-schaal (SRP): 

• 64 zelfrapportage-items die zijn ontworpen om vier factoren te meten (interpersoonlijke manipulatie, 
ongevoelig affect, grillige levensstijl, criminele neigingen) 

• deelnemers beantwoorden elke vraag m.b.v. likert-schaal  
• betrouwbaarheid 0,8 – 0,9 of hoger 

 

Levenson’s Self-Report Psychopathy Scale (LSRP): 26 items, ontworpen om primaire en secundaire 
psychopathie te meten  

 

Psychopathic Personality Index (PPI):  

• omvat 189 items 
• acht psychopathiegerelateerde factoren: stressimmuniteit, sociale potentie, onbevreesdheid, 

externalisering van de schild, machiavellistisch egocentrisme, zorgeloze nonplanfulness, impulsieve 
non-conformiteit en koudhartigheid  
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Business-SCAN 360: 

• bedrijfspsychopathie  
• 20 items met 5-punts Likert-schaal  
• vier factoren die overeenkomen met factoren SRP  

 

B-SCAN Self: 

• zelfbeoordeling voor psychopathie op de werkplek  
• 126 items die 4 factoren en 15 subfactoren meten  

o interpersoonlijk: onoprecht, arrogant, onbetrouwbaar, manipulatief/onethisch  
o affectief: meedogenloos, oppervlakkig, ongevoelig, verwijten  
o levensstijl: ongeduldig, egoïstisch, ongericht, grillig, onbetrouwbaar  
o asociaal: dramatisch, pesten  

 

Significante correlatie tussen B-SCAN Self en SRP-III (.69), evenals tussen de B-SCAN en maten van 
machiavellisme (.63) en narcisme (.45)  

 

B-SCAN Self scores negatief gerelateerd aan agreeableness (-.45) en consciëntieusheid (-.33)  

 

4.5.2 SINGLE CONSTRUCTMETINGEN – NARCISME  

Narcissistic Personality Inventory (NPI): 

• traditionele format: gedwongen keuze tussen twee uitspraken  
• aangepast format: Likert-schaal (geeft meer informatie over subfactoren)  
• kritiek 

o meet kwetsbare component niet  
o inconsistent bewijs voor factorstructuur  

• constructvaliditeit: betrouwbaarheid = .80 

 

Grandiose Narcissism Scale (GNS): om consistent lage betrouwbaarheid op facetniveau NPI aan te pakken  

 

Pathological Narcissism Inventory (PNI): 

• interne consistentie: variërend van .78 tot .93  
• PNI-totaal correleert met NPI (.13) terwijl slechts 5 van de 7 facetten correleren met NPI (sterkste = 

uitbuiting) 

 

Single-Item Narcissism Scale (SINS): één Likert-item  
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4.5.3 SINGLE CONSTRUCTMETINGEN – MACHIAVELLIANISME  

Mach-IV:  

• zelfbeoordeling met 20 items met Likert-schaal 
• bezorgdheid over factorstructuur à twijfels over constructvaliditeit  

 

Machiavellian Personality Scale (MPS): 16 items om 4 factoren te meten (betrouwbaarheid .82) 

• wantrouwen jegens anderen  
• verlangen naar status 
• verlangen naar controle 
• amorele manipulatie  

 

Organisational Machiavellism Scale (OMS): 18 items, 3 factoren (lage interne consistentie .67 - .76) 

• handhaving van macht (CWB’s: -.27) 
• managementpraktijken (CWB’s: -.19) 
• manipulativiteit (correleert met Mach-IV, .45 en met CWB’s .21)  

 

4.5.4 GECOMBINEERDE CONSTRUCTMETINGEN – SHORT DARK TRIAD  

Short Dark Triad (SD3):  

• 27 items  
• redelijke totale interne consistentie: .70 - .80, en goede test-hertestbetrouwbaarheid (.77 - .84) 
• driefactorenstructuur  

 

4.5.5 GECOMBINEERDE CONSTRUCTMETINGEN – DIRTY DOZEN  

Dirty Dozen: 12 items  

• bekritiseerd vanwege extreme beknoptheid en zwakkere convergente validiteit met andere metingen 
van DT  

o DD correleerde .53, .56 en .46 met respectievelijk de Mach-IV, de SRP-III en de NPI 
o SD3 correleerde .68, .78 en .70 met respectievelijk de Mach-IV, de SRP-III en de NPI 

• bewijs van interne consistentie is gemengd (± .86 voor narcisme, ± .70 voor machiavellisme en ± .64 
voor psychopathie) 

• heeft driedelige structuur die overeenkomt met elke component van DT  
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4.5.6 GECOMBINEERDE CONSTRUCTMETINGEN – HOGAN DEVELOPMENT SURVEY  

Hogan Development Survey (HDS): subklinische varianten van persoonlijkheidsstoornissen beschreven  

• 168 items met 11 verschillende schalen: prikkelbaar, sceptisch, voorzichtig, gereserveerd, ontspannen, 
gedurfd, ondeugend, kleurrijk, fantasierijk, ijverig en plichtsgetrouw  

• kenmerken van DT rechtstreeks gemeten door twee schalen  
o stoutmoedigheidsschaal (narcistische PD) 
o ondeugendheidsschaal (antisociale PD)  

• machiavellisme gemeten m.b.v. items van de sceptische en prikkelbare schalen en psychopthie door 
ondeugendheidsschaal en kleurrijke schaal  

• geeft niet alleen informatie over DT-kenmerken, maar ook over andere maladaptieve of 
problematische tendensen die bijzonder storend kunnen zijn in organisatorische contexten  

 

4.5.7 VIJFFACTORENMODEL – GLOBALE TREKKEN  

O’Boyle et al. (2015):  

• machiavellisme negatief geassocieerd met C (-.27) en A (-.50), positief geassocieerd met N (.11) en niet 
significant geassocieerd met E en O  

• narcisme neg geassocieerd met A (-.36) en N (-.20), positief geassocieerd met E (.49), O (.24) en C (.11)  
• psychopathie negatief geassocieerd met A (-.53) en C (-.39), positief geassocieerd met E (.05), O (.05) 

en N (.06)  

 

4.5.8 VIJFFACTORENMODEL – FACETLEVEL-TREKKEN  

O’Boyle et al. (2015):  

