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ALGEMEEN 

UITLEG VAN BIG FIVE 

1. Extraversie. Hoe extravert is iemand? Je score op deze schaal laat zien in welke mate je 
behoefte hebt aan contact met andere mensen. Introverte mensen werken liever meer op 
zichzelf en extraverte mensen hebben meer behoefte aan contact met anderen en houden 
meer van afwisseling.  

2. Vriendelijkheid/altruïsme/agreeableness. Deze schaal wordt ook wel altruïsme genoemd en 
laat zien in welke mate iemand van nature meer van zijn of haar eigen belang uitgaat of meer 
oog heeft voor de belangen van anderen. Een lagere score op deze schaal maakt iemand 
competitiever, minder inschikkelijk. En een hogere score betekent dat je over het algemeen 
wat socialer en milder bent.  

3. Emotionele stabiliteit/neuroticisme. In sommige versies wordt deze schaal ook wel 
neuroticisme genoemd. Ben je van nature kalm en niet snel van je stuk te brengen (emotioneel 
stabiel) of ben je van nature wat gevoeliger, sensitiever en sneller (over)bezorgd 
(neuroticisme).  

4. Consciëntieusheid. Deze schaal wordt ook wel gewetensvolheid of zorgvuldigheid 
genoemd. Ben je iemand die van nature erg geordend is, altijd op tijd is en structureel en 
systematisch te werk gaat? Of ben je meer iemand die wat flexibeler is en soms wat chaotisch.  

5. Openheid. Met openheid wordt bedoeld in welk mate je open staat voor nieuwe ervaringen. 
Ben je van nature fantasierijk, loop je over van ideeën en benieuwd hoe het anders kan. Of 
ben je wat traditioneler ingesteld en hou je het liever bij het oude.   
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LES 1: ALGEMENE SITUERING METEN VAN PERSOONLIJKHEID 

PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE ALS DOMEIN: SITUERING 

= begrijpen van individuele verschillen tussen mensen op een wetenschappelijk gefundeerde 
manier 

• Impliciete persoonlijkheidstheorieën à theorieën die aanleunen bij stereotypen en zijn dus 
niet wetenschappelijk, het zijn ideeën dat je zelf hebt 
o Intuïtie speelt onbewust hierin mee 
o Selectieve observatie 
o Vaak evaluatief 
o Selffulfilling prophecy 

• Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën vertrekken dus niet vanuit impliciete 
persoonlijkheidstheorieën 
o Beschrijven van menselijke karakteristieken  
o Persoonlijkheid als psychologisch construct (= houdt in dat persoonlijkheid niet altijd 

direct observeerbaar is, het is een onderliggende manier van denken, voelen, doen 
die uiting geeft aan uitwendige gedragingen en dit heeft invloed op het gedrag) 
§ Niet direct observeerbaar 
§ Determinant van gedrag 

HISTORISCHE DEFINITIE VAN PERSOONLIJKHEID: ALLPORT 

= dynamische organisatie (= geen statisch gegeven, het kan veranderen) van intra-
persoonlijke psycho-fysische (= ook biologische gedeelte speelt een rol) systemen die 
resulteren in een karakteristiek (= relatieve stabiliteit, het is iets typisch van iemand) patroon 
van gedrag, denken en voelen (= persoonlijkheid heeft een breed spectrum van outcomes) 

HEDENDAAGSE DEFINITIE 

De definitie hierboven is dan meer hedendaags omgebogen 

Persoonlijkheid= een set van persoonlijke trekken en mechanismen in een individu dat 
betekenisvol georganiseerd is en invloed heeft op zijn of haar interacties en aanpassingen aan 
de omgeving. 

Psychologische trekken= zijn karakteristieken dat mensen in verschillende manieren beschrijven 
waardoor ze anders zijn van elkaar à zorgen ervoor dat we gedrag kunnen beschrijven, 
verklaren en voorspellen 

Psychologische mechanismen= lijken op trekken maar gaat meer over de processen van de 
persoonlijkheid à hierbij zijn drie kenmerken belangrijk: input, beslissingsregels en output want 
de omgeving (input) zorgt ervoor dat je gaat kiezen voor specifieke beslissingsregels die zorgen 
voor een bepaald gedrag (output) à maar dit wil niet zeggen dat de trekken en 
psychologische mechanismen altijd geactiveerd zijn, ze worden geactiveerd door een trigger 
in de omgeving (bv. je zal niet altijd moedig zijn maar door een bepaalde situatie zal dat dit 
wel ontlokken) 
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Persoonlijkheid is relatief stabiel en consistent over de tijd heen, we hebben het gevoel dat de 
persoon die we vandaag zijn ongeveer hetzelfde is als die van vorige week of volgende 
maand. 

Persoonlijkheid is ook georganiseerd à in de zin dat ze beslissingsregels bevat die bepalen 
welke behoeften wanneer worden geactiveerd, afhankelijk van de omstandigheden (bv. als 
je een verlangen hebt naar voeding en intimiteit, hangt dit af van de omstandigheden zoals 
hoelang is het geleden dat je gegeten hebt) 

Persoonlijkheid is ook redelijk duurzaam over de tijd heen à zeggen dat iemand nu boos is, 
zegt niets over de trait boosheid want deze persoon kan nu boos zijn maar zal dat niet constant 
zijn 

Verschil tussen state en trait à een trait is iets stabiel dat ongeveer hetzelfde blijft, een state 
gaat over een situatie, een toestand waarin een trek zich vertoont 

Invloedrijke krachten/influential forces= omvatten traits en mechanismen van de 
persoonlijkheid en hebben een invloed op anderen à deze beïnvloeden hoe we denken, ons 
gedragen en voelen à deze is moeilijk te omschrijven omdat de persoonlijke omgeving 
interacties heel complex zijn 

Perception= hoe we iets zien of interpreteren van de omgeving (bv. de ene persoon 
zal een email grof vinden terwijl dezelfde persoon zal denken dat de zender in een 
haast was) 

Selection= beschrijft de manier waarop we situaties betreden zoals welke vrienden je 
kiest, welke hobbies etc. 

Evocations= reacties die we produceren in anderen, vaak gebeurt dit niet opzettelijk 

Manipulation= de manier waarbij we espress iemand anders proberen te beïnvloeden 

Deze vormen van interacties staan centraal om te begrijpen wat de connectie is tussen de 
persoonlijkheid van mensen en in welke omgeving ze zich bevinden! 

Bovendien moeten we de nadruk leggen op het feit dat een centraal kenmerk van de 
persoonlijkheid adaptief is en een functie heeft! 

ASSUMPTIES BINNEN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK 

o Relatief stabiele aspecten van het zelf 
o Consistent over verschillende sociale contexten à ook bij sociale voorschriften, ook op 

moment dat bepaald gedrag sterk voorgeschreven wordt (bv. een begrafenis) ook dan 
zal je zien dat er toch nog verschillen zijn tussen mensen in de mate waarin ze zich daaraan 
houden of niet aanhouden 

o De essentie van het individu in vergelijking met anderen à altijd gedrag afzetten tegenover 
anderen 

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

MANIFESTATIE VAN PERSOONLIJKHEID VANUIT DE TRAIT ACTIVATION THEORY 
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Gaat over trekactivatie theorie die schematisch 
is voorgesteld.  

Conceptueel model waarbij ze aangeven dat 
een onderliggende trek wordt geactiveerd 
onder impuls van een bepaalde situatie op het 
werk (bv. een vraag, een deadline, een conflict) 
en die situationele cue wordt geactiveerd en zo 
tot uiting komt op het werk. Manier waarop 
gedrag wordt geëvalueerd zorgt voor intrinsiek 
beloningsysteem wat ervoor zorgt dat de kans 
dat dit opnieuw voorkomt, vergroot. 

Persoonlijkheid is iets dat latent wordt en het wordt geuit als respons op een situationele cue. 

BASISPRINCIPES TRAIT ACTIVATION THEORY 

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

o Worden geuit als respons op trek relevante situationele cues 
o Intrinsieke satisfactie als resultante van expressie vd trek 
o Model oorspronkelijk ontwikkeld binnen A&O terrein maar wordt nu breder toegepast. 

DOEL VAN PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOLOGIE 

1. Classificatie van persoonlijkheidseigenschappen à hoe kunnen we persoonlijkheid goed 
gaan classificeren?  
• Aantal trekken 
• Organisatie en structuur van trekken 

2. Meten van persoonlijkheid 
3. Ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen: causale processen gen en omgeving à welke 

processen liggen er onderliggend aan, zowel binnen persoon als door omgeving 
4. Begrijpen van psychopathologie en allerlei outcomes vanuit een 

persoonlijkheidsperspectief à individuele verschillen tussen mensen 

TWEE HISTORISCHE INVALSHOEKEN OP PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE 

Klinische invalshoek Beschrijvende invalshoek 

• Basis= mentale stoornissen 
• Historisch: oude Grieken à eerste link 

tussen karakterverschillen en moreel of 
immoreel gedrag 

• 17de-18de eeuw: groeiende interesse 
voor ‘madness’ en link naar individuele 
verschillen à waanzin, hysterie à 
waren heel veel mee bezig en wilden 
een oplossing voor vinden 

• Aanloop naar eerste therapeutische 
concepten zoals hypnose à het is niet 

• Basis= beschrijving en statistische analyse 
van verschillen tussen mensen 

• Historisch had je fysiognomie met Lavater 
(= aan hand van vorm van de mond 
gingen ze eigenschappen gaan 
toekennen) en frenologie met Gall (= aan 
de hand van de vorm van de schedel 
gingen ze eigenschappen gaan 
toekennen) 

• Populair maar wetenschappelijk niet 
houdbaar 
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HISTORISCH PERSPECTIEF: VAN CATEGORIAAL NAAR DIMENSIONEEL DENKEN 
OMTRENT PERSOONLIJKHEID 

o Aristoteles: 1ste beschrijving persoonlijkheidstrekken ifv beschrijving van ethisch gedrag 
• Moed 
• Bescheidenheid 
• Ijdelheid 

o Theophrastus: publicatie van 30 types 
o Hippocrates: link 4 basissappen (gele gal, zwarte gal, bloed en zweet) gelinkt met een 

ziekte à was oorspronkelijk puur medisch maar later werd persoonlijkheid gelinkt 
o Galenus: toepassing op persoonlijkheid van de sappen 

• Evenwicht tussen 4 sappen= gezond 
• Onevenwicht tussen 4 sappen= mentale stoornis 

FOUR BODILY FLUIDS OF HIPPOCRATES 

Initieel: categoriale types à mensen werden ingedeeld in 1 van de 
vier basistemperamenten 

o Revisie van vier humorale termen naar twee trekdimensies 
• Mood stability à veranderlijkheid 
• Strength of emotions à kalm vs vurig 
o Basis van de theorie van Eysenck à Eysenck heeft deze indeling 

gebruikt voor zijn theorie 
 

IDIOGRAFISCH VS NOMOTHETISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 
(ALLPORT) 

Op twee manieren naar de persoonlijkheid kijken. 

Idografische benadering Nomothetische benadering 
• Kijken naar uniekheid van een individu 
• Willen een individu diep begrijpen 
• Gebruikten kwalitatieve instrumenten 

zoals interviews 
• Maar moeilijk om te generaliseren 

• Focussen op gelijkenissen tussen mensen 
• Om een basisstructuur van 

persoonlijkheid te vinden 
• Deden dit met kwantitatieve methoden 
• Maar moeilijk want is oppervlakkig 

ZES VERSCHILLENDE KENNISDOMEINEN VAN PERSOONLIJKHEID 

1. Dispositionele domein= dit domein kijkt naar hoe mensen verschillen van elkaar, definiëren 
van deze verschillen in termen van aantal en aard van de disposities 

2. Biologische domein= dit domein heeft een psycho-fysiologische perspectief (= gaat over 
neurotransmitters, cardiovasculaire kenmerken) op persoonlijkheid, een gedragsgenetisch 

one size fits all, sommige mensen zijn 
vatbaar voor hypnose, anderen niet 

• Freudiaanse traditie bouwde hierop 
verder 

• Introductie statistische parameters door 
Galton à percentielen, mediaan en 
correlatie-en regressieanalyse à 
grondlegger van wetenschappelijk 
onderzoek naar individuele verschillen 
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perspectief (= gaat over genetica zoals bestudeert bij tweelingen) en ook een evolutionair 
perspectief (= gaat over dat door evolutie organismen zich gaan aanpassen aan de 
omgeving) 

3. Intrapsychisch domein= psycho-analyse, gaat dus over het onbewuste als defensief 
mechanisme 

4. Cognitief-experiëntiële domein= dit domein gaat over gedachten, overtuigingen en 
verlangens van onszelf en anderen à gaat ook over concepten als het zelf, zelfconcept 
en zelfwaardering en intelligentie 

5. Sociaal-culturele domein= domein gaat erover dat cultuur en geslachtsverschillen een 
invloed hebben op de persoonlijkheid 

6. Domein van de aanpassing= dit domein toont aan dat de persoonlijkheid een belangrijke 
rol speelt in hoe we omgaan met zaken en ons aanpassen aan de flow van events in ons 
dagelijkse leven  

BASISVOORWAARDEN VAN EEN PERSOONLIJKHEIDSTHEORIE 

1. Description= heel goed beschrijven 
2. Explanation= bepaalde zaken goed kunnen verklaren 
3. Empirical validity= moet empirisch getoetst zijn 
4. Testable concepts= bestaan uit concepten die je kan onderzoeken 
5. Comprehensiveness= moet omvattend zijn, breed genoeg zijn 
6. Persimony= moet economisch zijn 
7. Applied value= je moet er iets mee kunnen doen 
8. Heuristische waarde= moet aanzet zijn voor verder onderzoek 

Handig ezelbruggetje die ik gebruik: PACTEDEH 

DISPOSITIONELE DOMEIN VAN PERSOONLIJKHEID 

= dus gaat over domein waarin mensen verschillen van elkaar 

TRAIT PSYCHOLOGY 

Centrale focus= die aspecten van persoonlijkheid die in de loop van de tijd stabiel zijn, relatief 
consistent zijn in situaties en mensen van elkaar onderscheiden 
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Belangrijkste vragen: 

Hoe moeten we trekken conceptualiseren? 

Wat zijn de belangrijkste trekken waarop mensen van elkaar verschillen?  

Hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijven? à in één systeem gieten 

2 invullingen van een TREK= is enerzijds een interne causale eigenschap die voor zorgt dat 
gedrag op bepaalde manier bestuurd (bv. iemand verlangt naar materiële zaken dus zal hij 
hard werken om veel te kunnen shoppen) wordt maar anderzijds heeft het een beschrijvende 
kant (bv. iemand is jaloers en deze trek wordt beschreven maar er wordt niet gekeken naar de 
oorzaak van dit gevoel) 

TREK-THEORIE 

= dimensionele benadering van persoonlijkheid 

Meest statistisch georiënteerde theorie van persoonlijkheid à hoe iemand op een bepaalde 
eigenschap scoort in verhouding met de gemiddelde score 

Centraal= hoe sterk verschilt iemand van de gemiddelde score op een universele trek 

ILLUSTRATIE 

Soms is er niet echt sprake van een 
normaalverdeling. 

 

 

IDENTIFICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE TREKKEN 

3 benaderingen à niet los van elkaar zien maar worden vaak gecombineerd à lexicale en 
statische benadering worden vaak gecombineerd 

Lexicale benadering Statistische benadering Theoretische benadering 
= natuurlijke taal als basis 
voor de studie van 
persoonlijkheidstrekken 
 
Belangrijke individuele 
verschillen zijn geëncodeerd 
in natuurlijke taal 
 
Frequentie en synoniemen 
zijn belangrijk 
 
Cross-culturele universaliteit 
of gelijkenissen à over 

= factoranalyse (= manier 
om groot aantal 
persoonseigenschappen te 
reduceren tot een aantal 
onderliggende factoren 
waarmee je verder werkt om 
je theorie uit te werken) 
 
Vertrekt altijd van een pool 
van items over 
persoonlijkheid 
 

Theorie bepaalt de 
belangrijkste 
trekcomponenten 
 
Itemselectie ifv theoretische 
constructen à vanuit de 
theorie zoeken ze naar 
trekken (omgekeerde van 
statistische benadering) 
 
Laat ontstaan van trek 
theorieën à nood aan 
statische technieken om 
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culturen heen zijn de 
belangrijkste 
eigenschappen gelijk 

Is per definitie a-theoretisch 
wegens empirische basis à 
je vertrekt van data die je 
verzamelt en bepaalt geen 
aspecten op voorhand, je 
kijkt wat eruit komt 
 
Samenvatten van 
empirische relaties tussen 
items= reductie naar beperkt 
aantal factoren 
 
Items binnen zelfde factor 
meten zelfde trek 
 
Samenvatten van de relaties 
tussen variabelen op een 
accurate en economische 
wijze met het oog op een 
adequate conceptualisatie 

veelheid aan termen te 
structureren en belangrijkste 
trekken te definiëren à 
correlatie en factoranalyse 

Woordenboekstudies: 
persoonsbeschrijvende 
adjectieven= passieve 
persoonsbeschrijvende 
woordenschat à kijken 
hoeveel eigenschappen er 
in het woordenboek te 
vinden zijn 
 
Studie van vrije 
beschrijvingen= actieve 
persoonsbeschrijvende 
woordenschat à je kan ook 
kijken naar hoe anderen 
mensen gaan beschrijven 
(HIPIC) 

4 stappen 
1. Correlatiematrix 
Vertrekpunt is datascheet 
met rijen en kolommen en je 
moet kijken naar de mate 
waarin variabelen met 
elkaar gecorreleerd zijn (bv. 
mensen die sociaal zijn, zijn 
vaak ook vriendelijk) 
2. Extractie van factoren: 
Datareductie 
3. Rotatie van factoren: 
Interpretatie van de factoren 
(bv. factor 1 is extraversie en 
factor 2 is neuroticisme)à bij 
hoger dan 0.30 is het een 
crosslading, ondanks je 
oorspronkelijk dacht dat ze 
niet gecorreleerd waren, zijn 
ze dit toch 
4. Factorscores: 
Nieuwe scores op latente 
factoren 

 

Factoranalyse= een statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen 
gaat zoeken naar onderliggende variabelen à deze onderliggende variabelen noemen we 
FACTOREN 

Het doel: data-reductie en inzicht in structuur van de data-set à je krijgt een groter inzicht in je 
structuur van je data-set, hoe zijn ze gelinkt met elkaar? 
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Toepassing op persoonlijkheids-data is bv kijken naar de mate waarin een groot aantal 
persoonsbeschrijvende adjectieven voorgesteld worden aan de hand van een kleiner aantal 
kernfactoren van persoonlijkheid, waaronder elk van de adjectieven kan geclassificeerd 
worden. 