• narcisme 
o negatief: altruïsme, bescheidenheid, rechtlijnigheid, tederheid, vetrouwen 
o positief: assertiviteit, opwinding zoeken, gezelligheid, woede/vijandigheid, fantasie  

• psychopathie  
o negatief: altruïsme, therapietrouw, bescheidenheid, rechtlijnigheid, tederheid, vertrouwen, 

beraadslaging, plichtsgetrouwheid, zelfdiscipline, warmte 
o positief: opwinding zoeken, woede/vijandigheid, depressieve neigingen, impulsiviteit, 

kwetsbaarheid  

 

4.5.9 VIJFFACTORENMODEL – HEXACO  

Factor eerlijkheid en nederigheid bestaat uit vier facetten:  

• oprechtheid  
• eerlijkheid 
• hebzuchtvermijding  
• bescheidenheid  
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Lee & Ashton (2005): DT-kenmerken zijn negatief en sterk gerelateerd aan honesty-humility  

 

4.5.10 VIJFFACTORENMODEL – ONDERSCHEIDEN VAN, OF OVERTOLLIG ZIJN MET, DE DT-
TREKKEN  

Globale kenmrken FFM te grof om enige betrouwbare en direct proxy voor DT-kenmerken te bieden: 

• uitzondering: honesty-humility als indicatie voor psychopathie  
• kenmerken op facetniveau lijken betrouwbare en effectieve manier te bieden om psychopathie te 

beoordelen, maar aanvullend werk is nodig voor narcisme en machiavellisme  
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PERSOONLIJKHEID VANUIT FORENSISCHE 
CONTEXT  
1 CONCEPTUEEL KADER EN BASISPROCESSEN  

1.1 CONCEPTUEEL KADER VOOR BEGRIJPEN VAN GEWELDPLEGING: BPS-MODEL  

Biopsychosociaal model:  

 

 

1.2 EEN MACRO-LEVEL PERSPECTIEF OP CRIMINEEL GEDRAG (GRAND THEORIES)  

= abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen belichten  

 

Modernisatietheorie:  

• snelle sociale veranderingen leiden tot teloorgang van traditionele waarden/normen  
• verschil in crime-rates als gevolg van variatie in tempo en mate waarin landen moderniseren  

 

Civilisatietheorie: 

• focus op geaggregeerde persoonlijkheidsveranderingen van individuen binnen een moderniserende 
maatschappij (bv meer zelfcontrole) 

• belangrijke nuancering: internaliserend vs externaliserend geweld  

 

World systems-theorie: ongelijke economische ontwikkeling tussen en binnen landen leidt tot crimineel gedrag 
(via lus van ongelijkheid – uitbuiting)  

 

à macro-level = sociologie i.t.t. psychologie = micro-level  
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1.3 BASISPROCESSEN OP MICRO-NIVEAU: PERSOONLIJKHEID EN SOCIALE IA  

 

 

1.3.1 SELECTIE  

Hoog sensation-seeking:  

• voorkeur feestjes met riskgehalte (drugs) 
• high-risk seksueel gedrag  
• creëren eigen verkeersregels, vaak betrokken in ongevallen  

= algemeen: zoeken stimulatie op, komen vaker tericht in sociale situaties waar een bepaald risico speelt  

 

Hoog self-concealment (hoog N – laag E):  

• selecteren situaties waarin ze alleen kunnen zijn  
• zoeken net geen sociale steun op  

 

1.3.2 EVOCATIE  

Hoog agressie: “hostile attributional bias” (cues als negatief/vijandig ervaren) leidt tot agressieve attitude naar 
anderen  

 

1.3.3 MANIPULATIE  

= alle intentionele acten om het gedrag van anderen te veranderen  

 

Verschillende trekken geassocieerd met specifieke manipulatiestrategieën  

 

Één prototypisch trekprofiel: machiavellisme 

• manipulatief 
• cynisch 
• anderen worden gebruikt i.f.v. eigen doelen (opportunistisch)  
• interpersoonlijk wantrouwen  
• gebrek aan empathie  
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PERSOONLIJKHEIDSPREDICTOREN VAN MANIPULATIESTRATEGIEËN  

Extraversie:  

• hoog dominant à bedreigen, brekritiseren, verwijten, wijzen op verantwoordelijkheden  
• laag dominant à ziekte veinzen, zelfvernedering, maar ook liegen en geweld  

 

Welwillendheid:  

• hoog à induceren van plezier, uitleg geven  
• laag à “silent treatment”  

 

Consciëntieusheid:  

• hoog à rationaliseren, logische verklaringen geven  
• laag à weinig consensus (meer risico op criminele strategieën?)  

 

Emotionele stabiliteit:  

• hoog à weinig onderzoek  
• laag à regressie (emotionele uitzinnigheid)  

 

Openheid voor ervaringen:  

• hoog à rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op verantwoordelijkheden  
• laag à sociale vergelijking  

 

2 PERSOONLIJKHEID EN DELICTPLEGING  

2.1 ALGEMENE PERSOONLIJKHEID EN DELICTEN  

Eysenck (1996): PEN-model à hoog E (sensation seeking), hoog N (angst, depressie) en hoog P (agressief, 
impulsief) geassocieerd met delictgedrag  

 

VFM: 

• meeste evidentie voor combinatie lage C en lage A  
• tegenstrijdige evidentie voor rol van hoge N, hoge E, lage O  
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Modererende rol van omgeving: vb associatie tussen impulsiviteit en crimineel gedrag is sterker in arme 
buurten  

 

Rangordestabiliteit van agressie (de Columbia County Longitudinal Study):  

 

 

 

2.2 MALADAPTIEVE PERSOONLIJKHEID EN DELICTEN  

Grootste evidentie voor link met antisociale persoonlijkheidsstoornis:  

• link met diagnostische criteria  
• prospectieve studies: diagnose als risicofactor voor recidive  
• prevalentie in forensische populatie: meest courante persoonlijkheidsstoornis in gevangeniscontext  

 

Minder robuuste evidentie voor link met andere persoonlijkheidsstoornissen: 

• vb paranoïde PD en partnergeweld, zeker wanneer versterkt door middelengebruik 
• vb hogere prevalentie van borderline PD in gevangenis, zeker bij vrouwen  

 

Relevantie van interactie met comorbide problemen (vb middelenebruik) en situationele factoren  

 

Geen één-op-één relatie tussen bepaalde PD’s en type delict  
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2.2.1 ANTISOCIALE PD VERSUS PSYCHOPATHIE: KORTE HISTORIEK EN DEFINIËRING  

Hervey Cleckley, The Mask of Sanity (1941) 

 

Nood aan afgebakende kenmerken op basis van klinische en forensische cases  

 

16 kenmerken: 

 

 

Robins (1966):  

• DSM-III werkgroep: op zoek naar meetbare en objectiveerbare beschrijving van antisociaal gedrag  
• sterk gebaseerd op werk van Robins (1966): ‘Deviant Children Grown Up; een sociologisch en 

psychiatrisch onderzoek naar sociopathie’  
• gedragskenmerken als symptomen  

 

2.2.2 ANTISOCIALE PD VERSUS PSYCHOPATHIE: ONDERLINGE VERHOUDING  

DSM-I en DSM-II: ‘sociopathische persoonlijkheidsstoornis’ en ‘antisociale persoonlijkheid’ in lijn met 
conceptualisering Cleckley  

 

DSM-III (1986): 

• antisociale persoonlijkheidsstoornis  
• switch naar focus op observeerbaar delinquent gedrag  
• meer persoonlijkheidsgerelateerde criteria (charme, lage angst) 

 

DSM-IV: lijn van DSM-III wordt aangehouden  

 

DSM-5:  

• categoriale benadering van antisociale PD analoog aan DSM-IV 
• psychopathie specifiek in dimensioneel model  
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2.2.3 ANTISOCIALE PD VERSUS PSYCHOPATHIE: ASSESSMENT  

DSM-5:  

 

 

PCL-R:  

• de Hare Psychopathy Checklist – Revised  
• gedrags- en persoonskenmerken  
• klinische beoordeling op 20 criteria  

o training en forensische expertise noodzakelijk  
o interview + dossierstudie  
o liefst meer dan één beoordelaar  

• scoring 
o 0 (n.v.t.) – 1 (tot op zekere hoogte van toepassing) – 2 (van toepassing)  
o 40 = prototypische psychopaat  
o maar: cutoff = 30 (VS); 25-26-27 (Europa)  

 

 

Antisociale PD ≠ psychopathie: welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor ATS PD m.b.t. 
hun relaties met het FFM? 
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Meta-analyse PP – ATS – FFM:  

• 26 steekproeven psychopathie (N = 6913)  
• 57 steekproeven ATS PD (N = 16424)  
• gradatieverschillen tussen stoornissen in termen van relatie met FFM (vooral met A en C): PP>ATS 
• unieke associatie van PP met laag angst  

 

 

DSM-5 AMPD – eerste erkenning psychopathie: DSM-5, sectie 3 (AMPD: Alternative Model of Personality 
Disorders)  

• criterium A: disfuncties in ‘zelf’ en ‘interpersoonlijk functioneren’  
• criterium B: aanwezigheid van pathologische persoonlijkheidstrekken  

o manipulatief gedrag  
o onbetrouwbaarheid  
o ongevoeligheid  
o vijandigheid  
o onverantwoordelijk gedrag  
o impulsiviteit  
o riskant gedrag  

 

Psychopathische specifier:  

• lage angst 
• lage sociale teruggetrokkenheid  
• aandacht zoeken  

à ‘fearlessness’, ‘bold interpersonal style’  

 

3 PERSOONLIJKHEID EN RECHTSPSYCHOLOGIE  

3.1 PERSOONLIJKHEID EN POLITIONEEL VERHOOR  

Verhoor als een belangrijke politietechniek: 70-80% recherchewerk = ondervragen getuigen, verdachten en 
slachtoffers  

 

Doel van het verhoor = waarheidsvinding: informatie is verkregen op een eerlijke, objectieve en juridisch 
correcte wijze  
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Valse ontkenningen en valse bekentenissen als bedreiging waarheidsvinding  

 

Verschillende factoren hebben invloed op de betrouwbaarheid bij verdachtenverhoren  

• kenmerken van de verhoorder 
• kenmerken van de verhoorde 
• verhoorstijl 
• contextuele factoren  

 

3.1.1 PROTOTYPISCH PERSOONLIJKHEIDSPROFIEL VAN EEN GOEDE VERHOORDER  

 

 

Additionele waarde van hoog O: algemene openmind voor andere culturen of ideeën? 

 

Nuancering: hoog E – prijsgeven van informatie  

 

3.1.2 EEN TAXOMETRISCH PERSPECTIEF OP VERHOORSTIJLEN  

 

 

Buitenste cirkel: context manipulatie= alle technieken die gebruikt worden om de context te manipuleren 

 

Emotie-inductie: je wil een bepaalde emotie teweegbrengen bij de verdachte (positief of negatief) 
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Evidence: verdachte confronteren met bewijsmateriaal (ook bluffen) 

 

Collaboratieve manier: samenwerken met verdachte  

 

Confronterende manier: stressinductie, druk uitoefenen  

 

3.1.3 VERHOORSTIJL IN FUNCTIE VAN PERSOONLIJKHEID VAN DE VERDACHTE  

Hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen ~ positieve emotieprovocatie à collaboratieve stijl  

 

Laag openheid: gevoelig voor ratio, closed-minded ~ presentatie van “evidentie”; afhankelijk van N en A ledit 
dit tot meest self-disclosure door collaboratieve (hoog A, hoog N) stijl versus confronterende stijl (laag A) 

 

3.2 PERSOONLIJKHEID EN AFLEGGEN VAN VALSE BETEKENISSEN 

3.2.1 SOORTEN VALSE BETEKENISSEN  

Gudjonsson, Sigurdsson & Einarsson (2004):  

• studenten zelfrapportage over aanraking met/bekentenissen aan politie; bekentenissen aan 
ouders/leerkrachten, crimineel gedrag (zeer licht tot zwaar) en persoonlijkheid (Eysenck)  

• vergelijking vier groepen  
o echte bekenners (bekend en feit ook gepleegd) 
o valse bekenners (bekend maar feit niet gepleegd) 
o valse ontkenners (ontkend maar feit gepleegd) 
o echte ontkenners (ontkend en feit niet gepleegd)  

• valse ontkenners  
o significant vaker meer crimineel gedrag  
o meer antisociale trekken  

 

Wie zijn de goede leugenaars?  
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Soorten valse bekentenissen:  

• vrijwillige valse bekentenis = valse bekentenis die bewust is afgelegd, geen externe druk (iemand 
anders beschermen, aandacht krijgen,…) 

• gedwongen valse bekentenis = valse bekentenis waarin verdachte zelf niet gelooft (grote rol van 
externe druk en compliance) 

• gedwongen geïnternaliseerde valse bekentenis = valse bekentenis die de verdachte zelf ook gelooft 
(grote rol ven externe druk en suggestibiliteit)  

 

3.2.2 ROL VAN COMPLIANCE OF MEEGAANDHEID  

Rol in gedwongen valse bekentenissen  

 

= ‘tendency of the individual to go along with propositions, requests or instructions, for some immediate 
instrumental gain’  

 

Reden? 