De output van een factoranalyse noemen we een factorladingenmatrix à de meest 
elementaire soort factor-analyse is PCA, waarbij de factoren geëxtraheerd worden in volgorde 
van grootte (van de grootste naar de kleinste), dus in termen van de hoeveelheid variantie die 
door de factor wordt verklaard à elk van de factoren verklaart de maximale hoeveelheid 
variantie die de factor zou kunnen verklaren. 

Factorladingen zijn de correlatiecoëfficiënten tussen de gemeten variabelen en de 
verklarende factoren. 

WELKE PERSOONLIJKHEIDSTHEORIEËN WERDEN DOORHEEN DE TIJD NAAR 
VOREN GESCHOVEN? 

HISTORISCH RELEVANTE PERSOONLIJKHEIDSTAXONOMIEËN 
 

Allport Eysenck Cattell 
Ontwikkelde het eerste 
classificatiesysteem van 
persoonlijkheidstrekken 
op basis van 
woordenboekstudie 
à gaf eerste 
universitaire cursus 
persoonlijkheidspsychol
ogie en legde als eerste 
de link naar het 
zenuwstelsel 
 
Nomothetische en 
idiografische 
benadering  

Legde klemtoom op de erfelijke 
en psychofysiologische basis van 
trekken à was toen 
controversieel 
 
Heeft een hiërarchisch model 
gecreëerd waarin hij aantoont 
dat er supertrekken waren die 
genetisch sterk overdraagbaar 
zijn à (1) extraversie, introversie, 
(2) neuroticisme, emotioneel 
stabiel en (3) psychotisme 

Gebruikte factor 
analysetechnieken om de 
persoonlijkheid te begrijpen 
 
Hij maakte een onderscheid 
tussen: 

(1) genetische en 
omgevingsgestuurde 
trekken 

(2) types van trekken à 
(ability traits, 
temperament traits en 
dynamic traits) 

(3) common en unique traits 
(4) surface en source traits 

 
Vond 16 trekken of 
persoonlijkheisfactoren en die 
hebben een onderliggende 
structuur van persoonlijkheid 
 
Heeft het Five-factor model 
en HEXACO-model 
uitgevonden 

Hij leverde een bijdrage 
aan de trekbenadering 
waarbij hij de nadruk 
legde op beperkingen 
van trektheoriëen zoals 
ze toen gehanteerd 

Het model bestond allereerst uit 
extraversie en neuroticisme maar 
kreeg later nog een p-factor wat 
staat voor psychotisme.  
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werden. Allport 
ontwikkelde de theorie 
van het zelfconcept 
(heeft zelfbeeld als 
eerste uitgewerkt), wat 
over theorieën heen 
belangrijk werd. Allport 
ontwikkelde geen 
persoonlijkheidsmaat. 
 

Bestaat uit de top met daar de 
drie grote trekken, eronder heb 
je de engere eigenschappen en 
op het derde level heb je de 
gehabitueerde gedragingen en 
op het vierde level zou je 
specifieke gedragingen moeten 
hebben: 

 
Vond de EPQ (= Eysenck 
personality questionaire) uit die 
verschillen in scores meet op 
supertrekken die overeenkomen 
met verschillen in gedrag. Hij gaf 
dus niet alleen een beschrijving 
van hoe individuele verschillen in 
een theorie te vatten zijn maar 
ook een verklaring hiervoor. 

 

HEDENDAAGSE MULTI-TRAIT PERSPECTIEVEN 

o Hiërarchische versus circumplexmodellen 
o Interpersoonlijk model van Wiggens 
o Five factor model met de vijf basisdimensies van persoonlijkheid, verschillende bronnen van 

evidentie en meten van de vijf dimensies: variabele vs person-centred 
o Kritiek op het FFM (= vijf factoren model) 

HOE KUNNEN WE PERSOONLIJKHEID METEN? 

BRONNEN 

1. Zelfrapportering  
o Meest courant gebruik 
o Voordeel: toegang tot innerlijke wereld van emoties, ervaringen en belevingen 
o Format 
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• Gestructureerd: adjectieven vs zinnen à likert schaal (helemaal niet tot helemaal 
wel akkoord à forced choice schaal (zie foto) 

 

• Ongestructureerd: interviews, open vragen 
o Nieuwe trend: dagboekstudies, mensen vragen hoe ze zich voelen, wat ze gedaan 

hebben elke dag 
2. Observer ratings (=externe informanten) 

o Voordeel= info omtrent sociale reputatie, kwaliteit IA, status binnen groep, meerdere 
externe informanten mogelijk (bv. 360° beoordelingen binnen werkcontext) à je krijgt 
zicht op de reputatie van iemand, hoe ziet iemand anders deze persoon, zeker 
voordeel bij mensen die weinig zelfinzicht hebben 

o Bekenden en onbekenden als beoordelaar 
o In natuurlijke (krijg je heel realistisch beeld maar niet altijd controle erover) of artificiële 

setting (kan je controleren maar stuk weg van realiteit) (bv. bepaald gedrag bewust 
gaan uitlokken) 

METHODEN 

1. Test-data 
o Gestandaardiseerde testsituatie (labo) 

• Gedrag uitlokken dat indicatief is voor persoonlijkheid 
• Link tussen S- en T data: validiteit 
• Voordelen: controle over context, testen van specifieke hypothesen 
• Bronnen van ruis 

§ Raden= leidt tot bewuste verandering in houding die men aanneemt à 
mensen raden over wat het experiment gaat en passen hun houding aan 

§ Interpersoonlijke situatie= impact van gedrag proefleider op bv 
bereidwilligheid van de proefpersonen à jij als proefleider bent ook iemand 
die potentieel een invloed heeft op de proefpersoon 

§ Verschillende perceptie tussen opzet proefleider en hoe proefpersoon het 
opzet interpreteert 
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Onderzoeker ging dominantie onderzoeken à liet ze dominantie test doen en dan ging hij 
koppels maken (zie foto) à zijn vraag was ‘hoe vaak gaan degene die op de vragenlijst hoog 
scoren, effectief ook dominant zijn waarbij iemand de leider moet zijn en iemand de volger 
moet zijn’ à in merendeel klopte dit maar in conditie dominante vrouw en geen dominante 
man, was er maar 20% van de gevallen toch de vrouw die de leider was maar bij het luisteren 
naar de opnames was de vrouw wel dominant maar gaf zij aan de man dat de man de leider 
moest zijn, dominantie werd gewoon op een andere manier geuit naar gelang het geslachtà 
het is belangrijk dat je ook tijdens testcondities aan accidentele condities en niet meteen naar 
directe resultaten kijkt 

o Nieuwe tools: actometer 
• Bewegingsregistratie 
• Voordelen: geen bias (is een objectieve registratie) zoals bij informanten, kan 

verzameld worden in natuurlijke setting 
• Beperkingen: slechts beperkt aantal trekken leent zich hiertoe à je kan niet alle 

trekken meten zoals introversie 
• Er zijn belangrijke associaties bij beoordelingen van leerkrachten over kinderen en 

wat de actometer toont van het kind 
o Fysiologische data 

• Indicatoren van persoonlijkheid 
§ Arousal (=spanning, emotionele stress) 
§ Reactiviteit 
§ Snelheid van info verwerking 

o Sensoren plaatsen met een hartmeter, bloeddrukmeter… 

Voorbeeld studie van C. Patrick bij fysiologische data à studie bij beoordeelde psychopaten 
à oogknipper reflex, psychopaten ervaren bedreiging op een andere manier à is inderdaad 
zo dat wanneer je foto’s toonde die angst zouden uitlokken, dat de versnelde oogknipperreflex 
niet zal aanwezig zijn bij psychopaten 

• FMRI à recente techniek 
§ Oplichten hersendelen bij uitvoeren taak 
§ Detectie van ijzer gedrag door O2 in rode bloedcellen  
§ Activiteit van hersengebieden gelinkt aan persoonlijkheid, IQ of stoornis 
§ Voordelen: controle over faking 
§ Nadelen: gevoelig aan bias (= activatie tegenover rust plaatsen, bij mannen 

en vrouwen verschilt deze ruststaat bv. dus opletten bij bepaalde 
bevindingen), artificiële setting 

o Projectieve technieken 
• Gaat over gestandaardiseerde situatie (bv. Rorschach tekening) 
• Interpretatie van ambigue stimuli 
• Interpretatie is indicatie van persoonlijkheid 
• 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 à hoe betrouwbaar en valide is deze methode? 

2. Life outcome data 
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o Informatie over iemands persoonlijkheid vanuit activiteiten en events waar iemand aan 
deelneemt (bv. telefoonrekening vergelijken met sociale activiteit) à maar altijd 
accuraat want omgevingsfactoren spelen vaak een rol?  

o Huidige trends 
• Facebook 
• Soort email-adres 
• Verzekeringsmaatschappij kijken naar je aantal ongevallen, boetes om je 

autoverzekering te bepalen 

OVEREENKOMSTEN TUSSEN METHODEN EN BRONNEN 

Hoe groter de overeenkomst hoe groter de kans dat je bevindingen, valide zijn 

o Observeerbaarheid van de trek à hoe meer observeerbaar, hoe groter de overeenkomst 
tussen methoden en bronnen want is makkelijker om te registeren (bv. extravert is makkelijk 
te observeren, terwijl angsten niet) 
• Agreement à kan je vanuit gaan dat je bevindingen alternatieve indicatoren zijn van 

hetzelfde construct 
• Disagreement à kan liggen aan het feit dat je andere dingen hebt gemeten met 

verschillende methoden en bronnen of kan zijn dat maat die je gebruikt hebt niet 
betrouwbaar of valide was 

o Doel in functie van betrouwbaarheid en validiteit à moet zo hoog mogelijk zijn en kan op 
twee manieren: 

Triangulation= een manier om je als onderzoeker te verzekeren van het feit dat de meting 
van persoonlijkheid die je deed correct is. Hierbij ga je aan de hand van andere 
meetmethoden kijken of je dezelfde resultaten bekomt ongeacht de methodiek die je 
gebruikt. 

Aggregatie= het doel eveneens de betrouwbaarheid en validiteit van een 
persoonlijkheidsmeting vergroten, maar je doet dit louter door het gemiddelde te nemen 
van de persoonlijkheidsscores over beoordelaars of over methoden heen à gemiddelde 
nemen over je verschillende bevindingen heen 

o Optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen van persoonlijkheid 
• Over beoordelaars 
• Over de tijd (bv. vijf dagen na elkaar een kind 

beoordelen op zelfdiscipline) 
• Over methoden 

Belang van aggregatie à verschillen die mensen zien bij 
iets, toont aan dat het belangrijk is om meerdere 
beoordelaars te hebben 

 

EVALUATIE VAN PERSOONLIJKHEIDSINSTRUMENTEN 

o Betrouwbaarheid= 3 manieren om te kijken als je test betrouwbaar is 
• Interne consistentie= betrouwbaarheid is intern omdat het binnen de test zelf wordt 

beoordeeld 
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• Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
• Test hertest betrouwbaarheid= op twee meetmomenten een test afnemen 

o Response sets= antwoordtendensen 
• Acquiescence of yea saying= een antwoordtendens waar mensen telkens ja zeggen 
• Extreem responding= mensen die de middelste antwoorden willen mijden door 

extreem te antwoorden 
• Sociaal wenselijk= antwoorden op een manier die sociaal aanvaardbaar is 

o Validiteit= drie onderste behoren tot construct validiteit 
1. Face validiteit= meten wat je beoogt te meten à wordt bepaald door mensen die 

geen expert zijn op het betreffende vakgebied 
2. Predictieve validitieit= verwijst naar de vraag of de test criteria buiten de test voorspelt 
3. Convergente/discriminante validiteit= kijken als de test correleert met scores van 

andere meetinstrumenten 
o Veralgemeenbaarheid over groepen of condities 

METEN=WETEN? METHODOLOGISCHE DWALINGEN VANUIT ZELF-RAPPORTAGE 

o Response sets= non content responding 
• Instemming/ yea saying à jongeren gaan de neiging hebben om op alles ja te zeggen 

à je kan omgekeerde vragen opstellen 
• Extreem antwoorden 
• Random antwoorden door bv niet gemotiveerd te zijn à eenzelfde vraag opnieuw 

stellen of infrequency schaal inbouwen (bv. ik loop op mijn handen de trap op) 
• Middle category endorsement= neutrale antwoordoptie aanvinken vanuit een soort 

defentie, oplossing door forced choice format 
• Sociale wenselijkheid 
• Faking  

Verdieping sociale wenselijkheid Verdieping faking 
Bron van systematische vertekening 
Antwoorden volgens bepaalde 
verwachting ifv sociale aantrekkelijkheid à 
zelfpresentatie bias en impression 
management 
Sociaal wenselijk als persoonlijkheidstrek 
 
Determinanten met sociaal gevoelige 
onderwerpen en selectieprocedures 
 
Je moet sociaal wenselijkheid erin laten 
zeggen sommige onderzoekers want is ook 
een deel van de persoonlijkheid 
 
Correlaten à jongeren mensen, vrouwen 
en lagere opleiding hebben sneller de 
neiging om sociaal wenselijk te 
antwoorden 

= het bewust verstoord antwoorden op tests à 
vals positieven of vals negatieven (fake good 
of fake bad) 
 
Je kan het detecteren door analog designs à 
onderzoekers espress faking good of faking 
bad antwoorden en daarmee profielen 
opstellen  
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Hoe sociale wenselijkheid meten? Door 
een aantal items te maken waarvan je 
weet dat iemand het sws al gedaan heeft 

 

 

Hoe sociale wenselijkheid voorkomen? 
• Specifieke schalen inbouwen maar 

nadeel ervan is de lengte van de lijst, en 
de kwaliteiten zijn niet altijd oke 

• Vooraf waarschuwen 
• Antwoordformat met gedwongen 

keuze 
• Sociaal wenselijk vrije lijsten construeren 

maar is heel moeilijk 
 
Het is niet zo dat je validiteit gaat stijgen als 
je je vragenlijst aanpast naar een sociale 
wenselijke vragenlijst 

 

METHODOLOGISCHE DWALING BIJ OBSERVER RATINGS 

Bias die kan optreden als je iemand anders moet beoordelen: 

Halo-effect= bepaalde eigenschap aan iemand toekennen op basis van een eigenschap die 
je al gezien hebt (bv. als je iemand aantrekkelijk vindt ga je automatisch ook denken dat die 
intelligent is) 

Self based heuristic bias= eigen persoonlijkheid speelt mee in het beoordelen van anderen (bv. 
als je zelf vijandig bent, ga je sneller iemand anders ook vijandig laten lijken) 

EVALUATIE VAN MATEN 

Deze zaken beïnvloeden je antwoorden op je vragen: 

Invloed van schaal-
format 

Invloed van 
volgorde van vragen 

Invloed van 
referentiekader 

Invloed van inhoud 
vd items 

Range van –5 tot +5 
geeft ander beeld 
dan range van 0-10 
Even vs oneven 
antwoordmogelijkhe
den 
 

Bv. correlatie tussen 
ratings “hoe gelukkig 
ben je met je leven” 
en  
“hoe gelukkig ben je 
in je huwelijk” zijn 

Referentiekader dat 
jij zelf hebt, heeft een 
invloed (bv. jij als 
partner iemand 
beoordelen 
tegenover je collega 
beoordelen) 

Astrologische 
uitspraken die op 
iedereen 
toepasbaar zijn geeft 
mensen het gevoel 
dat het over hen 
gaat 
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à je schaal format 
op zich heeft altijd 
een invloed 

veel lager dan 
wanneer  
je eerst de 
huwelijksvraag stelt.  
 
Afhankelijk van de 
volgorde zal dit een 
invloed hebben 

 
Kan oorzaak zijn van 
lage correlaties over 
beoordelaars heen 

METEN VAN PERSOONLIJKHEID: DESIGNS 

o Experimentele designs= causaliteit maar geen zicht op samenhang in realiteit à kan je niet 
veralgemenen naar realiteit 

o Correlationele studies= zicht op reële correlaties maar geen causaliteitsuitspraken mogelijk 
à het ene veroorzaakt niet het andere 

o Case-studies 
o Recente trend= experience sampling design (zie hieronder) 

EXPERIENCE SAMPLING DESIGN 

Kijken naar patronen in gedrag over de tijd heen binnen personen à niet kijken naar tussen 
individuen maar hoe varieert je eigen gedrag over de tijd heen 

Info die niet te verkrijgen is via vragenlijsten 

Voorbeeld: ESM-studie naar smartphone-gebruik bij adolescenten en welbevinden à 
meermaals per dag assessment van emoties à doorheen de dag registratie van N keer en 
duur smartphone gebruik à intra-individuele variabiliteit in emoties en smartphone gebruik kan 
aan elkaar (causaal) gelinkt worden  
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LES 2: BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID  

 

Fenotypisch= uitwendige manifestatie van de persoonlijkheid à wat je kan observeren 

Fysiologie= medische niveau à hoe kunnen we verschillen tussen mensen verklaren door 
verschillen die ze hebben op biologisch niveau 

Moleculaire biologie= genotypische niveau à hoe kunnen we verschillen tussen mensen 
verklaren door genetische compositie 

ALGEMENE INTRO  

EVIDENTIE VOOR BIOLOGISCHE BASIS VAN PERSOONLIJKHEID 

o Historisch niets nieuws waar ze meer willen over meten: oude Grieken (lichaamssappen, 
fysiognomie, frenologie) 

o Evidentie vanuit recentere theorieën en verband persoonlijkheid en arousal systemen 
o Hormonaal onderzoek: verband persoonlijkheid en testosteron, cortisol en oxytocine 
o Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel die een impact hebben 

PSYCHO-BIOLOGISCHE BENADERING VAN PERSOONLIJKHEID 

1. Centrale assumptie en onderzoeksterreinen: alle mogelijke psychologische verschillen die 
bestaan tussen mensen dat je deze kan verklaren door fysiologische systemen 

2. Twee terreinen 
o Psycho-fysiologie= alle andere biologische factoren 
o Neuro-psychologie= verschillen tussen mensen kan je verklaren door verschillen in de 

hersenen 
3. Betrouwbare metingen 

o Zenuwstelsel 
o Hart-en vaatstelsel 
o Spier en beenderstelsel 
o Hormoon level 

Sterke vooruitgang van onderzoek à inzicht is hard gegroeid 

Illustratie expert Dick Swaab à ontwikkeling tijdens zwangerschap dat daar de 
hersenontwikkeling al heel sterk gaat bepalen wie we later worden à een zeer 
wetenschappelijk onderbouwt perspectief à hij is heel erg tegen alcohol en roken tijdens de 
zwangerschap omdat de impact heel groot is op de foetus 
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CONCEPTUEEL KADER VOOR ONDERZOEK NAAR PERSOONLIJKHEID EN 
FYSIOLOGISCHE PARAMETERS 

Je hebt altijd een bepaalde omgevingsprikkel 
waar mensen op reageren en die leiden tot 
een bepaalde psychologische respons wat 
leidt tot gedrag maar deze wordt indirect 
beïnvloedt door persoonlijkheid en de 
psychofysiologische respons (bv. hartslag 
gaat omhoog).  

Niet iedereen zal met een even versnelde 
hartslag reageren op het moment dat je 
bijvoorbeeld schrikt van iets à maar wat 
maakt nu dat de ene fel gaat reageren en de 
andere niet? 

OVERZICHT FYSIOLOGISCHE INDICATOREN RELEVANT BINNEN PSYCHO-
FYSIOLOGISCH ONDERZOEK VAN PERSOONLIJKHEID 

 

 

 

 

 

 

Autonoom zenuwstelsel à we hebben hier geen impact op, hieronder valt het sympathisch en 
parasympatisch zenuwstelsel en geven een indicator van het autonoom zenuwstelsel van 
individuen die dan wordt gekoppeld met de persoonlijkheid 

Sympatisch zs zorgt voor actie, parasympatisch zs zorgt voor de rusttoestand 

AUTONOOM ZENUWSTELSEL 

= meten van de systemen die betrokken zijn bij de regulatie van arousal, dit zs kunnen we niet 
beheersen of onder controle houden 

Electro-dermale metingen= huidgeleiding à mate waarin zweet getransponeerd wordt door 
de handpalm en dit kan een indicator zijn voor arousal à men plaats twee elektroden op de 
handpalm en een voltpercentage sturen bij één van de twee en kijken dan naar welk effect 
dit op de tweede elektrode is à in handpalm want zweetklieren zijn veel gevoeliger voor 
psychologische zaken dan voor andere stimuli, zweet in de handen is typisch iets voor wanneer 
je gestresseerd bent à na de elektroden gaan ze de mensen blootstellen aan stimuli zoals 
lawaai, emotionele foto’s à mensen die meer stress ervaren, zullen een grotere huidgeleiding 
hebben à de vraag is dan of deze mensen effectief een andere persoonlijkheid hebben dan 
mensen die dit niet hebben of minder hebben 
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Cardio-vasculaire metingen= harstlag (tijd tussen twee hartslagen)+ bloeddrukà stijgen bij 
stress, angst, cognitieve inspanning 

Mensen die heel introvert zijn, emotioneel gevoelig à hebben een hogere cardio-
vasculaire arousal dus dit gebeurt veel sterker dan bij emotioneel stabielen of 
extraverten 

Introverte mensen die heel veel cola of koffiedrinken à dus niet alleen door inwendige 
stress maar ook externe inname van cafeïne à mensen die hoog scoren op 
neuroticisme hebben een chronische activatie van het sympathisch zenuwstelsel 

Het is niet zo omdat je een hogere reactiviteit hebt op bepaalde stressoren dat je 
daardoor minder zou presteren! Dat staat los van elkaar! Ondanks het veel hebben van 
stress kan je nog steeds goed scoren op een taak.  

! Cardiovasculaire arousal is onafhankeliljk van prestatie, het is dus niet zo dat als je veel arousal 
hebt of stress, je daardoor een slechtere prestatie zal hebben (EXAMEN!) 

CENTRAAL ZENUWSTELSEL 

1. EEG (=elektro encofalografie)= elektrische activiteit geproduceerd door de hersenen à de 
alpha golven vormen een belangrijke indicator, ze geven mate van rust aan à hoe meer 
alpha waves er zijn, hoe meer rust er is! à kijken naar de zones in de hersenen die actief 
zijn in relatie tot bijvoorbeeld geheugentaken 
 

2. ERP (= event related potential)= elektrische activiteit in respons op omgeving à we gaan 
activiteit in hersenen meten NA een gebeurtenis à belangrijke indicator bij onderzoek naar 
emoties in termen van welke emoties ze vertonen en hoe ze daarin verschillen à brain 
asymmetry research toont aan dat er twee hersenhelften zijn en dat onderzoek toont aan 
dat de linker hersenhelft activeert bij positieve emoties, negatieve emoties zorgen voor 
activatie in de rechter hersenhelft maar dat is niet bij iedereen in dezelfde mate het geval 

Toepassing op persoonlijkheid à niet iedereen reageert even intens op positieve of 
negatieve prikkels à kan verklaard worden door de mate waarin je linker of rechter 
hersenhelft actief is in rusttoestand (alpha waves), mensen die positief ingesteld zijn 
hebben vooral een activatie in de linker hersenhelft in rust dus op moment dat ze een 
stimulus krijgen dat ze ook sneller gaan reageren als dat in overeenstemming is met de 
rusttoestand die ze hebben, mensen die negatief zijn ingesteld gaan eerder een 
activatie hebben in de rechter hersenhelft in rust 

Verdieping: recente ontwikkelingen vanuit meditatie/boedhisme à mindfulness die 
voorkomt uit het boeddhisme, ze vonden dat die mensen een heel uitgesproken 
activatie hadden van de linkerhersenhelft, veel meer dan van de algemene bevolking 
à als je die levensstijl gaat hanteren dan krijg je effectief een stijging in je 
linkerhersenhemisfeer 

3. fMRI (= functional magnetic resonance imaging) à scans om te zien welke hersenhelften 
actief zijn doordat ze oplichten à activiteit specifieke regio in relatie tot taak 

Toepassing op persoonlijkheid à er bestaan verschillen tussen mensen wanneer ze 
blootgesteld worden aan negatieve beelden of positieve beelden à vooral 
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neuroticisme en extraversie zijn belangrijke persoonlijkheidstrekken die een invloed 
hebben à mate van hersenactiviteit hangt af van de persoonlijkheid 

N: stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden 

E: stijgende frontale hersenactiviteit bij positieve beelden  

Mensen die hoog scoren op selfreactiveness zijn mensen die blootstelling krijgen van 
eten na periode van vasten dat hun activiteit net helemaal niet geactiveerd worden 
à mensen die doelgericht zijn, zelfdiscipline hebben worden daar op biologisch niveau 
niet door verleid à DeYoung heeft dit samengevat in de big five en dat vier van de vijf 
betekenisvol gelinkt zijn aan hersenscans (openheid voor ervaringen is een factor die 
niet gelinkt is aan hersenactiviteit) 

PERSOONLIJKHEIDSVERANDERING NA HERSENLETSEL ALS EVIDENTIE VOOR 
NEUROLOGISCHE BASIS VAN GEDRAG 

o Meest bekende case: Phineas Gage à spoorwegarbeider die geraakt werd door een 
bepaalde staaf die zijn hersenen hebben doorboord, er waren gedragsveranderingen die 
gebleven zijn 

o Schade in frontale hersenen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering 
• Pseudo depressie: apathisch, zeer passief, geen actie hebben, geen interesse hebben 

à lijkt op depressie maar is gevolg van hersenletsel 
• Pseudo psychopathie: impulsief, agressief, geen grenzen meer hebben 
• Stemmingswisselingen 
• Promiscuïteit: seksueel geaard gedrag dat heel ongepast is 

à effecten van psychotherapie zijn hier weinig effectief 

PERSOONLIJKHEID EN HORMONEN (HORMOONSPIEGEL) 
 

Testosteron Cortisol Oxytocine 
Ontwikkeling van mannelijke 
fysieke karakteristieken 
 
Mensen die hier hoge levels 
hebben zijn mensen die iets 
meer wild gedrag vertonen 
en mensen die lage scores 
hebben zijn meer rustige 
mensen die veel 
verantwoordelijkheidsgevoel 
hebben 

Stresshormoon à komt vrij bij 
fysieke of psychologische 
stress (fight en flight) 
 

Hechting tussen moeder en 
nieuwe baby maar is een 
hormoon die dus hier niet 
alleen vrij komt maar ook 
vrijkomt bij seksueel 
bevredigende situaties (ook 
bij mannen!) 

Gevangenispopulatie met 
geweld en seksuele delicten: 
gemiddelde niveau van 
testosteron is veel hoger dan 

Gelinkt aan persoonlijkheid 
namelijk mensen die hier 
laag scoren is gelinkt op 
hoge scores van callous 
unemotional traits (gebrek 

Stimuleert affectieve band 
tussen ouders en kinderen en 
ook tussen partners 
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gewone populatie maar ook 
bij andere gevangenissen 

aan empathie, geen zin voor 
regels) 

Verschil tussen mannen en 
vrouwen à impact van 
testosteron is er wellicht maar 
die is niet zo groot anders 
zouden de verschillen tussen 
mannen en vrouwen groter 
zijn, ook omgevingsfactoren 
hebben een effect op dit 
hormoon 

Enkel voor jongens! Mensen die heel warm, 
vriendelijk zijn, zorgzaam zijn 
zijn mensen die vrij hoge 
scores hebben op deze 
hormoon 

Samenvatting van alles hierboven: 

BIOLOGISCHE MODELLEN VAN PERSOONLIJKHEID 

BIOLOGISCH MODEL VAN PERSOONLIJKHEID EN AROUSAL VAN EYSENCK 

o In menselijk brein zijn er 2 soorten neurale mechanismen  
• Excitatorisch: mechanismen zijn die verantwoordelijk zijn voor alert, actief 
• Inhibitorisch: mechanismen zijn die verantwoordelijk zijn voor inactief, rust 

o Elk menselijk wezen is constant op zoek naar een evenwicht tussen beide en het evenwicht 
tussen die twee wordt gereguleerd door het ARASsysteem (= ascending reticular activating 
system) à deze bevindt zich in de hersenstam, hierbinnen heb je twee circuits 
• Reticulo corticaal systeem à registratie van alle arousal die binnenkomt bij de cortex 

à hij linkt dit met extraversie, ze hebben weinig corticale arousal waardoor extraverte 
mensen die gaan opzoeken 
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• Reticulo limbisch systeem à mensen die hoog scoren op neuroticisme zijn veel sneller 
geprikkeld door zaken die te maken hebben met emoties 

 

 

 

 

 

 

 

o Iedereen streeft continue naar optimale arousal ook al ben je introvert of extravert en hierin 
verschillen mensen op de manier waarop 

o Werd experimenteel getoetst door Gale à er moet een nuancering gemaakt worden 
namelijk geen verschil in basic level van corticale activiteit à maar hij vond naarmate de 
stimulatie stijgt dat er dan wel belangrijke verschillen optraden à term gewijzigd naar 
arousability ipv arousal 

o Experimenten van Geen à heeft aan twee groepen van mensen (introverten en 
extraverten) gevraagd om een bepaalde taak uit te voeren terwijl er muziek speelde op 
de achtergrond à introverten wilden een stiller niveau van muziek en extraverten hadden 
liever luidere muziek à op moment dat ze die groep gingen mismatchen met het 
geluidsniveau zagen ze dat hun taak inderdaad veel slechter was à link met huidgeleiding 
werd ook gevonden (electro dermale activiteit), als ze in een goede conditie werkten was 
er weinig huidgeleiding, bij mismatch met muziek was er veel meer huidgeleiding 

o Extraverten zoeken een hoger niveau op van externe stimulatie 

BIS/BAS THEORIE VAN GRAY 

o Gebaseerd op studies bij dieren 
o Ging ervanuit dat er individuele verschillen zijn tussen mensen niet alleen in de mate van 

conditionering maar ook hoe ze conditionering 
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o Zegt dat er twee systemen zijn in de hersenen à er zijn hier verschillen tussen bij mensen op 
vlak van angstervaring of impulsiviteit à hoe extremer de scores op BIS en BAS, zijn mensen 
met een verhoogd risico op ontwikkelen van psychopathologie 

o BIS (= behavioral inhibition system)= gevoelig zijn voor straf 
o BAS (= behavioral approach system)= gevoelig zijn voor beloning 
o Impulsiviteit en herhaaldelijke delinquentie: zwak BIS systeem dus ze leren niet uit straf en 

zijn veel gevoeliger voor beloning 
o Replicatie vanuit empirische studies 
o Experimenten met dieren à andere neurale systemen reguleren dus die twee systemen 

Toepassing op werksetting: 

 

 

 

 

 

 

Twee modellen van Gray en Eysenck staan niet los van elkaar, je kan ze integreren: 

Vier kwadranten volgens Eysenck à model van Gray à ene diagonaal staat voor BIS en 
andere voor BAS 

 

 

 

 

 

 

BAS is gecorreleert met extraversie  

BIS is gecorreleert met neuroticisme 

BIOLOGISCHE BASIS VAN DE TREK SENSATION SEEKING VAN HEBB EN 
ZUCKERMAN 

Gebaseerd op studies omtrent sensorische deprivatie à mensen in een ruimte stoppen waar 
er geen enkele prikkel is, zonder geluid, in het donker, geen tijd en kijken wat er gebeurt met 
mensen à mensen gaan na tijd eender welke sensorische input zelf gaan maken (bv. zingen, 
geluid maken) à sensorische deprivatie zorgt ervoor dat mensen sensation seeking gaan doen 
à volgens Hebb gaan mensen stimulatie zoeken bij onderarousal en rust zoeken bij overarousal 
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Terugkerende bevinding van Zuckerman à ging vragenlijsten maken à variatie in stress tussen 
individuen nav sensorische deprivatie à high versus low sensation seekers, ontwikkeling 
sensation seeking scale à predictor van tolerantie van sensorische deprivatie maar ook van 
functioneren in dagelijks leven à neurotransmitters 

Normaal gezien wordt de neurotransmitter afgebroken één keer de prikkel is doorgegeven, na 
prikkeloverdracht maar op moment dat er te weinig is van het enzym, dat er een voortdurende 
prikkeloverdracht is à bij teveel MAO is te weinig prikkeloverdracht, bij mensen met te weinig 
MAO is er te veel prikkeloverdracht dus mensen met sensation seeking hebben een lage MAO 
waardoor zenuwcellen niet worden geïnhibeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGISCH MODEL VAN CLONINGER 

Maar werd verder onderzocht en werd aangegeven dat verschillen in persoonlijkheid door 
neurotransmitters zelf zijn zoals dopamine (feeling good, beloningssysteem), serotonine (speelt 
rol bij depressie en angst) en norepinephrine (fight of flight) à op deze drie neurotransmitters 
heeft Cloninger een model gebaseerd: 

 

 

 

 

 

 

Als serotine systeem ontregelt is dan krijg je meer kans op depressie, angst 

Reward depence wordt gelinkt aan lage norepinephrine 
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Drie dimensies zijn onafhankelijk van elkaar, ze zijn erfelijk bepaald en zijn gelinkt aan elk één 
specifieke neurotransmitter.  

Populair binnen psychiatrische settings, vooral ter verklaring van verslaving en verschillen tussen 
verslaafden à mensen die drinken als coping (harm avoidance) of mensen die drinken voor 
plezier (novelty seeking) 

Link met BIS (harm avoidence) en BAS (novelty) systeem à novelty heeft een belangrijke 
correlatie met extraversie, harm avoidence met neuroticisme en lage correlatie met 
extraversie à modellen hebben heel sterke gelijkenissen maar belangrijk verschil in betekenis 
die ze toeschrijven waaruit ze voortvloeien à situeren allemaal op biologisch spectrum maar 
op ander niveau 

BIOLOGISCHE BASIS VAN OCHTEND AVONDTYPES 

= morningness en eveningness 

Hebben dit gevonden door studies te doen door mensen geen idee te geven van tijd en ze te 
observeren maar er is een belangrijke variabiliteit tussen mensen als je ze geen time cues geeft 
à mensen die langere slaapcyclus hebben zijn avondmensen en mensen met kortere cyclus 
zijn ochtendmensen à avondtypes hebben veel later op de dag piek van 
lichaamstemperatuur en ochtendtypes veel vroeger à te wijten aan verschillen in 
onderliggende biologische ritmes 

Belangrijke relatie tussen mate waarin mensen zich tevreden voelen in hun relatie en type 
persoon je bent (beide ochtendmensen bijvoorbeeld). 

Bovendien zijn ochtendmensen vaak meer extraverten. 

Bij vrouwen die avondtypes zijn, zijn emotioneel gevoelig, bij mannen is dit omgekeerd. 

Jetlag en slaaptekort hebben een effect maar avondtypes zijn meer flexibel.  
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LES 3: EEN GEN OMGEVINGSPERSPECTIEF OP PERSOONLIJKHEID 

 

 

 

 

BASISBEGRIPPEN EN MISCONCEPTIES 

ALGEMENE SITUERING 

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

o Studieterrein= relatie genen-omgeving-gedrag 
o Definitie erfelijkheid= statische vertaling van erfelijkheid: proportie geobserveerde variantie 

binnen een groep die verklaard wordt door genetische variantie 
• Genotypische variantie: individuele verschillen in de verzameling van genen in een 

groep à wat we niet kunnen zien (bv. gen voor blauwe ogen) 
• Fenotypische variantie: observeerbare fenotypische verschillen, bepaald door 

erfelijkheid en omgeving à wat we zien (bv. blauwe ogen) 

GEDRAGSGENTICA: EEN RECENT ONDERZOEKSTERREIN 

2 grote kenmerken van gedragsgenetica: 

o Het is controversieel, het is moeilijk om over te bepalen (bv. het is niet omdat iets genetisch 
is zoals psychopate trekken dat je dit niet kan veranderen met therapie) 
• Invloed omgeving 
• Ethische kwestie 
• Eugenetica= het ras verbeteren à voor de geboorte van een kind bepaalde 

karakteristieken kiezen 
§ Positieve eugenetica= belonen van huwelijken tussen hoogopgeleiden waardoor 

je slimmere mensen krijgt 
§ Negatieve eugenetica= verslechtering van ras tegengaan zoals bijvoorbeeld 

verplichte sterilisatie van mensen met een beperking 
o Complex omdat alle verschillen tussen ons zijn extreem groot, iedereen is anders 

• Complexiteit van fenotypes 
• Menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene à we veranderen veel naar gelang 

we ouder worden 
• Plasticiteit van de hersenen want er gebeuren zaken die niet voorgeprogrammeerd 

waren 

BASISBEGRIPPEN 

o Genotype= onze genen die we hebben binnen een persoon 
o Fenotype= uiterlijke manifestatie (bv. gedrag, lichaamsgewicht, ogen) 
o Menselijk genoom= complete set aan genen 
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• 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen maar geslachtschromosoom verschilt dus 23 
paar of 46 chromosomen in totaal 

• Opgebouwd uit lange sequensen DNA 
• In vrijwel elke menselijke cel zit een complete set van menselijk genoom uitgezonderd 

in rode bloedcellen, zaad en eicellen zitten maar de helft van de chromosomen 
namelijk 23 chromosomen maar dus geen paren 

• Homozygoot= zelfde info geven 
• Heterozygoot= verschillende info geven 

o Centrale werkhypothese= genoom is constant 

HET MENSELIJK GENOOM  

De figuur is een complete set van genen (cirkel) waarvan 23 
paar chromosomen, op chromosomenpaar 1 ligt het 
meeste aantal genen en op Y het minste aantal genen. 