• acquiescence, neiging om te behagen (experiment Asch) 
• gehoorzamen aan autoriteit (experiment Milgram)  

 

Wie vatbaar? 

• iedereen, maar individuele verschillen  
• rol van verhoorcontext 

o isolatie 
o duur ondervraging  
o druk (extreem: foltering) 
o bepaalde verhoortechnieken, vb minimalisatie- en maximalisatietechnieken  

• dispositionele factoren  
o trek angst en lage zelfwaarde  
o persoonlijkheidsstoornissen en compliance: PD met angstcomponent (afhankelijke, 

vermijdende, borderline) sterkste associatie met compliance  
o antisociale PD/psychopathie niet geassocieerd met compliance, wel met hogere frequentie 

van valse bekentenissen: valse bekentenis omwille van voordelen op korte termijn, nadelen 
op lange termijn worden over het hoofd gezien  

 

3.2.3 ROL VAN SUGGESTIBILITEIT  

Rol in gedwongen geïnternaliseerde valse bekentenissen  
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= neiging om nieuwe en mogelijks onjuiste informatie voor authentiek en waar aan te nemen  

 

Twee types:  

• vatbaarheid voor suggestieve vragen 
o correct/incorrect  
o verbaal/non-verbaal 

• gevoeligheid voor druk: negatieve feedback (vb vraag herhalen)  

 

Wie vatbaar? 

• rol van verhoorcontext  
o verhoorstijl  
o verwachtingen (vb verschil tussen getuigen en verdachten) 

• dispositionele factoren  
o laag IQ 
o leeftijd: jonge kinderen meer vatbaar voor suggestieve vragen en negatieve feedback  
o gebrekkig vertrouwen in eigen geheugen (memory distrust) 
o angst  

 

4 PERSOONLIJKHEID EN FORENSISCHE PSYCHIATRIE  

4.1 SITUERING FORENSISCHE PSYCHIATRIE  

= een deelgebied binnen de psychiatrie dat zich richt op mensen die met de rechterlijke macht in aanraking zijn 
gekomen en die psychiatrische zorg nodig hbben  

 

Diagnostische taak:  

• wat zijn delictverklarende en delictvoorspellende factoren? 
• welke mate van zorg en beveiliging is op basis hiervan nodig?  

 

Behandeling: delictpreventie à hoe risicovol gedrag reduceren zodat (gedeeltelijke) resocialisatie mogelijk 
wordt?  

 

Vrijwillig of verplicht (internering)  
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4.2 SITUERING VAN DE MAATREGEL ‘INTERNERING’  

Juridische veiligheidsmaatregel: 

• misdaad gepleegd  
• maar psychische aandoening die zorgde voor geen controle over daden (= 

ontoerekeningsvarbaarheid) 
• gevaar voor de maatschappij  
• maatregel van onbepaalde duur  

 

Tweeledig doel: 

• bescherming maatschappij  
• behandeling dader 

 

Internering als controversiële maatregel: 

• 2013: meer dan 1100 geïnterneerden in Belgische gevangenissen  
• kritiek 

o geen adequate diagnostiek 
o geen adequate zorg/begeleiding  
o geen toekomstperspectief  

• België meerdere malen veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens  
• herziening wet in 2016 

o recht op adequate zorg: uitbouw verschillende forensische psychiatrische centra  
o meer aandacht voor psychiatrisch deskundigenonderzoek: team van gedragswetenschappers 

(criminoloog, psycholoog, maatschappelijk assistent) onder leiding van gerechtspsychiater  
o erkenning als gerechtspsychiater noodzakelijk  
o Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) volgt uitvoer internering op, 

aanwezigheid klinisch psycholoog  

 

4.3 PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE  

Hoge prevalentie: 

• voornamelijk cluster B (antisociaal, borderline) 
• ook cluster A (paranoïde) 
• grote comorbiditeit met middelenmisbruik, parafiliën en psychotische stoornissen  

 

Soorten delicten (cijfers FOD Justitie 2014): 

• 24,3% aanslag op goederen (diefstal, vandalisme,…) 
• 32,2% zedenfeiten  
• 15,8% doodslag  
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Meest frequente diagnoses (cijfers FOD Justitie 2014): 

• 28,4% persoonlijkheidsstoornis, waarvan 24,3% uit cluster B 
• 21,2% middelengebruik  
• 15,7% psychotische stoornis  
• 12,3% mentale beperking  

 

4.4 KENMERKEN VAN FORENSISCH DIAGNOSTISCH ONDERZOEK  

Vrije wil versus dwang + tijdsdruk:  

• vertrouwensrelatie?  
• gebrekkige motivatie  
• defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek (cfr faking, sociaal wenselijk 

antwoorden)  

 

Samenstelling testbatterij moet hierop afgestemd zijn:  

• meerdere informanten en meerdere bronnen (belang van collaterale informatie)  
• gebruik van schalen die response sets in kaart brengen  
• inclusie van tests die voorwenden van psychiatrische symptomen of amnesie exploreren cfr 

malingering  

 

4.5 RISICO-TAXATIE  

4.5.1 SITUERING  

= inschatten van het risico op toekomstig gewelddadig en/of niet-gewelddadig gedrag  

 

Centrale plek in de forensische psychiatrie: wanneer is de kans op toekomstig delictrisico klein genoeg voor 
bepaalde vrijheiden, terugkeer naar maatschappij?  