 

 

  

Op deze figuur zie je 1 chromosoom uitvergroot. Ons DNA 
draagt onze erfelijke informatie, je kan dit als een code zien 
en die bepaald de aanmaak van eiwitten of proteïne en 
deze zorgen ervoor hoe we ons gedragen en hoe we 
eruitzien. 98% van ons DNA bevat geen code en noemen 
we pseudo-genen. Maar deze hebben wel een nut want 
die zorgen voor de proteïneproductie, dus niet de code-
taal voor proteïnen te maken maar regelen wel de 
hoeveelheid. We zien ook een dubbele helix want je hebt paren dus is dubbel. Er zijn vier basen 
namelijk A staat voor adenine, G voor guanine, T voor thymine en C voor cytosine. A koppelt 
altijd met G en T koppelt altijd met C. Een mutatie is dat er iets verandert in ons DNA namelijk 
aan de volgorde van die vier basen of er valt iets weg of er wordt iets aan toegevoegd. 

Genen komen altijd in paren voor want ze 
liggen altijd op chromosomen en 1 gen bestaat 
altijd uit 2 allelen, dit zijn varianten van hetzelfde 
gen. Dit kan homo of heterozygoot zijn. 
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Je krijgt een chromosoom van je moeder en 1 van 
je vader. Loci zijn plaatsen van de genen op de 
chromosomen. Je kan een dominant allel hebben 
of een recessief allel hebben. Het dominante komt 
altijd tot uiting. 

 

B= bruine ogen 

b= blauwe ogen 

Genotype BB Genotype bb Genotype Bb 

Fenotype is 
bruine ogen 
want twee keer 
dominant 
(grote letters) 

Fenotype is 
blauwe ogen 

Fenotype is 
bruine ogen 
want bruin is 
dominant 

HUMAN GENOME PROJECT  

o Identificatie van menselijke genen 
o 1990-2003 
o Centrale bevindingen 

• Slechts 2% van DNA omvat genetische instructies en derest is chunk-DNA 
• Voor 50% van onze genen is hun functie onbekend 
• 50% van ons DNA is gelijk aan dat van andere organismen 
• Verschillen mens- dier à wijze waarop proteïnen gedecodeerd worden 

MISCONCEPTIES OMTRENT ERFELIJKHEID  

o Erfelijkheid is niet van toepassing op niveau van het individu want erfelijkheid gaat altijd 
over een groep dus op individueel niveau kan je geen debat hebben over nature-nurture 

o Erfelijkheid is een schatting, een gemiddelde en kan dus een meetfout hebben 
o Erfelijkheid is een populatie parameter 
o Erfelijkheid is niet altijd constant over omgevingen heen (er zijn heel veel verschillende 

omgevingen in de wereld en in bepaalde sterken is er voedsel te kort en dit heeft een 
invloed op erfelijkheid) en tijd heen (je groep kan veranderen zoals migratie) 

o Het erfelijkheidsaspect van een psychologische trek wordt bepaald door multipele genen 
dus door meerdere genen en nooit door één gen (bv. psychopathie is een combinatie van 
meerdere genen) à QTL= quantitative trait loci en dit zijn sequencen DNA waarop genen 
liggen en die genen zijn verantwoordelijk voor kwantitatieve trekken. Deze worden 
polygenisch (= dit zijn resultaten van meerdere genen en de omgeving) bepaald. 

SINGLE GEN ERFELIJKHEID  

= behalve hierbij is er wel sprake van 1 gen die verantwoordelijk is voor iets 
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o 1 enkel gen is verantwoordelijk voor een specifieke trek of een Mendeliaans patroon (bv. 
ziekte van Huntington is wel verantwoordelijk door 1 gen) 

o Is eerder uitzondering dan regel dus meestal heb je meerdere genen en omgeving nodig 
o Studie van normale trekken: shift naar inzicht dat populaties uit een uitzonderlijke grote 

range aan genotypische en fenotypische variatie bestaan 

Figuur: moeder heeft gezonde allelen maar de vader heeft een ziek 
allel. Dus er is 50% kans dat je een kind krijgt met de ziekte want je 
krijgt de helft van je moeder mee en helft van je vader. 

 

 

 

 

MENSELIJK FUNCTIONEREN VANUIT POLYGENISCH PERSPECTIEF  

Meerderheid van de menselijke trekken zijn polygenisch 
(= multifactorieel bepaald door genen en omgeving).  

Genetische variabiliteit vergroot bovendien door 
mutatie. Monozygote (ééneiige tweeling) en Dyzygote 
tweeling (twee-eiig). Dus tweelingen hebben 100% 
identiek DNA-materiaal maar naargelang ze ouder 
worden kunnen ze er toch anders uitzien. 

Figuur gaat over distributie voor menselijke 
lichaamslengte dus er zijn weinig mensen die heel klein zijn of heel groot zijn. Als we allemaal 
single gen hebben dan zouden we maar drie groepen hebben en heel weinig variatie. Dit is 
vanuit een evolutionair perspectief. 

TWEE ONDERZOEKSTERREINEN BINNEN GEDRAGSGENETICA  

  

 

 

 

 

 

Kwantitatieve genetica Moleculaire genetica 
Schatten van gen-omgevingsbijdragen in 
fenotypische variantie 
 

Twee technieken: 
1. Associatie analyse: functie – we kijken naar 

de associatie tussen een gen of een 
genoom (= volledige verzameling van 
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Meestal door bestuderen van tweelingen of 
adaptiestudies 
 

genen) en trek. Hiervoor zijn twee 
specifieke technieken. (1) Candidate 
gene association studies, ze nemen een 
gen eruit en bekijken de link met een 
bepaalde trek dus bijvoorbeeld met 
novelty seeking, ze nemen een grote 
groep mensen met dat bepaalde gen en 
een groep zonder dat bepaalde gen en 
gaan dan een persoonlijkheidstest 
afnemen bij die twee groepen of een 
andere methode is (2) Genome wide 
association studies en hierbij nemen ze 
niet één gen maar een volledig genoom. 
Ze nemen twee groepen die novelty 
seeking hebben en een groep die dit niet 
hebben en dan achteraf gaan ze het 
genoom vergelijken met elkaar. 

2. Linkage analyse: structuur van het 
genoom – dus we gaan op zoek naar de 
lokalisatie van genen. Indien genen dicht 
bij elkaar liggen, is er een grotere kans dat 
ze samen worden doorgegeven.  

4 assumpties: 
1. Genetische verschillen leiden tot 

fenotypische verschillen 
2. Niet genetische verschillen kunnen ook 

leiden tot fenotypische variatie 
3. Als genetische factoren belangrijk zijn, 

dan varieert het fenotype naargelang 
de genetische similariteit (= meeste bij 
tweelingen, minste bij 
ongerelateerden). Als genetica voor 
een bepaald iets belangrijk is (bv. 
lichaamslengte) dan gaan tweelingen 
veel meer op elkaar lijken dan 
ongerelateerden op elkaar zullen lijken 

4. Als gedeelde omgevingsfactoren 
belangrijk zijn, dan varieert het fenotype 
naargelang het samenleven van 
individuen want gedeelde omgeving is 
bijvoorbeeld zelfde eten krijgen, zelfde 
opvoeding, zelfde ouders 

Hoort bij linkage analyse: 
 
 
 
 
 
 
 
Deel in het midden staat voor crossing-over, er 
wordt een nieuwe combinatie gemaakt. Dus 
als genen dicht bij elkaar liggen, is er een 
grote kans dat ze samen doorgegeven 
worden. De locatie van B en C kennen de 
onderzoekers maar van het zieke gen A 
kennen ze de locatie niet. Maar omdat ze 
samen zijn doorgegeven weten ze dat ze dus 
dicht bij elkaar hebben gelegen (A en B zijn 
gelinkt aan elkaar). 

SCHATTEN VAN ERFELIJKHEIDSVARIANTIE VOLGENS DE KLASSIEKE METHODE  

Variantie fenotype= genotypische variantie (90%) + omgevingsvariantie (10%) = 100% 

VIJF UITGANGSPUNTEN 
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Maar formule hierboven klopt toch niet altijd: 

o Gen omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein 
o Non-additieve effecten zijn klein (dominantie, epistasis) 
o Er bestaat geen correlatie tussen beide ouders voor de trek (= geen assortative mating, 

een partner zoeken die bij je past) 
o Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor MZ en DZ-tweelingen 
o Gegevens over tweelingen kan men generaliseren naar niet-tweelingen populaties anders 

zouden de studies niet veel nut hebben 

METHODEN VOOR DE BESCHRIJVING VAN GENETISCHE OVERERFBAARHEID  

Combinatie van deze studies is assessment van genetische overerfbaarheid maar geen 
biologische maten, wel obv persoonlijkheidsmaten. Er zijn vier grote manieren om erfelijkheid 
te schatten: 

SELECTIVE BREEDING 

= op selectieve wijze dieren laten paren (bv. bepaalde honden kiezen die bepaalde trekken 
hebben en die laten paren) dus het is een artificiële selectie maar dit gebeurt niet met mensen 
dus met deze methode komen we niet ver voor mensen 

FAMILLIESTUDIES 

o Rationale= mate van gelijkheid in bepaalde 
persoonlijkheidstrek 

o Makkelijk beschikbaar maar minst informatief want 
elke ouder met elk kind 50% en alle kinderen 
onderling delen 50% genen 

 

 

TWEELINGENSTUDIES 

o Tweelingen vormen geen homogene groep want je hebt monozygote en dyzygote 
tweelingen 

o Rationale= MZ vs DZ: identiek (100%) vs gemiddeld (50%) genenmateriaal 
o Zygositeitbepaling à onderzoek naar de moederkoek of zygositeitsvragenlijst 
o Designs à samen opgevoed vs apart opgevoed en prospectief tegenover retrospectief 
o Kritiek op deze studie is de overrepresentatie van genetische rol want tweelingen hebben 

een meer gelijke omgeving 
o Formule klassieke additieve methode toegepast op tweelingen 

Fenotypische variantie MZ= variantie erfelijkheid + variantie omgeving= 100% 
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Naast gedeelde omgeving 
bestaat er ook een unieke 
omgeving.  Voor 
persoonlijkheid is de unieke 
omgeving een zeer sterk 
bepaalde factor. h2 staat voor 
de heritabilityvariance of 
erfelijkheidsvariantie. c2 staat 
voor common environment 
variance of gedeelde 
omgeving variantie. De laatste 
formule is de formule die we nodig hebben en gebruiken, deze is de omvorming van de 
formules erboven want we willen een erfelijkheidsformule. Rdz is een halve h2 want dyzygote 
tweelingen delen maar de helft van hun genen identiek. 

Hier tonen we aan hoe we aan de laatste formule komen van hierboven. 
De eerste twee lijnen zijn gegeven en dan vormen we ze om. We 
brengen dus zaken naar links en rechts en op het einde doen we 2maal 
want we willen geen halve h2 weten maar een volledige. 

 

 

Persoonlijkheid wordt zeer sterk 
erfelijk bepaald want de 
monozygote tweelingen lijken meer 
op elkaar en delen 100% van hun 
genetisch materiaal. Laatste kolom 
zijn de formules ingevuld van 
hierboven. Dus 80% van 
neuroticisme wordt erfelijk bepaald. 
De omgeving van neuroticisme is dus 20% maar als we de formule van gedeelde omgeving 
(bv. twee kinderen naar dezelfde school) erbij halen dan krijg je -0,27 wat wijst op een fout, 
hier hebben ze dus geen rekening gehouden met een unieke omgeving (bv. ene kind 
ponykamp en andere sportkamp).   
 

Monozygote tweeling is altijd 
dubbel zo groot dus evidentie 
voor genetica. 
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Tussen de 30-50% van onze persoonlijkheid is dus 
erfelijk bepaald. Gedeelde omgeving is maar 5-10%. 

 

 

 

 

 

Samen opgevoede tweelingen en 
apart opgevoede tweelingen. We zien 
dat monozygote apart opgevoede 
tweelingen hebben nog steeds veel 
hogere correlaties dan de dyzygote 
samen opgevoede tweelingen.  

 

Twee groepen met tweeling 1 en tweeling 2. Er is een 
tweeling die bepaalde lichaamslengte heeft en de 
andere een andere lichaamslengte heeft en waar ze 
kruisen zetten we een puntje. Als alle punten op die 
diagonaal zou liggen dan is er een correlatie van 
100%. Dat is niet zo, het is .95 maar toch nog altijd zeer 
sterk. Dus dat toont de sterke erfelijkheid aan.  

 

.63 dus er is een lagere correlatie tussen de twee 
tweelingen dus erfelijkheid speelt een minder grote rol 
maar omgeving meer. 

 

 

 

ADOPTIESTUDIES  

Rationale= correlatie tussen adoptiekind en adoptieouders en biologische ouders vergelijken 

Gelijke omgevingsassumptie niet 
nodig want de kinderen worden in 
een andere omgeving opgevoed 
dus dat maakt niet meer uit. 
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Er wordt gekeken naar biologische ouder en adoptieouder tegenover het kind. We zien dat 
de correlatie tussen biologisch kind en biologische ouder veel sterker is dan de adoptieouder 
dus de erfelijkheid is zeer sterk bepalend want in andere omgeving opgevoed dus omgeving 
kan het niet meer verklaren. 

Studie van 45 MZ en 26 DZ apart opgevoede 
tweelingen à ondanks apart opgevoed toch nog 
altijd hoge correlaties ook voor attitudes. Maar is 
moeilijk want komt zelden voor. Persoonlijkheid 
wordt heel sterk door de unieke omgeving 
bepaald. Roken en drinken enz. wordt meer door 
gedeelde omgeving bepaald. Hier moeten we de 
formule niet gebruiken want ze zijn apart 
opgevoed en gaat over tweelingen, het zijn dus 
directe erfelijkheidsschattingen. 

DE TRADITIONELE SCHATTINGSMETHODE: PROBLEMEN?  

o Assumptie gelijke omgeving DZ – MZ? Uit onderzoek blijkt dat DZ en MZ toch een gelijke 
omgeving hebben, het is niet zo dat de MZ een nog gelijkere omgeving hebben (bv. 
ouders die hen hetzelfde kleden) 

o Geen directe meting omgevingscomponent 
o Schatting van omgevingscomponent houdt geen rekening met error dus moeten naar een 

nieuw soort benadering 
o Indien erfelijkheidscomponent groot, neemt men per definitie aan dat omgevingseffect 

klein is maar eigenlijk weten we dat niet 

Van: 

Persoonlijkheid= genen + omgeving (traditioneel additief model) 

Naar: 

Persoonlijkheid= genen + en x omgeving (plus en maal dus een integratief model) 

EEN INTEGRATIEVE GEDRAGSGENETISCHE BENADERING  
 

Traditioneel additief model Integratief model 
Enkel additief genetische variantie  
“Non-additieve effecten zijn 
verwaarloosbaar klein” 

≠ soorten genetische variantie:  
Additief en non-additief (dominantie, 
epistatis) 

Een omgeving= één algemene 
variantiecomponent à er was geen 
opsplitsing  
“Unieke omgevingsinvloed is 
verwaarloosbaar klein” 

Omgeving opgesplitst: gedeelde en niet 
gedeelde omgevingsvariantie 
 
Within family factors 
Outside family factors 

Partnerkeuze is random, niet verwant met 
fenotype/genotype  
“Geen assortative mating” 

Assortative mating= je gaat toch met 
iemand een relatie hebben die past bij jou 



Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 2021-2022 - Amber Mus 36 

“Gen en omgevingscorrelaties zijn 
verwaarloosbaar klein” 

Gen-omgevingscorrelaties 
Gen-omgevingsinteracties 
Omgevingsmodulaties= de omgeving de 
expressie van genen gaat moduleren 

TYPES VAN GENETISCHE VARIANTIE  

1. Additieve genetische variantie= genetische variatie in individueel gedrag die resulteert uit 
de som van de overgeërfde genen van beide ouders en dit is narrow heritability (= nauwe 
erfelijkheid) à hier zijn genen onafhankelijk van elkaar 

2. Niet additieve genetische variantie= dominant (= betrekking op 1 gen) en epistatisch (= 2 
of meerdere genen gaan met elkaar samenwerken (expressie) ofwel elkaar tegenwerken 
(suppressie) dus er is een interactief effect tussen genen)à hier zijn genen afhankelijk van 
elkaar want je hebt dominante en recessieve allelen à epistatische komen tot uiting en 
hypostatische worden onderdrukt, suppressie 

(1)+ (2) = broad heritability 

ASSORTATIVE MATING  

= je kiest een partner die op je lijkt 

o Basisassumptie= random partnerkeuze 
o Maar partnerkeuze in functie van gelijkaardige kenmerken 

• Fysieke karakteristieken 
• Cognitieve capaciteiten 
• Persoonlijkheid 
• Psychopathologie  

o Verhoogt de similariteit tussen 1e graadsverwanten (bv. als je beide ouders hoogbegaafd 
zijn heb je een grotere kans dat je dit krijgt) 

o Impliceert een onderschatting van de genetische contributie want de som wordt kleiner, 
de dyzygote tweelingen lijken meer op elkaar dus monozygoot-dyzygoot wordt kleiner 