 

4.5.2 DRIE BENADERINGEN VAN RISICOTAXATIE: ONGESTRUCTUREERD KLINISCH 
OORDEEL  

Keuze kenmerken: vanuit de ervaring en kennis van de (gedrags)deskundige  

 

Besluitvorming: persoonlijke keuze, ongestructureerd  
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Voordelen: flexibel, focus op individu  

 

Beperkingen: lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en lage voorspellende waarde  

 

4.5.3 DRIE BENADERINGEN VAN RISICOTAXATIE: ACTUARIËLE RISICOTAXATIE  

Keuze kenmerken:  

• oplijsting o.b.v. empirisch onderzoek  
• sterke relatie tussen uitkomst (recidive) en meetbare variabele (risicofactor)  

 

Besluitvorming: 

• rekensom: 1 + 1 = 2 (gewogen items) 
• inschatting risico: vergelijking met normgroepen  

 

STATIC-99R:  

 

 

4.5.4 DRIE BENADERINGEN VAN RISICOTAXATIE: GESTRUCTUREERD KLINISCH OORDEEL  

Kenmerken:  

• oplijsting risicofactoren o.b.v. empirisch onderzok  
• mogelijkheid tot bijkomende kenmerken o.b.v. klinische expertise  

 

Besluitvormingsproces: aan-/afwezigheid van risicofactor (geen toekenning van score) + kennis/ervaring 
(klinische inschatting) = eindbesluit  
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HCR-20:  

 

 

4.5.5 OVERZICHT BELANGRIJKSTE DYNAMISCHE RISICOFACTOREN  

= factoren geassocieerd met kans op herval die mogelijk veranderbaar zijn  

 

Acute dynamische risicofactoren vs stabiele dynamische risicofactoren: 

• persoonlijkheidstrekken  
o impulsiviteit  
o negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid  
o antisociale trekken  

• druggebruik 
• psychose 
• beperkte sociale steun 
• behandeltrouw en -attitude  

 

4.5.6 VERDIEPING: HCR-20V3  
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4.5.7 ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID IN KADER VAN RISICOTAXATIE 

Persoonlijkheidstrekken relevant in risicotaxatie:  

 

Hoe deze persoonlijkheidstrekken die als dynamische factoren voor herval functioneren in kaart brengen? 

• algemene persoonlijkheid: NEO-PI-R 
• maladaptieve persoonlijkheid: PID-5  

o verbonden aan DSM-5 sectie 3 
o 220 items 
o 5 hogere-orde domeinen  
o 25 lagere-orde facetten  
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PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE VANUIT 
EEN ONTWIKKELINGSGERICHT 
PERSPECTIEF  
1 HISTORISCHE CLAIM: “PERSONALITY DISORDERS IN CHILDHOOD DO NOT EXIST”  

1.1 HISTORISCH KADER  

Stoornissen bij kinderen werden binnen de DSM-traditie tot voor kort als distinct beschouwd van stoornissen 
bij volwassenen ~ DSM As-I sectie stoornissen in de kindertijd  

 

Hoe komt dit?  

 

 

DSM-IV: integratief ontwikkelingsgericht perspectief op As-I psychopathologie  

• DSM-III-R: overanxious disorder à DSM-IV: GAD 
• DSM-III-R: avoidant disorder à DSM-IV: sociale fobie  

 

“Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in de expressie of manifestatie te 
wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext” (cfr coherence)  

 

1.2 OORZAAK VOOR AFWEZIGHEID VAN LEVENSLOOPPERSPECTIEF OP PD  

DSM-IV As II (persoonlijkheidsstoornissen) en jongere leeftijdsgroepen: 

• Afwezigheid van gelijkaardig levensloopperspectief op persoonlijkheidsstoornissen  
• Voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen in de kindertijd niet nader gedefinieerd, behalve voor 

Gedragsstoornis ~ ATS PD  
• 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”  
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Waarom? 

• 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  

• overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd “in constructie” is en dus nog te onstabiel is om op 
lange termijn van belang te zijn  

• stigmatiserende effecten van PD-diagnose, cfr statisch en onveranderbaar  

à deze assumpties werden ontkracht door groeiende empirische evidentie de afgelopen 20 jaar  

à toch belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van PD-ontwikkeling m.b.t. 
vroegdetectie en behandeling 

 

2 ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN VAN PD: BRONNEN VAN EVIDENTIE  

2.1 HET TERREIN VAN DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN -PSYCHIATRIE  

Psychopathologie in de kindertijd is predictief voor latere persoonlijkheidsproblemen  

 

Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere PD 

 

Een vroege start is geassocieerd met een groter genetisch effect  

 

Belangrijke risicogroep: “multiplex developmental disorder” 

• stemmingsproblemen, impulsiviteit  
• cognitieve defecten  

 

Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren “lower manageability”  

 

2.1.1 GEREPLICEERDE ASSOCIATIES PSYCHOPATHOLOGIE KINDEREN EN PD IN 
VOLWASSENHEID  

Gedragsstoornis: ATS PD 

 

Middelenmisbruik: BDL / ATS PD (impulsiviteit)  

 



 210 

BDL PD: affectieve labiliteit, ongepaste woede, identiteitsproblemen, angst  

 

Angst: cluster C  

 

Sociale fobie: AVD PD 

 

Cognitieve distorties: SZT PD  

 

MAAR:  

• geen één-op-één relatie  
• associaties reflecteren mogelijks verschillende fenotypes van eenzelfde onderliggende 

kwetsbaarheden  

 

2.1.2 RECENTE EVIDENTIE OMTRENT DE ETIOLOGIE VAN PSYCHOPATHOLOGIE  

Twee bekende hogere-orde dimensies voor psychopathologie op jonge leeftijd: externaliserende vs 
internaliserende factor  

 

Recent onderzoek: ‘general psychopathology factor” of p-factor bij kinderen en jongeren ≈ g-factor bij 
intelligentie  

 

Betere fit dan traditioneel twee-factorenmodel:  

• hoogste niveau: general psychopathology factor  
• lager niveau: externaliserende vs internaliserende problemen  

 

p-factor verklaart associatie tussen externaliserende en internaliserende problemen  

 

Sommige vormen van psychopathologie laden vooral op deze general factor ≈ algemene indicator van 
kwetsbaarheid voor psychische problemen  

 

p-factor kinderen = p-factor volwassenen  
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2.2 HET TERREIN VAN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK  

Substantiële continuïteit van vroege temperamentstrekken tot in de volwassenheid  

 

Persoonlijkheid in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal functioneren (zie Dunedin Study) 

 

Meta-analytische 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 

 

Ontwikkelingsprocessen van persoonlijkheid reflecteren ook verandering: reductie angst voor stigmatisering  

 

Illustratie rangordestabiliteit maladaptieve trekken bij kinderen en jongeren:  

 

 

2.3 HET TERREIN VAN DE GEDRAGSGENETICA  

Belangrijke genetische component van PD-trekken:  

• neuroticisme  
• psychopathie/ATS PD 
• OBC PD 
• impulsiviteit/affectieve labiliteit (BDL PD) 
• SZT/PAR PD, overlap met genetische component van schizofrenie ~ ‘the schizophrenic spectrum’  

 

  

2.4 HET TERREIN VAN DE BIOLOGIE  

Abnormale processen van hersenrijping bij BDL PD  

 



 212 

Duidelijke link tussen abnormale serotoninelevels en impulsiviteit  

 

Impulsieve PD’s (ATS en BDL) worden gekarakteriseerd door falen van de prefrontale cortex:  

• onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te bewerkstelligen  
• meer expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag  

 

Verminderde prefrontale activiteit ook geobserveerd bij SZT  

 

Dysfunctioneel stress-responssysteem bij NAR PD  

 

Terrein nog in volle ontwikkeling, maar voorlopige evidentie duidt wel op biologische correlaten van PD (allicht 
reeds vroeg in de ontwikkeling aanwezig)  

 

3 PD OP JONGE LEEFTIJD: DE EERSTE ONDERZOEKSSTAPPEN  

Robins (’60): ontwikkelingsverloop van ATS PD à overtuigende evidentie voor gedragsstoornis als voorloper  

 

’90: eerste empirische studies naar precursoren van BDL PD  

 

’90: meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten, gebaseerd op volwassen criteria  

 

Pionierstudie naar het ontwikkelingspad van PD’s: Children in the Community Study 

• eerste longitudinale studie naar PD’s vertrekkende vanuit de kindertijd, tijdsinterval van 20 jaar  
• heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, prevalentie, comorbiditeit en 

continuïteit van persoonlijkheidsstoornisen vanaf jonge leeftijd  

 

Assessment van PD’s op jongere leeftijd enkel categoriaal  

 

3.1 TOEPASBAARHEID AS II-CRITERIA OP JONGE LEEFTIJD  

Onderzoek naar structuur van As-II symptomen bij adolescenten:  

• replicatie van structuur van 10 PD’s en 3 cluster a.d.h.v. cluster- en factoranalyse 
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• As-II biedt gelijkaardige info voor adolescenten en volwassenen  
• maar  

o categoriale assessmentproblemen ook hier pertinent  
o meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven?  
o grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke instrumenten  

 

3.1.1 LEEFTIJDSSPECIFIEKE PROBLEMEN DSM-DIAGNOSTIEK  

Fenotypische discontinuïteit van PD-symptomen in kindertijd vs volwassenheid: geen garantie dat 
leeftijdsspecifieke symptomen gemeten worden met bestaande criteria  

 

Validiteit van DSM-criteria voor jongere leeftijdgroepen? vb “all adolescents are a little bordeline” ~ 
overschatting van de diagnose tijdens vroeg-adolescentie indien rigidie hantering van de DSM-criteria  

 

ILLUSTRATIE M.B.T. BORDERLINE PATHOLOGIE OP JONGE LEEFTIJD  

Één van de meest controversiële diagnoses in kindertijd  

 

Specifieke kenmerken van borderline reeds vroeg traceerbaar: 

• automutilatie  
• impulsiviteit  
• affectieve instabiliteit  

 

Anderzijds: 

• sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en daling van BDL-symptomen tijdens 
adolescentie  

• daling ≠ herstel  

 

Recente studies:  

• individuele symptomen (zoals bevraagd met As-II criteria) variëren in manifestatie  
• zijn verantwoordelijk voor instabiliteit van de diagnose  
• daling in specifieke symptomen impliceert echter niet noodzakelijk herstel, maar eerder shift naar 

andere PD-categorie ~ comorbiditeit  
• dimensionele structuur van BDL verandert niet doorheen adolescentie  
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Trekniveau versus acute symptomen:  

 

 

3.2 DIMENSIONELE BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE OP JONGE 
LEEFTIJD  

3.2.1 TOEPASSING VOLWASSEN MATEN: CONSTRUCTVALIDITEIT PID-5 BIJ JONGEREN  

Gegroeid vanuit evidentei voor algemene trekken op jonge leeftijd, cfr “personality is the core construct of 
personality pathology”  

 

Additionele evidentie voor gelijkaardige relaties tussen FFM en PD-maten bij adolescenten  

 

Ontwikkeling van dimensionele maten voor persoonlijkheidpathologie op jonge leeftijd:  

• vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren: vb DAPP-BQ-A  
• weglating cut-off leeftijd in AMPD, dus PID-5 toepasbaar voor jongeren à is dit betrouwbaar en 

valide? 

 

Constructvaliditeit PID-5 bij jongeren:  

 

 

Belangrijkste verschillen PID-5-eigenschappen jongeren – volwassenen:  

• betrouwbaarheid voor sommige facetten bij jongeren iets lager  
• 5-factorenstructuur minder uitgesproken  

o emotionele instabiliteit en psychoticisme verweven  
o minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap, cfr structuur algemene 

persoonlijkheid bij zelfrapportering  
• potentiële uiting van “trait crystallization”  
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3.2.2 CONSTRUCTIE LEEFTIJDSSPECIFIEKE MATEN: CONSTRUCTVALIDITEIT DIPSI  

Ontwikkeling van leeftijdsspecifieke maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd (DIPSI): drie 
invalshoeken  

• extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongeren  
• relevante beschrijvingen van PD op jongere leeftijd uit bestaande maten  
• case studies  

à zelfde dimensionale structuur 

• leeftijdsspecifieke invulling van de domeinen van persoonlijkheidspathologie  
• substantiële relaties over de tijd heen met volwassen PD-outcomes  

 