GEDEELDE VS UNIEKE OMGEVINGSVARIANTIE  

o Indien 50% (dus bij broer en zus en DZ-tweelingen) genetisch wat dan met omgeving? 
o Gemeenschappelijke omgeving (5-10%) (bv. er is een lage similariteit tussen geadopteerde 

kinderen maar kritiek hierop want als je adoptiekinderen observeert kom je tot een groter 
effect van gedeelde omgeving tegenover als je vragenlijsten gebruikt) 

o Niet gedeelde omgeving is significant maar wisselende resultaten à vele kleine beetje 
maken een groot dus wil zeggen dat al de kleine verschillen tussen tweelingen zorgen voor 
een groot verschil in persoonlijkheid 

o Wel belangrijk gedeeld omgevingseffect voor attitudes oriëntatie en voor 
gezondheidsgedrag 

Unieke within-family factoren Unieke outside family factoren 
= binnen het gezin 
 
1. Passief model= klemtoon op algemene 

genetische overlap tussen ouder en kind 

= buiten het gezin 
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maar er is geen aandacht voor andere 
factoren dus er wordt gekeken naar pure 
overerving 

 
2. Child effects model= genen van het kind 

veroorzaken het gedrag en veroorzaakt 
hetzelfde gedrag bij de ouder à child-
driven effect= ouders gaan anders 
reageren naargelang de persoonlijkheid 
van het kind dus ze gaan de broer anders 
behandelen tegenover de zus 

Positieve feedback lus= stimuleren natuurlijke 
aanleg van kind 
Negatieve feedback lus= tegenwerken 
natuurlijke aanleg van kind 
 
3. Parents effects model= gedrag van de 

ouder is een respons op gedrag van het 
kind in overeenstemming met eigen 
genetische make up van de ouder 

Basis= groeps-socialisatie theorie, je gaat 
jezelf toevoegen aan ingroupen en afstoten 
van outgroupen die minder op je lijken 
 
Sociale groepen= unieke omgevingsfactor 
met invloed op persoonlijkheid want je kiest 
deze groep zelf omdat je erop lijkt 

Leidt tot bias (= vertekeningen) bij schatting 
erfelijkheid namelijk een overschatting van 
erfelijkheid bij negatieve feedback loop (bv. 
rustig kind wordt gestimuleerd om meer wild 
te zijn en wild kind wordt gestimuleerd 
rustiger te zijn dus de twee kinderen gaan 
meer op elkaar lijken)en een onderschatting 
erfelijkheid bij positieve feedback loop (bv. 
rustig kind wordt gestimuleerd om te lezen en 
wild kind wordt gestimuleerd om te spelen 
dus de twee kinderen gaan minder op elkaar 
lijken) 

Verschillende aspecten van beïnvloeding: 
• Context specifieke socialisatie= in 

verschillende omgevingen kan je unieke 
invloeden krijgen op je persoonlijkheid 
(bv. een stil kind wordt thuis gestimuleerd 
om stil te zijn maar op school kan dit 
anders zijn) 

• Socialisatie buitenshuis= je gaat je 
identificeren met verschillende groepen 
(bv. je gedraagt je anders bij vrienden 
van middelbaar tegenover vrienden van 
unief) 

• Transmissie van cultuur via 
groepsprocessen= persoonlijkheid kind 
als resultante van interactie met sociale 
identiteit van onze ouders (bv. ouders 
behoren ook tot verschillende groepen 
en die kunnen ook een invloed hebben) 

• Groepsprocessen die verschillen tussen 
sociale groepen versterken= in 
verschillende groepen heb je een 
andere hiërarchische positie 

• Verschillen tussen individuen binnen 
groepen versterken 
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Reiss’ three models of genetic transmission 

1. Volgens het passieve model komt het roepen 
van een kind puur door de overerving 

2. Volgens het child effect model komt het 
roepen van een kind door de genen van het 
kind en dit heeft een effect op de ouders die 
op dezelfde manier gaan reageren 

3. Volgens het parents effect model roept het 
kind door gedrag van de ouder op respons 
van het kind 

 

 

 

GEN X OMGEVINGSINTERACTIES EN –CORRELATIES  

= individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen blootgesteld 
en er kunnen correlaties zijn tussen jouw persoonlijkheid en jouw omgeving en deze correlatie 
kan positief (= omgeving zorgt ervoor dat je persoonlijkheid meer tot uiting kan komen) of 
negatief (= omgeving zorgt ervoor dat je persoonlijkheid net niet tot uiting kan komen) zijn à 
je hebt drie soorten correlatie: 

1. Passief= ouders geven hoog N genen door maar creëren ook een neurotische 
omgeving à positief want komt dus meer tot uiting en is passief want jij moet niets doen 

2. Reactief/evocatief= genetische dispositie kind lokt specifieke gedrag uit bij omgeving 
(bv. baby die graag knuffelt en weent dus moeder zal meer knuffelen) à reactief want 
kind lokt gedrag uit bij de moeder 

3. Actief= kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij zijn genetische 
dispositie à je gaat zelf actief op zoek gaan 
 

o Erfelijkheid van trekken verantwoordelijk voor stabiliteit 
o Maar hoe interageren trekken met omgeving in functie van het produceren van gedrag? 

Individuen met verschillend 
genotype reageren verschillend 
op zelfde omgeving à interacties 

Extraverten gaan in een stille 
omgeving meer fouten maken als 
ze een taak moeten maken 
tegenover een luide omgeving. 
Extraverten hebben dus meer 
prikkels nodig. Introverten gaan het 
net goed doen in een stille omgeving en slecht in een luide omgeving. Dus individuen met een 
verschillend genotype gaan anders reageren op een bepaalde omgeving. 

GEDRAGSGENETICA EN HET FFM: SAMENVATTING  

1 2 3 
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o Twee verschillende invalshoeken 
• Meta-analyse 
• Rechtstreeks meting met een VFM-instrument 

o Bevindingen die gevonden werden, zijn consistent 
• Genetisch effect FFM: 35 tot 50/60%  

o Activity level= gemeten met een actometer: erfelijkheid 0.40 
o Psychopathie trekken 
o Morningness-eveningness= erfelijkheid: 54% 
o Impulsiviteit= erfelijkheid: 50% 

MIJLPAALONDERZOEK NAAR ERFELIJKHEID VAN FFM-FACETTEN  

Studie van Jang waarin ze keken naar mensen uit Canada en mensen uit Duitsland (MZ en DZ 
tweelingen). Ze deden een persoonlijkheidsvragenlijst en daarna keken ze naar de genetica.  

Resultaten:  

o Genetische en omgevingsinvloeden: zelfde type en grootteorde over beide culturen 
heen 

o Residuele facetscores= scores uitgezuiverd voor de domeinscore à gebruikten de NEO-
PI-R 

o Additief genetische schatting van 25-65% 
o Geen effect van common environment wel van unieke omgeving 

Dit zijn dus argumenten voor een hiërarchisch model van persoonlijkheid want facetten zijn 
meer dan een operationalisatie van de factor waarop ze laden en zijn constructen met 
erfelijke en dus biologische basis 

Dit zijn de ruwe scores. Rechts leeg want 
voor 26 van 30 facetten was het gelijk, 
dus omgeving en erfelijkheid.  

h2= erfelijkheid 

e2= unieke persoonlijkheidsvariantie 

 

 

Ook ruwe scores. Vier lijnen extra want 
deze vier kwamen niet overeen over de 
twee landen heen. Dit gaat over 
modesty en self-discipline dus het type 
model is anders. Values en order daar 
zijn de grote orders anders. 

c2= gedeelde omgeving 
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rtt= hertest betrouwbaarheid, uitzuiveren 
want overlap met figuur hierboven 

 

 

 

 

 

ADDITIONELE BEVINDINGEN VANUIT GEDRAGSGENETISCH ONDERZOEK 

o Attitudes zijn sterk genetisch bepaald, zoals: 
• Traditionalisme 
• Conversatisme= sterk genetisch, kan je al observeren vanaf 12 jaar 

o Beroepsvoorkeuren zijn sterk genetisch bepaald 
• Aantrekkelijkheid van aspecten in jobs gelijker beoordeeld door genetische 

verwanten dan door genetisch niet-gerelateerden 
• Ondernemerschap  

o Religiositeit zijn sterk genetisch bepaald= stijging genetische invloed van adolescentie 
(12%) naar volwassenheid (44%) want als kind is omgevingsfactor heel groot (bv. je moet 
naar de kerk van je ouders) en is het weinig erfelijk 

o Drinken en roken voor 50% genetisch bepaald, ook het beginnen als het behouden 
o Kans op geslaagd huwelijk en de voldoening die je in huwelijk ervaart is genetisch bepaald 
o Onze partnerkeuze is niet genetisch bepaald 
o Fysieke kenmerken bij MZ en DZ worden kleiner door ouder worden maar vaardigheden 

niet 

Examenvraag: 

Gedragsgenetische studies van persoonlijkheid toonden aan dat: 

A. De correlatie voor neuroticisme en extraversie bij apart-opgevoede MZ-tweelingen 
doorgaans groter is dan bij samen-opgevoede DZ-tweelingen 

B. Tot 50% van de fenotypische variantie van persoonlijkheid verklaard wordt door 
effecten van de gedeelde omgeving 

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

D. De NEO PI-R facetten cross-cultureel gezien een sterk verschillende gedragsgenetische 
basis hebben voor wat betreft het domein Neuroticisme  
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LES 4: PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING: TEMPERAMENT VS 
PERSOONLIJKHEID, STABILITEIT EN VERANDERING  

Persoonlijkheidsontwikkeling= continuïteiten, consistentie en stabiliteit in mensen in de loop van 
de tijd en de manieren waarop mensen in de loop van de tijd veranderen met twee soorten 
stabiliteit 

Rangorde stabiliteit= behoud van een relatieve individuele positie binnen een groep 

Mean level stabiliteit= verwijst naar de mate waarin persoonlijkheidsscores in de loop 
van de tijd veranderen. Onderzoeken naar verandering op het gemiddelde niveau 
richten zich op de vraag of mensen, gemiddeld genomen, de neiging hebben om 
bepaalde eigenschappen of symptomen te verhogen tijdens verschillende 
levensperioden. 

Persoonlijkheidsverandering= de veranderingen zijn typisch intern voor de persoon, niet alleen 
veranderingen in de externe omgeving, zoals het binnenlopen van een andere kamer en ten 
tweede zijn de veranderingen relatief duurzaam in tijd, in plaats van slechts tijdelijk te zijn 

ALGEMENE EVIDENTIE VOOR HET BELANG VAN VROEGE INDIVIDUELE 
VERSCHILLEN  

DE DUNEDIN STUDY  

Is een epidemiologische studie van een geboortecohorte: °1 april 1972 – 31 maart 1973 in 
Dunedin. Ze hadden perinatale data + assessments op 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21,..jaar met 
1.037 deelnemers (52% mannen, 48 % vrouwen; 91 % participatie). Alle assessments: 60 dagen 
rond hun verjaardag, zowel fysieke en psycho-sociale modules. Deden ook psychiatrisch 
onderzoek bij individuen + hun interpersoonlijk netwerk. Het was een prospectieve 
longitudinale studie met zeer beperkte uitval in een multidisciplinair team. 

Centrale bevindingen= deden observatie van 3-jarige kinderen voor 90 minuten lang en 
deden de strange situation test met een beoordeling op 22 gedragsschalen, nadien deden ze 
een cluster analyse en vonden uiteindelijk 3 clusters: (1) aangepaste cluster, (2) geremde 
cluster en (3) ongecontroleerde cluster. 

(1) zelfvertrouwen, zelfcontrole, rust in nieuwe situaties 
(2) angstig, niet op gemak bij nieuwe mensen, sociaal teruggetrokken 
(3) impulsief, rusteloos, negatief 

Types op 3-jarige leeftijd voorspellen=  

o Persoonlijkheidsstructuur op 18 jaar (zelf) en 21 jaar (peer)  
• De ongecontroleerde cluster heeft meer kans om op te groeien als impulsieve 

volwassene, antisociaal 
• De geremde cluster heeft meer kans om minder zelfzeker te blijven en overcontrolerend 
• De goed aangepaste cluster heeft meer kans om nog steeds adaptief en dus 

veerkrachtig te worden 
o Sociaal functioneren 
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• Kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer) 
• Sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de 

jongvolwassenheid  
o Werk-werkloosheid  
o Psychiatrische stoornissen tijdens de jongvolwassenheid (DSM-III, psychiatrisch interview) 

• De ongecontroleerde cluster heeft meer kans op nog meer extreem en 
externaliserend gedrag en anti-sociale persoonlijkheidsstoornis 

• De geremde cluster heeft meer kans op internaliserende problemen wat kan 
uitmonden in een depressie 

o Crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad)  

Temperamentsverschillen en zelfgerapporteerde 
misdaden, we zien dus vooral dat de 
ongecontroleerde cluster meer deviant gedrag 
vertoond op latere leeftijd 

 

Temperament en strafblad, hier zien we opnieuw 
vooral de ongecontroleerde cluster 

 

 

Bijdrage Dunedin study= pionierstudie met betrekking tot betekenis van vroege individuele 
verschillen voor later functioneren en was eerste grootschalige evidentie gevonden voor sterke 
associatie tussen temperament op 3-jarige leeftijd en multipele, onafhankelijke indexen van 
functioneren op latere leeftijden in verschillende contexten 

Psychometrische tekortkomingen= 

o Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen à men baseerde zich 
uitsluitend op gedragschalen en beoordeling obv observatie, ze gebruikten verschillende 
meetinstrumenten die niet hetzelfde meten 

o Het meet-aspect was dus niet geënt op een conceptueel of theoretisch kader 
o Heeft het onderzoek naar stabiliteit en verandering bemoeilijkt 
o Hoe kunnen we deze vroege verschillen tussen kinderen meer systematisch onderzoeken? 

(zie hieronder) 

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

INDIVIDUELE VERSCHILLEN OP JONGE LEEFTIJD: TEMPERAMENT OF 
PERSOONLIJKHEID?  
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Klassieke visie temperament-persoonlijkheid is sequentiële relatie dus temperament beïnvloed 
omgeving onder invloed van interactie met omgeving maar genetische basis persoonlijkheid 
is temperament en FFM trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar. 

INVALSHOEK 1 - TEMPERAMENTSMODELLEN 

o Temperamentsmodellen staan recht tegenover behaviorisme en psychodynamica à kind 
is geen tabula rasa 

o Aangeboren tegenover externe factoren die ontwikkeling van kind sturen 
o Genetische invloed 
o Stabiel over tijd 

Onderlinge verschillen tussen temperamentsmodellen= de aard en aantal dimensies, 
verschillende klemtoon op emotionele en aandachtsprocessen en verschillende 
onderzoekstradities. 

Individuele verschillen op jonge leeftjid meten= kan door temperamentsmodellen of 
persoonlijkheidsmodellen 

TEMPERAMENTSMODELLEN 
 

Thomas en Chess met 9 
dimensioneel model 

Buss en Plomin met EAS(I) 
model 

Rothbart en Derryberry 

Negen dimensioneel systeem 

Het hoe aspect van gedrag 

Goodness of fit 

Aanpassing van Thomas en 
Chess model à 
temperament als 
ontwikkelingsvoorloper van 
volwassen persoonlijkheid 

Focussen meer op de 
biologische basis 

Conceptualiseren 
temperament als 
aangeboren individuele 
verschillen in twee 
componenten 

(1) reactiviteit à mate 
waarin fysiologisch 
excitatorisch 
mechanisme in het 
neuraal systeem 
reactief is. Men 
maakt een 
onderscheid in 2 
subcomponenten 
namelijk 
emotionaliteit en 
activiteit 

(2) zelfregulatie à 
biologische 
modulatie van 
automatische 
activiteit in de 
hersenen, en hoe 
mensen hierin 
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verschillen, hieronder 
vallen 
aandachtsprocessen 
en inhibitie 

Negen dimensies: 

1. Activity= hoe beweeglijk is 
het kind  

2. Adaptability= hoe omgaan 
met veranderingen 

3. Approach withdrawal= 
individuele verschillen hoe 
kinderen reageren op 
nieuwe prikkels 

4. Regularity= regelmaat van 
biologisch functioneren 

5. Treshold of responsiveness= 
instensiteit om getriggered te 
worden 

6. Intensity of reaction= 
intensiteit van reactie op 
prikkels 

7. Quality of mood= basis 
gemoedstoestand 

8. Distractibility= mate waarin je 
ze kan afleiden 

9. Task persistance= duur van 
focussen op één taak 

Ezelbrug: TAARTIQAD 

5 criteria voor 
temperamentstrek: 

1. Erfelijk 
2. Relatief stabiel tijdens 

kindertijd 
3. Continuïteit tot in de 

volwassenheid 
4. Evolutionair adaptieve 

functie 
5. Terug te vinden bij 

genetische verwante 
diersoorten 

Factoranalyse over 
leeftijd heen die 
onderliggend zijn: 3 grote 
factoren namelijk 

(1) surgency= sociale 
oriëntatie 

(2) negatief affect= 
angst, stress, 
verdriet 

(3) effortful control= 
aandachtsproces
sen 

Drie configuraties van 
persoonlijkheidseigenschappen 
bij jonge kinderen gevonden op 
basis van de 9 dimensies: 

 

Aanvankelijk 4 dimensies 
namelijk: emotionaliteit (= 
intensiteit van emotie), 
activiteit (= kwantiteit van 
motorische activiteit), 
sociabiliteit (= voorkeur om 
bij anderen te zijn) en 
impulsiviteit (= zelfcontrole) 
en later i geschrapt door 
minder biologische 
evidentie 

 

Kritiek= Weinig empirische 
evidentie voor 9-dimensionele 
structuur en onderwaardering 
voor motivationele en 
emotionele componenten van 
temperament 
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Gaat over gemeenschappelijke elementen tussen de drie modellen, we zien voornamelijk dat 
emotionaliteit, extraversie, activiteit en persistence vaak naar voor komen. 