Constructvaliditeit DIPSI-PID-5 bij jongeren:  

 

 

4 PERSOON X OMGEVINGSPERSPECTIEF OP ONTWIKKELING VAN PD  

Grootste evidentie: persoon x omgevingperspectief op ontwikkeling van PD 

• genen: helft van de variantie in PD’s  
• polygenische etiologie  
• PD’s zijn niet het directe gevolg van slechte genen 
• de effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de interacties met de 

context  
o genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s  
o vroege omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren  
o cfr grotere impact op persoonlijkheidsdisposities van trauma’s voreg in de ontwikkeling in 

vergelijking met trauma’s opgelopen tijdens de volwassenheid  

 

4.1 OPVOEDING EN ONTWIKKELING VAN MALADAPTIEVE TREKKEN  

Persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich af in een sociale context à social convoy theory: opvoeding als één 
van de eerste socialisatieinvloeden  
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4.1.1 VANUIT EEN HOOFDEFFECTENMODEL  

Ouderlijk conflict  

 

Weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting) 

 

Overcontrolerend opvoeden door moeder  

 

Mishandeling (hard straffen) en verwaarlozen  

 

4.1.2 VANUIT EEN INTERACTIONEEL MODEL  

Negatieve omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een even nefaste invloed à omgevingseffecten zijn 
dus conditioneel 

 

Vb meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van negatief controlerend opvoeden: 

 

 

4.2 HETEROGENE SAMENSTELLING VAN OPVOEDINGSDIMENSIE NEGATIEVE CONTROLE  

Negatieve controle als overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën i.f.v. het reduceren van “moeilijk” 
gedrag  

 

Twee subcomponenten: 

• disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen  
• hard straffen: fysiek straffen, verwijten, het kind kleineren  

 

Differentieel effect van beide vormen van controleren in interactie met trekken?  
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4.2.1 CONSTRUCTIEVE IMPACT VAN NIET-FYSIEK DISCIPLINEREN OP ONTWIKKELING  

 

 

4.2.2 TOXISCHE IMPACT VAN HARD/FYSIEK STRAFFEN OP ONTWIKKELING  

 

 

4.3 BELANG VAN EEN MULTI-INFORMANT PERSPECTIEF  

Informatie over functioneren kind/jongere in de drie grote ontwikkelingscontexten  

 

Nadelen van zelfrapportage op jonge leeftijd:  

• meer vatbaar voor responsstijlen  
• metacognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld  
• taalissues  
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Belang van meerdere informanten:  

• kind/jongere zelf  
• leerkracht  
• ouders  

 

Consistentie van maladaptief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor trekkarakter van de pathologie  

 

Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken i.f.v. outcome:  

• narcisme: zelfbeoordelingen  
• gebrek aan empathie: ouderbeoordelingen  

 

5 EEN INTEGRATIEF MODEL TER BESCHRIJVING VAN PD-ONTWIKKELING  

 

PH-trekken hebben genetisch/biologische basis 

 

Hoofdeffecten:  

• PH-trekken sturen gedrag, gevoelens en cognities  
• omgeving (drie grote contexten: familie, peers, school) sturen gedrag, gevoelens en cognities  

 

Interactie-effecten: omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun beurt dan weer 
uiten in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities = “trait activation” 
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Maladaptief?: mate waarin gedrag beoordeeld wordt als adaptief/maladaptief wordt gemodereerd door de 
evaluatie van gedrag, gevoelens en cognities in de drie contexten  

 

6 ONTWIKKELINGSPRINCIPES VAN PD  

6.1 MATURATIE  

Op niveau van de groep: natuurlijke ontwikkeling van maladaptieve trekken ~ maturatie (hersenrijping)  

 

Grootste consensus: 

• lineiare stijging impulscontrole vanaf mid kindertijd  
• curvilineair verloop affectieve instabiliteit (stijging kindertijd, daling vanaf mid-adolescentie)  

 

Verschillen tussen trekken in termen van grootte verandering: introversie < onwelwillendheid  

 

Binnen de groep: grote variabiliteit in individuele trajecten 

• genetische factoren  
• (unieke) omgevingsfactoren  

à belang van IGC-perspectief: komt tegemoet aan heterogeniteit binnen een groep in termen van “onset” en 
“growth over time”  

 

Illustratie maturatie-effect voor onwelwillendheid over drie meetmomenten:  

 

 

Welke trajecten zijn indicatief voor langetermijn PD-problemen? 

• kinderen met hoge scores op jonge leeftjd of stijgende scores doorheen de tijd hebben meer risico op 
latere PD: onafhankelijke predictoren  

• kinderen uit gezinnen met lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren  
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6.2 MULTIFINALITEIT  

 

 

6.3 EQUIFINALITEIT  

 

 

6.4 HOMOTYPISCHE CONTINUÏTEIT OP NIVEAU VAN DE DIMENSIES INTROVERSIE – 
EXTRAVERSIE  

Evidentie voor sterke homotypische continuïteit van de hogere-orde latente psychopathologiefactoren:  

 

 

6.5 TRAIT CRYSTALLIZATION  

Predictieve validiteit van vroege PD-trekken voor latere PD-outcomes is groot maar a-specifiek  

 

Stijgende specificiteit naarmate kinderen ouder worden  

 

Hoe reflecteert zich dit empirisch? 

• tresholdmodel vanaf mid-adolescentie m.b.t. discriminerend vermogen  
• meer dan een tijdseffect  
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Illustratie:  

• N = 720 (time span = 11 years) 
• time 1 – 4: childhood dark traits  
• time 5: adult dark triad  

 

 

7 HOE KUNNEN WE VROEGE MANIFESTATIES VAN PD GAAN METEN?  

7.1 HET COMPASS-MODEL  

“compass model”:  

• COre features of personality psychology 
• Mapping normative trends  
• Pathways that differ from normality  
• ASSesment is age-specific  

 

Het compass model:  

• focus op kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie i.pv. op de diagnose zelf 
o concrete handvaten naar begeleiding toe  
o makkelijk communiceerbaar  

• afzetten van normatieve ontwikkelingstrends van deze trekken: wat kan je van dit soort eigenschap 
verwachten op deze leeftijd? cfr ontwikkelingscontext – maturatie  

• indien het kind een afwijkend traject vertoont, in welke mate hangt dit samen met falen in 
ontwikkelingstaken en in welke context toont dit zich?  