REPRESENTATIE VAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN ADHV HET FFM  

INVALSHOEK 2 - PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN 

PERSOONLIJKHEIDSMODELLEN 
 

Top down Bottom up 
= kijken in welke mate volwassenen 
instrumenten nuttig zijn om te gebruiken bij 
jongere leeftijdsgroepen om individuele 
verschillen in kaart te brengen 

= eerst onderlinge verschillen observeren en 
dan pas naar de onderliggende zaken kijken 

Informanten beschrijven de inhoud en de 
breedte van het terrein van individuele 
verschillen 

Dimensies onderzoeken die onderliggende 
zijn aan geheel aan individuele verschillen 
die geobserveerd worden bij kinderen 

Volwassenen als informant= adjectievenlijst, 
Digman et al namen 6 steekproeven 
beoordeeld door leerkrachten en er werden 
trekadjectieven gebruikt bij de volwassene, 
uitgewerkt met gedragsdefinities die 
relevant waren voor gedrag in de klas, de 
big five werden gerepliceerd. Goldberg 
deed nadien een heranalyse van Digman et 
al en zag geen terugkerende additionele 
factoren dus indien volwassenen de 
persoonlijkheid van kinderen beschrijven 
wordt eenzelfde gedifferentieerde structuur 
van 5 basisfactoren gevonden 

Constructive HIPIC 

Adolescenten als informant= Parker et al 
deden een replicatie van 5 factoren aan de 
hand van de NEO-FFI bij adolescenten. De 
Fruyt et al namen de NEO-PI-R af bij een 
representatieve groep jongeren  

Strategieën= informanten beschrijven de 
inhoud en de breedte van het terrein van 
individuele verschillen 
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Kinderen als informant= peer 
nominatiestudie dus de kinderen gingen 
andere kinderen op een nominatie zetten 
(bv. het stilste kind, het populairste kind). Er 
waren 25 positieve en 25 negatieve schalen 
die de markers voor de Big Five zijn 

Maar is er verschil tussen kinderen en 
volwassenen? Je zou kunnen denken aan 
de beperkte cognitieve mogelijkheden van 
het kind of de schalen op zich? 

Resultaten= categorieën met meest aantal 
classificaties representeren de Big Five, 
ongeveer ¾ van de beschrijvingen kan 
gesitueerd worden binnen de big five en er is 
een replicatie over culturen heen 

FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van 
persoonlijkheid op jonge leeftijd à vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen en niet-
geprestructureerde bron. Hoe integreren met temperamentsmodellen? Perspectief op 
continuïteit van vroege individuele verschillen historisch vanuit temperamentsmodellen 
recentelijk meer en meer vanuit FFM 

HOE STABIEL/VERANDERLIJK ZIJN INDIVIDUELE VERSCHILLEN DOORHEEN DE 
LEVENSLOOP?  

ANALYSE-NIVEAUS  

o Menselijke soort= universele veranderingen, algemene trends 
o Groep (nomothetisch)= ontwikkelingsverschillen tussen groepen 
o Individu (idiografisch)= verandering voorspellen obv individuele verschillen in 

persoonlijkheid 

STABILITEIT OF VERANDERING?  

Het is beiden. De meeste mensen ondervinden doorheen hun leven subjectief gezien weinig 
verandering in hun persoonlijkheid. Persoonlijkheid is een relatief duurzaam patroon van 
denken, voelen en handelen. 

WAT IS PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING? 

= continuïteiten en verandering in persoonlijkheid 

Verschillende vormen van stabiliteit en verandering:  

1. Structurele 
2. Absolute 
3. Rang-orde 
4. Coherence 
5. Ipsatieve 

TYPES VAN CONTINUÏTEIT/VERANDERING 

Analyse op groepsniveau 

Analyse op individueel niveau 
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1. Structurele continuïteit= kijken naar de similariteit van de covariantiematrix over leeftijd 
indien sprake van structurele variatie= ontwikkelingstransformatie van het construct (bv. je 
meet een groep extraverten en je krijg je covariantie .75, na verloop van tijd zou dit nog 
steeds ongeveer .75 moeten zijn) à is noodzakelijk voor absolute stabiliteit! 
 

2. Absolute continuïteit/ mean-level= vergelijking van de gemiddelde score van een groep 
over de tijd in functie van de leeftijd 
o 2 voorwaarden namelijk structurele continuïteit en meerdere keren meten van dezelfde 

trek 
o Informatieve designs 

• Cross-sectioneel design= 2 verschillende groepen vergelijken op hetzelfde tijdsstip 
maar kritiek op 

• Cross cultureel design= verschillende groepen binnen verschillende culturen 
• Longitudinaal design= zelfde groep vergelijken op 2 tijdstippen 

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

o Evidentie voor maturationele hypothese 
o Stabiliteit bereikt een hoogtepunt na 50, maar dit 

punt is niet absoluut 
o Trekken bereiken dus geen plateau ergens vroeg in 

de volwassenheid 
o Geen geslachtsverschillen in patronen van 

continuïteit 
o Grootste persoonlijkheidsverandering in jongvolwassenheid 

 
3. Differentiële continuïteit/ rang-orde continuïteit= stabiliteit in scores tegenover de 

referentiegroep= rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd 
o Studie over een piek in deze continuïteit: daling in coëfficiënten bij stijgend interval 

tussen 2 metingen 
o Piek in differentiële stabiliteit varieert wel naargelang de trek die wordt gemeten 
o Geen verschil in grootte van de stabiliteitscoëfficiënten met betrekking tot soort trek, 

informant of geslacht 

Belangrijkste bevindingen vanuit MA perspectief: 

Verdieping: rangorde stabiliteit van individuele verschillen tijdens de kindertijd: 

Babytijd Peutertijd Kindertijd en adolescentie 
Studie van Rothbart Studie van Saudino Studie De Fruyt 
Stabiele en individuele 
verschillen zijn reeds vroeg in 
de babytijd observeerbaar 
 
Verschillende stabiliteit voor 
verschillende 
temperamentstrekken 
doorheen het eerste 
levensjaar 
 

Actograaf gedurende 48 
uur  
 
MZ > DZ: genetisch effect! 
 
Focus op activity level 

Algemene populatie 
 
Longitudinale data van 
hoogbegaafde 
Amerikaanse adolescenten 
tussen 12 en 18 jaar 
 
De adolescentie is een 
turbulente fase, er zijn iets 
lagere rang-orde 
coëfficiënten in vergelijking 
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Mate van stabiliteit stijgt 
naar einde eerste levensjaar 
Moeilijk om mean-level 
stabiliteit vanuit babytijd tot 
in de kindertijd te meten 

met de kindertijd of 
jongvolwassenheid maar 
geen grotere mean-level 
verandering in vergelijking 
met andere levensfasen 

4. Coherence continuïteit= mate waarin onderliggende trek over de tijd stabiel blijft 
ongeacht veranderingen in fenotypische manifestatie= heterotypische continuïteit (bv. 
extraverte mensen gaan als kind veel buiten spelen, als tiener veel uitgaan en als 
volwassene veel met collega’s weggaan, toont allemaal extraversie aan maar op een 
andere manier) 

5. Ipsatieve continuïteit= stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen een 
individu 

HOE KUNNEN WE DE STABILITEIT IN PERSOONLIJKHEID VERKLAREN?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kunnen we de stabiliteit in 
persoonlijkheid verklaren? 

Door psychologische make-up van het 
individu dus sommige trekken zijn 
gerelateerd aan continuïteit en door 
goodness of fit model (hoe beter de fit, hoe 
stabieler je persoonlijkheid).  

 

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 van persoonlijkheid 

Principe 3: er is sprake van persoonlijkheidsontwikkeling bij differentiële verandering, dwz 
veranderingen in persoonlijkheidsscores tov de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker dan de 
individuele toe- of afname van de meetwaarde 
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Principe 4: hoe groter het tijdsinterval tussen 2 metingen, hoe lager de stabiliteit zal zijn. Dit geldt 
zowel voor absolute als differentiële stabiliteitsanalyses. 

Principe 5: rangorde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt, 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 

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  
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DEEL 2: PERSOONLIJKHEID, FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN EN ADAPTATIE 
 

LES 5: PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONELE LEVENSDOMEINEN  

PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE 

CONCEPTUEEL KADER 

o Significante link 
o Conceptueel: 4 etiologische modellen 

• Complicatiemodel 
• Kwetsbaarheidsmodel 
• Pathoplastie model 
• Spectrummodel 

Causale modellen die de aard van de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie 
beschrijven 

ETIOLOGISCHE MODELLEN  

KWETSBAARHEIDSMODEL 

Bepaalde persoonlijkheidstrekken 
vormen een risico voor het 
ontwikkelen van psychopathologie 
(bv. hoog neurotisch persoon heeft 
groter risico op ontwikkelen van een depressie omdat deze daar meer vatbaar voor is) 

COMPLICATIEMODEL 

Langdurige klinische problematieken 
veranderen iemands persoonlijkheid 
en geven aanleiding tot 
persoonlijkheidsproblemen à 
littekenmodel (bv. terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde scores op N) 

PATHOPLASTIEMODEL 

Dus hierbij worden psychopathologie 
en persoonlijkheid onafhankelijk van 
elkaar gezien. Maar de klinische 
stoornis wordt wel getekend door 
persoonlijkheid namelijk in het 
verloop, ernst en prognose (bv. 
gedragsproblemen met of zonder onderliggende trekken hebben een ander verloop) 

SPECTRUMMODEL  
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Beschrijft de relatie tussen 
persoonlijkheid en psychopathologie 
als een continuüm  

Psychopathologie= extreme variant 
van continue distributie van een trek 
of cluster van trekken (bv. erfelijksheidscomponent van ADHD en erfelijkheidscomponent van 
algemene trek) 

Welk model verklaart het best de relatie tussen psychopathologie en persoonlijkheid? Er is geen 
consensus maar wel dat persoonlijkheid en psychopathologie niet onafhankelijk zijn van elkaar. 

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 

o Psychologisch lijden initieert zoektocht naar diagnose 
o Waarom 

• Behandelingsprotocol per diagnose 
• Vergemakkelijkt communicatie 
• Verzekeringen, fondsen, extra zorg 

o Categoriale diagnosestelling gaat lijnrecht in tegen de aard van psychopathologie  
• Immense comorbititeit 
• Genetische factoren voor comorbide diagnoses 

o DSM-5 nog steeds verankerd binnen de categoriale traditie 
o Toch erkenning voor een dimensionele conceptualisatie voor x aantal stoornissen 
o Evidentie 

• Vanuit genetisch onderzoek 
• Vanuit neurobiologisch onderzoek 
• Vanuit evidentie die aantoonde dat veel stoornissen op gelijkaardige wijze gerelateerd 

zijn aan persoonlijkheid 

PERSOONLIJKHEID EN PSYCHOPATHOLOGIE BIJ VOLWASSENEN  

o Historische link met de oude Grieken, het is dus niets nieuws 
o Meest prevalente mentale stoornissen maar hebben wel tegenstrijdige resultaten 

• Angst 
• Depressie 
• Verslaving 

o Meeste mensen hebben >1 diagnose 
o Associatie met persoonlijkheid vanuit meta-analyse-perspectief 

• Inclusie van alle studies 
• Gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat 
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• Diagnose volgens DSM of ICD-criteria 

 

 

 

 

 

 

N+ Sterkste correlaat van psychopathologie, even sterk voor fear als distress 
disorders 

E- Uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie 
DIS Correlaat voor SUD (=substance use disorders), OCD en dysthymic disorder 
C- Sterke correlaat over stoornissen heen, minst sterk voor specifieke fobie 
A- Matig gecorreleerd met SUD 
O Niet gecorreleerd met disorders 

Dus: 

(1) Extraversie - = hoe meer E, hoe minder kans op psychopathologie 
(2) Disinhibitie en agreeableness= hoe hoger, hoe meer kans op psychopathologie 
(3) Conscientieusheid= weinig kans op psychopathologie 
(4) Openheid= weinig te maken met psychopathologie 

Neuroticisme is dus een general pathology factor maar ook andere trekken die onafhankelijk 
zijn van N kunnen een associatie vertonen met psychopathologie. 

Besluit= 

o Weinig specifieke relaties persoonlijkheid-psychopathologie (cfr comorbiditeit) 
o Verhoging specificiteit trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie 
o Voorstel o.b.v. comorbiditeitspatronen (cfr internalizing – externalizing) wordt ondersteund 

door huidige data (recent voorstel: HiTOP)  
o Distinct profiel: → specifieke fobie: niet echt geassocieerd met extreme 

persoonlijkheidsscores (belang van conditionering!) 
o Belang van Conscientiousness! (ook voor internalizing) 
o Cross-sectionele bevindingen ≠ causaliteit (~spectrummodel)  

ALGEMEEN MA-PERSPECTIEF EN LINK NAAR HET RECENTE HITOP MODEL 

= kijken niet naar stoornis zelf maar naar onderliggende componenten 

HITOP= hierarchical taxonomy of psychopathology 

o Consortium van internationale onderzoekers 
o Empirisch gebaseerde classificatie van psychopathologie 
o Structuur 

• Algemene factor van psychopathologie (p-factor) 
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• 2 brede spectra: internaliseren vs externaliseren 
• 5 brede dimensies (cfr 5 dimensies van het FFM – zie volgende les) 
• Syndromen/stoornissen 
• Sub-componenten van syndromen/stoornissen 
• Specifieke symptomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN PATHOLOGISCH GOKKEN  

o Gaat over een studie over gokken en een casino à vraag was of er evidentie is voor een 
verslavende persoonlijkheid? 

o Aanvang meestal in adolescentie; mannen > vrouwen, maar niet consistent  
o Prevalentie: 1-3% van de volwassenen is pathologisch 
o Sterke comorbiditeit met depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik  
o Demografische correlaten: SES, werkloosheid  
o DSM: Kerncomponenten: impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken, 

ontwenningsverschijnselen, bipolaire kenmerken  
• ~link met neurobiologische karakteristieken (pre-frontale cortex)  
• ~genetische hypothese: overlappende genetische factoren met andere verslavingen  

Ze vonden 2 subtypes: 

1. Self-determined type= intrinsieke motivatie en vaak een sociaal doel à zijn moeilijk te 
stoppen 

2. Non self-determined type= extrinsieke motivatie en vaak een materiaal doel à willen 
rijk worden 

Kans op ontwikkeling pathologische gokverslaving: non-sdmp > sdmp 

VERSCHILLEN PATHOLOGISCHE EN NIET-PATHOLOGISCHE GOKKERS IN TERMEN 
VAN PERSOONLIJKHEID? 

o Exploratie vanuit breed persoonlijkheidsmodel (FFM) 
o Relevantie NEO PI-R? →4/30 facetten dekken 2/3 van de variantie van 9 verschillende 

maten voor gokgedrag 
o Volledige range aan impulsiviteit -trekken (van NEO) wordt dus gemeten: 

• Avonturisme 



Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 2021-2022 - Amber Mus 54 

• Impulsiviteit 
• Zelfdiscipline 
• Bedachtzaamheid 

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

PATHOLOGISCH GOKKEN EN FFM 

o 292 deelnemers, voorwaarde: 
gokgeschiedenis, inclusief 
laatste jaar Diagnose volgens 
DSM-IV (interview) 
• 106 pathologische gokkers 

(current of lifetime 
diagnose) 

• 177 niet pathologische 
gokkers 

o Zelfrapportering NEO PI-R 
o Resultaten 

• Geslacht: geen verschillen 
• Leeftijd: PG>NPG  

Resultaten van gokken en de 
FFM. Dus we zien dat 
pathologische gokkers meer 
neurotisch zijn, minder 
consciëntieus, meer impulsief, 
minder bedachtzaam en 
minder zelfdisicpline hebben. 
Avonturisme is hetzelfde voor 
beide groepen. 

o Algemeen profiel pathologische gokker 
• Hoog impulsief 
• Emotioneel kwetsbaar 
• Met bijkomende zin voor avontuur 

o Mogelijke interpretatie 
• Hoge N à dysfunctionele coping à conditionering gokgedrag dus dat er maladaptief 

wordt omgegaan met het ervaren van een negatief affect en dat leidt tot 
conditionering 

• En impulsiviteit bemoeilijkt het stoppen van het gokken 

PERSOONLIJKHEID EN PARTNERSELECTIE/PARTNERRELATIE  

o Partnerselectie = voorbeeld van situationele selectie 
o Zijn er persoonlijkheidskarakteristieken die universeel gewenst zijn? 

• Buss et al. (1990): Grootschalige studie met meer dan 10.000 deelnemers, 37 
representatieve steekproeven in 33 landen over 6 continenten 

• Meest gewenste karakteristiek: aantrekkelijkheid 



Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 2021-2022 - Amber Mus 55 

• Bijna even belangrijk: persoonlijkheid 
§ Dependability (“kunnen rekenen op”) ~ C 
§ Emotional stability 
§ Pleasing disposition ~ A 

o Recent gerepliceerd (Lippa, 
2007) 
• Wel geslachtsverschillen in 

‘belangrijkheid’ van criteria 
waarop we ons baseren om 
partner te selecteren  

 

 

GEWENSTE EIGENSCHAPPEN BIJ PARTNERSELECTIE 

We zien dat vrouwen overal veeleisender zijn dan mannen en dat mannen uitgesproken 
veeleisender zijn met betrekking tot het uiterlijk en huiselijkheid. 

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

Is een online dating sites met complexe algoritmes aan de basis van een match. Ze gingen 
kijken wat de motieven zijn om tinder te gebruiken en wat de rol van persoonlijkheid bij tinder-
gebruik dan is. 

E= voor de lol 

C= voor de liefde 

A= voor causal seks 

N= voor egoboost 

O= om reisgenoten te zoeken 

PARTNERSELECTIE VANUIT EIGEN PERSOONLIJKHEID: SIMILARITEIT OF 
COMPLEMENTARITEIT? 

Complementariteitshypothese= mensen voelen zich aangetrokken tot anderen die een 
andere persoonlijkheid hebben dan zijzelf (bv. iemand die dominant is zoekt iemand die 
onderdanig is) 

Similariteitshypothese= theorie die zegt dat mensen zich aangetrokken voelen tot anderen die 
een gelijkaardige persoonlijkheid hebben 

Meest evidentie voor onderste want is direct gevolg van voorkeur. Voor lange termijn relaties 
geldt vaak de similariteitshypothese. Empirische evidentie gevonden vanuit studies naar 
partner-voorkeur bij zowel individuen die lange tijd in een relatie zitten vs nog maar net iemand 
kennen, dit geldt voor alle FFM-dimensies. 
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SIMILARITEIT EN DE LINK MET RELATIETEVREDENHEID 

Steekproef 

N= 191 heteroseksuele koppels 

M duur relatie= 10.85 jaar 

Zelf-en partnerbeoordelingen van persoonlijkheid 

Beoordeling relatietevredenheid door man/vrouw 

à Deden een berekening naar similariteiten 

PRINCIPES VAN PARTNER-SIMILARITEIT 

 

 

 

 

Algemeen gezien krijgen mensen uiteindelijk de partner die ze in termen van persoonlijkheid 
verkiezen (=assortative mating). 