• leeftijdsspecifieke assessment van de onderliggende trekken i.f.v. validiteit  
• belang van meting adaptieve trekken  

o veerkracht 
o compenserend mechanisme  
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8 ILLUSTRATIE VROEGE INTERVENTIE BIJ BORDERLINE PD  

 

 

9 INTEGRATIE VAN ONTWIKKELINGSASPECTEN IN HET HUIDIGE DENKEN OVER 
PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE  

Dit artikel benadrukt recente hoogtepunten in de ontwikkelingsliteratuur van persoonlijkheidspathologie 
met het oog op de conceptualisatie, ontwikkeling, assessment en klinische bruikbaarheid. 

• het debat of persoonlijkheidspathologie id kindertijd bestaat loopt op z’n einde à consensus over 
relevantie vroege maladaptieve trekken voor het begrijpen v latere PD’s. Ook evidentie voor 
neurobiologische onderbouwing, stabiliteit en sterke predictieve validiteit. 

• de weg van kwetsbaarheden id kindertijd naar psychopathologie id volwassenheid is niet recht. Het is 
complex omwille van de zeer dynamische en interactieve natuur van de menselijke ontwikkeling zelf 

• maar zou er ons niet van mogen weerhouden om empirisch gebaseerd gelijkenissen te zoeken tssn 
kinder- en volwassen persoonlijkheidspsychopathologie à kan zorgen voor andere attitude v 
clinicians/onderzoekers die niet geloofden in ontwikkeling v persoonlijkheidspathologie 

• ontwikkelingsantecedenten in kindertijd ≠ risk factors 
o antecedenten: vroege signalen of symptomen van een persoonlijkheidsstoornis in de 

volwassenheid 
o risk factors: karakteristieken op biologisch, psychologisch, familiaal, maatschappelijk, 

cultureel level die voorafgegaan zijn en die verantwoordelijk zijn voor problematische 
uitkomsten 

 

9.1 CONCEPTUALISEREN VAN VROEGE PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGISCHE KENMERKEN  

Groeiende trend om menselijk gedrag te modelleren langs brede dimensies die specifieke psychopathologische 
aandoeningen classificeren in externalizing en internalizing. à heeft tot veel vooruitgang gezorgd (onder 
andere omtrent comorbiditeit) 

• een tijd geleden w een gelijkaardig twee-dimensionaal naar voren geschoven voor 
kinderpsychopathologie 
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• op meer gedetailleerd niveau: 5-dimensionele structuur (Big Five) meeste empirische evidentie en is 
gereplicdeerd in kindertijd en volwassenheid. Ook significante constructvaliditeit voor associaties van 
elke maladaptieve trek-dimensie met hun volwassen tegenhanger 

• de externalizing en internalizing vertonen positieve intercorrelaties à wijst op algemene p-factor 
(over leeftijd) 

o net zoals id volwassenheid is deze overall factor in de jeugd sterk afgestemd op de dispositie 
Neg Emoti, wat suggereert dat de neiging om psychiatrische stoornissen te ontwikkelen, 
inclusief persoonlijkheidspathologie, al vanaf jonge leeftijd kan voortvloeien uit een latente 
eigenschap van emotionele ontregeling 

o er is ook een leeftijdspecifieke verweven structuur van deze Neg Emot met psychoticism (op 
latere leeftijd) 

§ verklaart deels waarom het vroege begin van psychopathologie verband houdt met 
meer significante langdurige stoornissen in vergelijking met psychopathologie die 
pas later in het leven opkomt  

§ er is namelijk een grotere genetische component bij vroege psychopathologie, en 
psychoticism staat bekend als een langdurige stoornis 

 

9.2 GROEIFACTOREN VAN PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE IN DE KINDERTIJD EN 
ADOLESCENTIE  

Er is maar weinig evidence-based richtlijnen in hoe de algemene neiging om psychopathologie te ontwikkelen 
zich exact ontplooit in specifieke klinische syndromen of PD’s. 
 

Recente studie: homotypische continuïteit in adolescentie voor latente internalizerende en externalizerende 
factoren 
 

Ontwikkeling kan ook begrepen w vanuit trek-cristalizatie over de tijd. 

• evidentie studie: vroege maladaptieve kenmerken van oddity trekken zijn predictief voor bijna alle 
DSM-5 sectie III persoonlijkheidsstoornissen in de vroege volwassenheid. 

• andere evidentie hiervoor: stijgende trekstabiliteit met leeftijd + meer comorbiditeit in adolescentie 
ivm volwassenheid, daling v correlatiepatronen v trekken wanneer kinderen ouder worden. 

• andere studies zeggen meer genuanceerd beeld waarbij sommige kinder PD trekken, zoals callous- 
unemotional-traits, al vroeg geassocieerd zijn met een volwassen trek van antisociaal gedrag. 

• veel meer onderzoek hiernaar is nodig 

 

9.3 VROEGE PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGISCHE ASSESSMENT EN KLINISCHE 
BRUIKBAARHEID  

Moeten PH-pathologie op jonge leeftijd beschrijven vanuit kernkenmerken van PD à sluit aan bij dimensioneel 
perspectief 

• dimensioneel perspectief = niet-stigmatiserende beschrijving van trekken omdat het focust op ≠ 
onderliggende trekken in tegenstelling tot statische diagnose die niet aangepast is aan ontwikkelings-
context van het kind/de adolescent 
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• geeft inzicht in hoe kind functioneert in drie contexten: familie, school, peers (deze zijn ook degene die 
maladaptieve trekken evalueren à belang van multi-informant!) (zie les 10) 

• geeft clinicians inzicht in kwetsbaarheden die moeten behandeld w. (vooral facet-level zorgt voor 
aanknopingspunten behandeling) 
 

Klinische bruikbaarheid zou meest optimaal zijn bij een leeftijdspecifieke assessment. 

• toont aspecten die de kwetsbare trekken van het kind mss bufferen. 
• in dit idee zouden therapieën niet enkel op behandelen maladaptieve trekken moeten gefocusd zijn 

maar ook op versterken van adaptieve trekken. 
o daarom van belang om onderzoek omtrent ontwikkeling psychopathologie verder te zetten! 

 