Individuen met partners die hoog scoren op agreeableness, conscientiousness, emotional 
stability en openness blijven algemeen gezien gelukkiger in hun relatie. 

PERSOONLIJKHEID EN RELATIE-VOLDOENING 

Predictoren van echtscheiding en ontevredenheid met huwelijk à N van beide partners en 
gebrekkige impulscontrole van man 

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

N tevens belangrijkste predictor mbt coping bij verlies van partner 

PERSOONLIJKHEID EN ZIEKTE 

= ook bij ziekte speelt persoonlijkheid een bepaalde rol 

CONCEPTUELE MODELLEN 

Verschillende etiologische modellen ter verklaring van impact van persoonlijkheid op de 
gezondheid 

Overkoepelend construct is stress en arousal wat subjectief is en individuele reactie op een 
situatie is 

INTERACTIONEEL MODEL 
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Persoonlijkheid bepaalt de 
impact van events via 
inwerken op 
copingvaardigheden 

 

TRANSACTIONEEL MODEL 

3 effecten van persoonlijkheid: 

1. Invloed op coping 
2. Invloed op interpretatie 

van gebeurtenis 
3. Invloed op de 

gebeurtenis 

Transactioneel verwijst naar 
reciproque (wederkerige) 
invloed individu met omgeving 

GEZONDHEIDSGEDRAG MODEL 

Geen directe invloed van 
persoonlijkheid op stress 
illness relatie 

Wel indirecte invloed via 
gezondheidsgedrag (bv. 
hoog C gaan weinig 
drinken, hebben een 
gezonde levensstijl dus 
zullen minder snel ziek 
worden) 

PREDISPOSITIE-MODEL 

Persoonlijkheid en ziekte beiden 
manifestaties van onderliggende 
predispositie, is een soort 
spectrummodel 

Link naar genetische basis van 
ziekte 

ZIEKTEGEDRAG-MODEL 
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Onderscheid tussen 
ziekte en ziektegedrag 
beiden beïnvloed 
door persoonlijkheid 
(bv. ene persoon loopt 
dagen te klagen over 
zich niet goed voelen 
en de andere doet dit 
niet). 

PERSOONLIJKHEIDSTYPES GEASSOCIEERD MET GEZONDHEID 

Beide moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden 

TYPE A 

= risico op hartfalen, verhoogd risico op hartfalen onafhankelijk van andere predictoren 

Dit type heeft 3 centrale trekken namelijk: 

(1) prestatie-motivatie 
(2) tijdsbewustzijn 
(3) vijandigheid (is belangrijkste predictor van CVD) 

Correlatie tussen vijandigheid/hostiliteit en inflammatie blijft significant na controle voor fysieke 
risicofactoren voor inflammatie 

De verklaring is dat de vijandigheid zorgt voor een verhoging van voorkomen van fight-flight-
freeze respons à fysiologische indicator zijn de stijging van bloeddruk, stijging HF en 
vasoconstrictie à er is meer bloedvolume door aders met kleinere diameter waardoor er kleine 
beschadigingen aan binnenkant aders voorkomen en vet blijft hangen aan de beschadigde 
delen, vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect waarbij er een 
opstapeling is van vetmoleculen die leidt tot een vernauwing van de aders 

TYPE D 

= distressed à risico op negatieve outcome na hartfalen 

Hogere scores op beide trekken geassocieerd met slechtere prognose (negatief affect en 
sociale inhibitie) in vergelijking met niet-type D patiënten à hoge mortaliteit, meer 
posttraumatische stress na infarcten lagere gezondheidsstatus en meer depressieve 
symptomen 
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Tabel toont aan dat mensen met type D 
(groen) een veel grotere kans maken op in 
een periode van 6 tot 10 jaar na follow up 
effectief te sterven en rechts de kans om na 
een nieuwe hartaanval te sterven. Kans op 
overlijden is 4 keer groter voor type D. 

 

 

Je krijgt de mate van verminderde 
gezondheidsstatus en mate van 
depressieve symptomen boven en links 
zie je nog een aantal zaken zoals 
geslacht, leeftijd maar je ziet dat het type 
D de kans veel groter maakt voor een 
verminderde gezondheidsstatus en dat 
er 6 keer een grotere kans is voor 
depressieve symptomen en 3 keer meer 
de kans op een hartinfarct. 

Verklarend mechanisme voor type D is dat het komt door enerzijds een verstoord stress-respons 
systeem in de hersenen waardoor je een overreactie krijgt op stress, een hogere cortisol en 
een groter risico op arteriële problemen en anderzijds door factoren binnen een levensstijl zoals 
gezondheidsgedrag (voeding, beweging en medisch onderzoek) en sociale steun. 

PERSOONLIJKHEID EN LEVENSDUUR – MORTALITEIT 

= persoonlijkheid kan ook deels voorspellen hoe lang je zal leven 

CONSCIENTIOUSNESS ALS BIOPSYCHOSOCIAAL ATTRIBUUT 

Traditionele focus op type A of D persoonlijkheid verschuift naar overall belang van FFM-
dimensies. De kernfactor is conscientiousness want een hoge C, hoge E of lage vijandigheid 
prediceert een langere levensduur, hoge C want hebben gezondere levensstijl, hoge E want 
ze hebben een bepaald netwerk en gaan snel delen als ze zich niet goed voelen en lage 
vijandigheid want heeft te maken met type A. Dit werd ook cross cultureel evidentie voor 
gevonden.  

LONGITUDINALE EVIDENTIE 

De analyse die aantoont hoe groot de kans 
is dat je sterft gegeven de leeftijd. De volle 
lijnen zijn laag consciëntieuze mensen en 
stippellijnen zijn hoog consciëntieuze 
mensen met een opsplitsing van mannen en 
vrouwen. De kans op sterven neemt zowel 
voor vrouwen als mannen algemeen toe 
met de leeftijd. De kans om te sterven op 
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een specifieke leeftijd verschilt voor hoog en laag consciëntieuze personen, voor een laag 
consciëntieuze man is de kans veel lager dan voor een hoge man. Hierbij is tevens nog een 
geslachtsverschil te merken. 

GEZONDHEIDSGEDRAG ALS MEDIATOR 

Kan het niet zijn dat er iets tussen speelt 
zoals een gezondheidsstijl die optreedt als 
een mediator? 

Ja want een hoge C heeft vaak een 
gezonde levensstijl (gezonde voeding, sport, niet roken) en volgen doktersadvies op bij ziekte 
wat ervoor zorgt dat ze langer leven. Laag C gaan minder gezondheidsgedrag stellen. 

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

ANDERE MEDIATOREN?  

 

 

Slaap is ook een belangrijke 
mediator. We zien dat mensen die 
minder dan 6 uur slapen en mensen 
die meer dan 8 uur slapen een 
grotere kans hebben om op een 
vroegere leeftijd te sterven. Dit komt 
door de link met persoonlijkheid 
want mensen die weinig slapen zijn 
vaak laag C en mensen die teveel 
slapen vaak hoog N, emotionele kwetsbaarheid. Dus het is niet omdat je N bent dat je direct 
een grotere kans hebt om te sterven! Het is gelinkt met de persoonlijkheid die gelinkt zijn met 
verschillende zaken waardoor je kwetsbaarder wordt. 

IMPACT VAN LIFE-EVENTS OP PERSOONLIJKHEID 

Major life events = omstandigheden die dwingen tot aanpassing, deze kunnen positief (bv. 
trouwen, samenwonen) of negatief (bv. iemand op jonge leeftijd verliezen) zijn à hoe hoger 
de stress is hoe meer dit zich lichamelijk zal uiten want stress is de weerstand voor virussen en 
bacteriën 
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Parallelle bevindingen voor “daily hassles”= dagelijkse zaken die fout lopen (bv. veel file 
hebben, stress van het werk…)à deze kunnen ook voor veel stress zorgen 

Maar heeft hebben major life events en de daily hassles een blijvende impact op 
persoonlijkheid? 

LIFE EVENT ALS TURNING POINT 

Er zijn individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook in de 
wijze van interpretatie. Mensen die optimistisch zijn van aard kunnen na een positief event een 
persoonlijke groei hebben. N-E+C+ kunnen posttraumatische groei na hartinfarct. 

Recente studie: In welke mate voorspelt persoonlijkheid de ervaringen die mensen als major 
stress event beschouwen? à ‘Turning points’ (= het overkomt je, je kan er niets aan doen) vs 
‘Lessons learned’(= op zoek naar betekenis, gaan het positief herkaderen) 

In welke mate zijn deze ervaringen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering in mid-
volwassenheid? 

Design van de studie Sutin et al.: 
ze hebben mensen op baseline 
niveau een 
persoonlijkheidsvragenlijst laten 
invullen en na 10 jaar ook waarbij 
werd genoteerd wat ze hebben 
meegemaakt. 

 

Ze vonden dat de baseline 
persoonlijkheid een voorspelling 
kan geven voor de aard van het 
event die als het meest 
stresserend zal ervaren worden. 
Laag O gecorreleerd met geen 
rapportage van life-event. Hoog 
E en laag A meer rapportering 
van stress-event m.b.t. werk of 
financiële situatie.   
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Nadien hebben ze gekeken 
wat ze er mee gedaan hebben 
met dat event, de 
psychologische interpretatie 
event. Mensen die event 
interpreteren als een turning 
point, zijn vooral de N-mensen. 
Mensen die als lesson learned 
zijn vaak E. 

 

 

Mensen die event zagen als een 
turning point (negatief) dat die aantal 
jaar later meer N worden. Mensen die 
zagen als lesson learned (positief) meer 
E en C worden. Dus de eigenschappen 
die ervoor zorgen hoe je het gaat 
interpreteren, worden versterkt door de 
interpretatie. 

 

SAMENVATTING 

o Geen van de brede event-categorieën is geassocieerd met persoonlijkheidsverandering, 
verandering in persoonlijkheid maar wel de psychologische interpretatie 

o Specifiek niveau: daling in Agreeableness (Altruïsme) voor individuen die problemen 
ervaren met hun kinderen (agressie/drugs)  

o Psychologische interpretatie van event wél geassocieerd met verandering in 
persoonlijkheid  

o Turning point: stijging in N 
o Lesson learned: stijging in E en C  

PERSOONLIJKHEID EN ACADEMISCHE PRESTATIE 

Hoe is persoonlijkheid geassocieerd met hoe goed je het op school doet? 

o Belangrijke factor vanuit de kindertijd: effortful control (C)à in peutertijd prediceert goede 
schoolse prestatie 9 jaar later met drie centrale componenten 
• Aandachtsregulatie 
• Impulscontrole 
• Activatie-controle 

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

o De rol van consciëntieusheid is onafhankelijk van intelligentie dus je kan niet intelligent zijn 
en wel C en goed scoren op school of wel intelligent en niet C en ook goed scoren 
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ROL VAN CONSCIËNTIEUSHEID IN VERHOUDING TOT INTELLIGENTIE 

 

 

 

 

 

Links verschillende schalen van FFM en bovenaan de academische prestatie. Correlatie tussen 
C en academische prestatie en intelligentie is ongeveer hetzelfde ondanks ze los staan van 
elkaar. 

VARIABILITEIT VAN BELANG VAN PERSOONLIJKHEIDSTREKKEN TIJDENS 
STUDIETRAJECT 

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

o Effect van C verloopt deels via self efficacy beliefs 
o Schoolse prestatie basisonderwijs: andere persoonlijkheidstrekken ook van belang à 

belang van het voeden van sociaal-emotionele vaardigheden die geënt zijn op 
persoonlijkheid tijdens deze sleutelfase, belang op hierop in te zetten op vroege leeftijd: 
• Welwillendheid 
• Emotionele stabiliteit 
• Vindingrijkheid 
• Extraversie  
• Prestatie in hoger onderwijs 

o Algemeen gezien exclusieve predictie van C naast intelligentie 
o Impulsiviteit overall gelinkt aan spiekgedrag 
o Opleiding specifiek 
o Belang van bijkomende trekken in hoger onderwijs varieert ook binnen een 

opleidingstraject want de accenten van de opleiding verschuiven ook (bv. in begin als je 
veel theorie hebt, is een E persoonlijkheid minder goed maar naargelang je in het laatste 
jaar zit is E wel belangrijk tijdens de stage) 

Links zie je de correlaties staan met 
de verschillende trekken van FFM en 
dan opgesplitst voor soorten 
prestatie (hogeschool, unief…). C 
speelt zowel voor lager, middelbaar 
als hoger een belangrijke rol samen 
met intelligentie. Andere 
persoonlijkheidstrekken zijn ook 
belangrijke eigenschappen in het 
lager onderwijs.  
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o Variatie in relevantie niet C-factoren doorheen de tijd 
o Voorbeeld studie Lievens bij studenten geneeskunde à openheid voor ervaringen is in het 

begin niet belangrijk maar naargelang je hoger gaat wordt dit wel belangrijk, extraversie 
is eerst een negatieve predictor maar het wordt een positieve predictor als je vordert in de 
studie 

o Hoe komt dit? Omdat de accenten van de opleiding verschuiven, in het begin heb je veel 
theorie waardoor dit voor extraversie niet goed is maar naargelang je hoger komt 
verschuift dit (zie tabel) 

 

 

 

 

 

VERDIEPING: PERSOONLIJKHEID EN FUNCTIONEREN VAN STUDENTEN TIJDENS 
COVID19 

o 718 studenten BA2 persoonlijkheidspsychologie beschreven tussen 14/02/2020 en 
10/03/2020 hun eigen persoonlijkheid (82% meisjes, gem lft= 20.8 jaar)  

o Ze werden tevens door een betekenisvolle ander beschreven qua persoonlijkheid  
o Persoonlijkheidsbeoordelingen toonden een sterke correlatie over informanten heen  

• N=.51, E= .60, O= .61, A=.49, C= .61  
o 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 

o Significante drop-out verschillen voor persoonlijkheid:  
• Nonrespondents FU1 scoren hoger op E dan respondents (Welch F [1, 725] = 8.319, p < 

.01) 
• Nonrespondents FU1 scoren lager op O dan respondents (Welch F [1, 725] = 4.055, p < 

.05)  
o Alle persoonlijkheidstrekken nog steeds normaal verdeeld  

Rol van C bij academische 
attitude speelt ook mee 
tijdens bijzondere 
onderwijsomstandigheden 
want de zeer C studenten 
volgen de livestream en 
zijn betrokken. Ook 
welwillende studenten tonen een grotere actieve betrokkenheid bij hun studie tijdens de social 
distance periode, dromerige studenten (O) hebben de neiging om af te haken. 
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De C en A studenten volgden het best de maatregelen op zoals handen wassen en fysieke 
afstand met anderen.  

WELBEVINDEN 

We zien dat E vooral de 
periode ziet als lesson learned 
en de N studenten zagen dit 
als een turning point. 
Studenten die emotioneel 
gevoelig (N) waren voordien, 
voelden zich ook minder goed 
tijdens de lockdown, ze 
hadden meer stress. De 
extraverte en agreeable studenten vonden dit positief, ze konden meer genieten van de kleine 
dingen en de natuur. Iedereen maakt hetzelfde mee maar persoonlijkheid bepaalt mee hoe 
je je voelt in de situatie. 

Mate waarin ze belang 
hechten aan intrinsieke 
waarden, zelfzorg en 
zelfontplooiing. N studenten 
gingen niet sporten, hebben 
stress en wisten niet hoe de 
periode ging eindigen. De 
extraverte studenten gaan 
meer belang hechten aan 
vriendschappen, gezondheid, 
sporten en veiligheid. De O 
studenten hadden vooral meer belang voor zelfontwikkeling en om anderen te helpen en 
creativiteit. A-studenten (welwillend) belang voor anderen te helpen, vriendschap. C 
studenten stelden vriendschap en intern kompas voor toekomst voorop.  

INTRINSIEKE WAARDEN EN DOELGERICHT GEDRAG 

o Relatief belang van nastreven intrinsieke waarden tijdens lockdown verschilt naargelang 
persoonlijkheid van individuen 

o Benadrukken van belang van fysieke beweging tijdens lockdown lijkt niet binnen te komen 
bij emotioneel kwetsbare studenten 

o Lockdown als bron van creativiteit geldt enkel voor studenten die qua persoonlijkheid hoog 
scoren op Openheid voor ervaringen 

o 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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LES 6: PERSOONLIJKHEID EN SOCIAAL-EMOTIONELE VAARDIGHEDEN IN DE 21E 
EEUW 

CONTEXT 

VUCA WORLD 

= een acronime voor volatility, uncertainty, complexity en ambiguity. Het zijn de uitdagingen 
van de VUCA-wereld 

= er zijn verschillende contexten in deze eeuw waar er aandacht is voor het leren en 
ontwikkelen van skills (bv. op het werk, school) 

Er zijn altijd al uitdagingen geweest in de wereld, nu hebben we nieuwe uitdagingen. Covid 
en de oorlog met Oekraïne en Rusland is een mooi verbeeld van onze tijd. Er zijn ook andere 
uitdagingen namelijk ICT-vaardigheden blijven bijwerken, snel veranderende jobs, financiële 
ontwikkelingen, talen, de wereldmarkt, snelheid van informatie-uitwisseling, langer gaan 
werken, worklifebalance etc. Maar je kan ze ook zien als opportuniteiten.  

De uitdagingen zijn cultuur en landafhankelijk. In bepaalde landen zijn er meer economische 
problemen.  

TAXONOMY: FIVE PSYCHOSOCIAL SYSTEMS AND SKILLS FOR LIVING 

Er zijn 5 psychosociale 
mechanismen die ertoe leiden dat 
mensen makkelijk adapteren en 
makkelijk nieuwe problemen 
kunnen doorkomen. 

Elke samenleving heeft een aantal 
systemen ontwikkeld om makkelijk 
met elkaar samen te leven.  

Wanneer je mensen samenbrengt dan zie je altijd 2 tendensen naar boven komen, we 
organiseren ons op een bepaalde manier en dit vertaalt zich in interpersoonlijke processen. 
Mensen ontwikkelen allerlei mechanismen en skills om met elkaar samen te leven en samen te 
werken zodat ze connecteren met elkaar. Daarnaast zie je dat mensen zich organiseren, 
sommige mensen zijn leiders en anderen volgers. In het leven veranderen zaken en we moeten 
leren leren adapteren aan deze nieuwigheden, dit valt onder learn and work. Mensen 
ontwikkelen een aantal skills die te maken hebben met beginnen aan iets, met bepaalde 
standaarden halen. Conserve en explore staat voor een mechanisme dat maakt dat we ons 
aanpassen en ook leren. We moeten daarnaast ook leren omgaan met een zekere frustratie, 
niet alles gaat onmiddellijk in orde komen, je moet hier leren mee omgaan en dit domein gaat 
over het intrapersoonlijke (bv. een job verliezen, ziek worden). 

De vijf mechanismen vormen samen 3 grote groepen van skills. Je kan de mechanismes 
koppelen aan the big five (zie hier onder). We hebben de systemen ontwikkelt om met veel 
van die uitdagingen om te gaan. 
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BIG FIVE 

In onze samenleving 
wordt er heel veel tijd 
geïnvesteerd in het 
vormen van groepen 
(bv. als iemand 
depressief is willen we 
daar iets aan doen, als 
er erasmus studenten 
komen willen we ze rondleiden). Dit gaat over belonging en is een heel belangrijke voor ons. 
Extraversie gaat over de leiders en volgers en de status. Zelfregulatie is een belangrijke 
standaardschaal. Exploration gaat over nieuwe dingen capteren. De laatste gaat over hoe je 
omgaat met tegenslagen, emotional stability. De individuele verschillen kan je connecteren 
aan de verschillende systemen die de samenleving heeft opgebouwd en zijn vormen van het 
omgaan met de uitdagingen, coping. 

SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS (SEMS): VARIOUS MODELS 

Er zijn heel veel verschillende modellen uitgevonden, uiteindelijk hebben ze die 
samengevoegd zoals de OECD.  

OECD 

= Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Deze organisatie kijkt naar de verschillen tussen verschillende landen omtrent verschillende 
zaken zoals taal, onderwijs etc. In 2012-2013 waren ze geïnteresseerd in hoe de jongeren scoren 
op de scales, kunnen jongeren in verschillende landen samenwerken, zijn ze assertief genoeg, 
hoe zit de innovatiegerichtheid en hoe verhouden die verschillende landen zich ten opzichte 
van elkaar. Na een aantal jaar onderzoek en vergaderen hebben twee onderzoekers daar 
een rapport over geschreven om de skills in de follow up te kunnen meten in verschillende 
landen. Daarna werd er een tweede rapport gepubliceerd en vorig jaar zijn de eerste 
resultaten gepubliceerd over de scales. Het model dat ze gebruikten staat rechts.  

Op het EOCD-model kan je makkelijk de big five 
herkennen. Er werden andere namen gegeven 
maar het gaat over hetzelfde. A is collaboration 
hier, N wordt emotieregulatie, C task 
performance, E engaging with others en O 
wordt open mindedness. Daarnaast nemen ze 
ook achievement motivation en self efficacy 
op. Deze twee kan je ook onder C plaatsen. 

 

 

 



Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 2021-2022 - Amber Mus 68 

INSTITUTE AYRTON SENNA 

= een Braziliaanse NGO die 25 jaar geleden gestart is 

Ze proberen niet alleen de partnerlanden van de OECD te betrekken maar ook andere zoals 
het instituut van Senna uit Brazilië. Ze zijn geïnteresseerd in educatie projecten. Brazilië heeft 
grote verschillen in economische status, de armen zijn enorm arm en de rijken zijn enorm rijk. 
De founder was de F1 rijder die een aantal jaar geleden is overleden, nadat hij is overleden 
heeft zijn zus dit project overgenomen, zij is psychologe. Ze runt verschillende educatieve 
programma’s zoals een programma om jongeren opnieuw in het onderwijs te brengen (drop-
out). In 2014 was er een grote conferentie met mensen van over de hele wereld was 
uitgenodigd, dit ging over sociale emotionele vaardigheden. UGent is meer gaan 
samenwerken met dit instituut omdat ze veel onderzoek hadden gedaan naar persoonlijkheid 
en individuele verschillen. Met vijf proffen van UGent hebben ze een wetenschappelijk comité 
opgericht namelijk Edulab21. In 2015 hebben ze een leerstoel opgericht om geld te doneren 
om mensen hier te betalen om het instituut van Senna te ondersteunen. Ze kijken naar 
innovatieve manieren om skills te ontwikkelen en te meten. 

Proberen drop out bij studenten in Brazilië tegen te gaan maar hebben ook een programma 
ontwikkeld om achteraf opnieuw te kunnen deelnemen aan het onderwijs. 

EMPIRICAL EVIDENCE 

EduLab21 maakt 
meetinstrumenten om skills te gaan 
meten. Ze hebben hier een artikel 
over geschreven. Het instrument 
kan de sociale kant van de big five 
goed meten bij kinderen in Brazilië. 
Het meetinstrument benadert sterk 
het model van de OECD.  

Er werd een model gemaakt met 
potloden. Essentie is dat de vijf domeinen 
overeenkomen met die van de big five 
met daaronder specifieke facetten. 
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Factoranalyse op een hele reeks 
facetten. Er wordt telkens 
gekozen voor een identity 
operatie namelijk hoe gebruik je 
een skill in een bepaalde 
omgeving en hoe kan je die 
gebruiken (bv. vlot kunnen 
presenteren aan een groep, dit is 
iets dat je niet elke dag moet 
doen).  

 

Model met een identiteitsschaal en iedere keer het 
selfefficacy element ernaast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITIONS 

Skills kunnen gedurende het hele leven ontwikkeld worden, het stopt niet op een bepaalde 
leeftijd.  

Dit is nog niet gepubliceerd maar je 
kan zien dat de verschillende 
modellen goed lijken op elkaar, ze 
kunnen allemaal ondergebracht 
worden in de vijf labels van de big 
five. 

 

 

ALTERNATIVE LABELS 
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De overgrote meerderheid van de skills 
zijn een hybride vorm van cognitieve 
capaciteit en niet-cognitieve 
capaciteit. Prof vindt dit geen goed 
onderscheid want er is niets soft aan soft 
skills en niks hard aan hardskills. Hard skills 
zouden verwijzen naar de cognitieve 
skills die moeilijk te veranderen zijn en de 
soft skills naar de niet cognitieve. Een 
term die wel goed is is transversal skills. Dit verwijst naar vaardigheden die transfereerbaar zijn 
en die los staan van een specifiek inhoudsveld. 

Sociaal-emotionele skills kunnen het best gedefinieerd worden als:  

A. Ze ontstaan in de wederzijdse interactie tussen biologische predisposities en 
omgevingsfactoren 

B. Ze komen tot uiting in consistente patronen van gedachten, gevoelens en gedrag 
C. Ze blijven zich ontwikkelen door middel van formele en informele leerervaringen 
D. Ze hebben invloed op belangrijke sociaaleconomische resultaten gedurende het hele 

leven van het individu 

 

 

 

 

 

 

 

SEMS BUILDING BLOCKS BOX 

= model dat soepel kan gebruikt worden om skills van het alledaagse leven aan te leren 

OPEN MINDEDNESS 

1. Intelectual curiosity= in staat zijn om interesse 
in ideeën en een passie voor leren op te 
brengen, begrip en intellectuele verkenning; 
een onderzoekende ingesteldheid die 
kritische denken en probleem oplossen 

2. Creative imagination= kan nieuwe manieren 
bedenken om over dingen na te denken of 
dingen te doen door te experimenteren, te knutselen, te leren van mislukkingen, inzicht en 
visie 
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3. Artistic interests= waarderen en genieten van design, kunst en schoonheid die mogelijk 
worden ervaren of uitgedrukt in het schrijven, beeldende en uitvoerende kunsten, muziek 
en andere vormen van zelfverwezenlijking 

SELF-MANAGEMENT 

1. Focus= kan zich focussen en aandachtig zijn 
tijdens een taak terwijl er afleidingen zijn of 
andere taken 

2. Responsibility= 
zelfmanagementvaardigheden die nodig zijn 
om een plicht te doen, ontmoet 
toezeggingen, op betrouwbare en consistente 
wijze handelen en betrouwbaarheid 
opwekken; deze facet heeft een secundaire 
link met vriendschap en zou belangrijk moeten zijn voor het voorspellen van burgelijke 
betrokkenheid en inzet 

3. Organization= heeft organisatorische vaardigheden en nauwgezette aandacht voor 
details die: nuttig voor het plannen en uitvoeren van plannen om langetermijndoelen te 
bereiken 

4. Determination= kan doelen stellen en hoge eisen stellen, zichzelf motiveren, werken erg 
hard (in termen van tijd en moeite), en zich volledig toeleggen op de taak, het werk of 
project bij de hand, dit is de proactieve kant van zelfsturing 

5. Persistence= kan obstakels overwinnen om belangrijke doelen te bereiken; 
"implementeren, volhouden en voltooien”, de nadruk ligt hier op het voltooien van taken 
en het afwerken wat men ook heeft ondernomen, in plaats van uitstellen of opgeven. 
Verwante concepten zijn doorzettingsvermogen en inspanningsgerichte controle. 

ENGAGING WITH OTHERS 

1. Social initiative= in staat om anderen te 
benaderen en contact te maken, zowel 
vrienden als vreemden, het aangaan, 
onderhouden en genieten van sociale 
contacten en verbindingen; bekwaam in 
teamwerk, inclusief expressieve 
communicatieve vaardigheden, zoals 
spreken in het openbaar 

2. Assertiveness= in staat om zich uit te spreken, meningen, behoeften en gevoelens te uiten 
en sociale invloed hebben; vermogen om de eigen wil te doen gelden om doelen te 
bereiken in het licht van oppositie, zoals zoals zich uitspreken, een standpunt innemen en 
indien nodig anderen confronteren; moed 

3. Enthusiasm= passie en levensvreugde kunnen tonen; dagelijkse taken met energie 
tegemoet te treden, enthousiasme en een positieve ingesteldheid. 

AMITY/ VRIENDSCHAP 
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1. Respect= in staat om anderen met respect 
en beleefdheid te behandelen, zoals je zelf 
zou willen worden behandeld, volgens noties 
van eerlijkheid, rechtvaardigheid en 
tolerantie, en houden agressieve en 
egoïstische impulsen onder controle (Is 
respectvol; behandelt anderen met respect 
vs. regels overtreden; bekend om het tarten 
van leraren). 

2. Empathy= in staat om empathie en vaardigheden te gebruiken om de behoeften te 
begrijpen en gevoelens van anderen, handel naar dat begrip met vriendelijkheid en 
aandacht voor anderen, en investeren in hechte relaties door te helpen en te 
ondersteunen en hulp, zowel materieel als emotioneel; is lonend en gemakkelijk om mee 
om te gaan/leven/werken 

3. Trust= in staat om aan te nemen dat anderen over het algemeen goede bedoelingen 
hebben en die te vergeven die verkeerd hebben gedaan; vermijd hard en veroordelend 
te zijn en geef mensen nog een kans 

EMOTIONAL RESILIENCE 

1. Stress tolerance= is effectief bij het 
moduleren van angst en reactie op stress; 
ongestoord door overmatige zorgen en in 
staat om problemen rustig op te lossen 

2. Self-confidence= is in staat om tevreden te 
zijn met zichzelf en het huidige leven, positief 
te denken gedachten en behoud 
optimistische verwachtingen; anticipeert op 
succes in acties ondernomen; heeft een "can-do"-mindset; piekert niet over mislukkingen, 
teleurstellingen of tegenslagen 

3. Frustration tolerance= heeft effectieve strategieën voor het reguleren van humeur, woede 
en irritatie; in staat om rust en gelijkmoedigheid te bewaren bij frustraties; niet humeurig of 
vluchtig 

IMPORTANCE OF SEMS 

Het model is belangrijk zoals we zien aan de 
verschillende uitkomsten. Educatie: de skills zijn 
zeer nuttig voor alles wat gebeurd op school zelf. 
Ze zijn nuttig voor de intra en interpersoonlijke skills 
van jongeren. Hoe voelen ze zich (intra) en hoe 
gaan ze met anderen om (inter)? Is van belang op 
school maar ook in heel uw leven. Maar voor de 
fysieke en mentale gezondheid. Is waar wij 
psychologen heel sterk in geïnteresseerd zijn. 
Daarnaast is er nog de cluster Employability: skills brengen een voordeel mee op de 
arbeidsmarkt. Als laatste heb je Societal/citizenship: skills moeten inzetbaar zijn en moeten ze 
aspecten kunnen beïnvloeden waar de maatschappij belang aan heeft. Hoe we ons als 
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maatschappij organiseren, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zorgen voor het milieu, politieke 
verantwoordelijkheid opnemen. (Zie meer info per cluster hieronder). 

CLUSTERS OF OUTCOMES 

EDUCATION 

= gaat over ambitieuze doelen stellen, 
schoolprestatie (wiskunde, Portugees), ICT en 
financieel geletterdheid, maar ook pesten, drop- uit 
tarieven, en variabelen zoals klas- en schoolklimaat. 

1. Respect  
2. Persistence/ doorzetting 
3. Responsibility/ verantwoordelijkheid 
4. Organization/ organisatie 
5. Stress tolerance/ stressbeheersing 
6. Curiosity to learn/ leergierigheid 

SOCIETAL/CIVIC 

= gaat over groengedrag, zorg voor het milieu en 
duurzaamheid, verschillende vormen van burgerschap 
gedrag (politieke betrokkenheid, vrijwilligerswerk), gedrag in 
het verkeer, forensisch en geweld parameters en openheid 
voor eigen en andere culturen (multiculturalisme), onder 
andere.  

1. Trust/ vertrouwen 
2. Compassion/ medeleven 
3. Social initiative/ sociaal initiatief 
4. Respect  
5. Curiosity to learn 
6. Responsibility  

INTRA- AND INTERPERSONAL 

= gaat over kwaliteit van leven en geluk, veerkracht, 
ouderlijke vaardigheden, en enerzijds generativiteit, 
maar ook goede familie en leeftijdsgenoten relaties, 
intiem relaties en onderlinge verbondenheid, en 
verschillende vormen van interpersoonlijke steun 

1. Social iniciative 
2. Compassion 
3. Trust  
4. Stress modulation/ stressregulatie 
5. Enthusiasm/ enthousiasme 
6. Frustration tolerance/ frustratietolerantie 
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PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 

= gaat over verschillende indicatoren van lichamelijke 
gezondheid en gedrag (obesitas, roken, drugs en 
alcohol(mis)gebruik, fitness, sport, leefstijlvariabelen, 
levensduur) en geestelijke gezondheid (bijv. de volledige 
internaliserende en externaliserend spectrum van 
subklinisch en klinischsymptomen en syndromen) 

1. Persistence/ doorzetting 
2. Responsability 
3. Self confidence/ zelfvertrouwen 
4. Focus 
5. Stress tolerance 
6. Determination/ vastberadenheid 

EMPLOYABILITY 

= gaat over de arbeidsmarkt. Het project wil dat 
de mensen een goed leven hebben en een 
belangrijk onderdeel daarvan is werk hebben. 
Arbeidsmarktpositie, carrière ontvouwen, leren 
wendbaarheid, werkprestaties, baan en carrière 
tevredenheid, leiderschap, teamwerk, 
ondernemerschap en werk leven balans. 

1. Confidence 
2. Creative imagination/ creativiteit 
3. Social iniciative 
4. Assertiveness 
5. Determination 
6. Self confidence  

DIRECT AND INDIRECT INFLUENCES OF SEMS 

Er zijn directe en indirecte 
paden. Mensen met betere 
skills gaan minder pesten, 
gepest worden etc. Ook op 
lange termijn zijn er veel 
positieve effecten. Het project 
gaat kijken naar welke 
specifieke skills je moet 
ontwikkelen om een 
bepaalde outcome te krijgen. 

Niet cognitieve skills hangen samen met probleemgedrag maar wel degelijk de SEMS. 
Jongeren die lager scoren op SEMS vertonen meer probleemgedrag dan jongeren die hoog 
scoren op SEMS. 
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ONTWIKKELING EN TRAINING VAN SEMS 

Het ontwikkelen van skills kan je op 2 manieren bekijken, 
op een natuurlijke manier of aangeleerd. Maar hier zijn 
echter een aantal vragen bij om over na te denken: 

o Hoe kan je verandering waarnemen? 
o Wat met effecten op korte en lange termijn? 
o Wat is groei? 
o Hoe ga je verandering bewerkstelligen? 
o … 

 

Er zijn een aantal meta-analyses gebeurd waarbij men naar de tendensen in een grote reeks 
individuele studies ging kijken. Ze hebben gekeken naar de impact van 
interventieprogramma’s die men in scholen uitgevoerd heeft over het ontwikkelen van SEMS 
of het reduceren van probleemgedrag. Er werd gekeken naar de effecten van deze 
programma’s school based. 

Studie Sklad et al. kijkt naar lange 
termijneffecten en kijkt ook naar een 
brede set van outcomes. Meeste 
individuele studies rapporteren de helft 
van integriteit niet. Zelfreports maakt 60% 
van al de studies uit maar daar moet 
mee opgepast worden aangezien 
mensen die weten dat ze meedoen aan 
een bepaald programma gebiased zijn. 
Op korte termijn zien we veel positieve effecten, er is een kleine impact die niet significant is. 
Op lange termijn zijn een aantal waarden er toch nog maar ze zijn wel naar beneden gegaan 
(bv. impact op sociale emotionele skills, impact wordt beperkter). In de metanalyse kijken ze 
nog verder, ze kijken naar de effecten van programma’s die 20 of meer sessies hebben 
vergeleken met programma’s die minder sessies hebben. De duur van de programma’s werd 
ook bekeken, de kortdurende programma’s doen het beter. We zien ook dat het niet uitmaakt 
of er professionals de programma’s uitrollen of gewoon de leerkrachten. Er zit tevens geen 
verschil tussen de landen. 
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Studie van Taylor et al: 
Kijken naar een hele reeks 
van factoren en aantal 
attitudes. Vertrekken van 
studentniveau maar ook 
van de leeromgeving 
(klassen, familie). De 
resultaten zeggen dat er 
positieve effecten zijn op 
verschillende parameters. Ook na zeer lange tijdsintervallen zie je dat er nog steeds doorgaans 
een positieve impact is van programma’s.  

Dus SEMS programma’s hebben een grote impact op een brede range aan outcomes, gaat 
over verschillende schoollevels (lager onderwijs en middelbaar onderwijs). 

OPSOMMING 

Dus SEMS programma’s hebben een grote impact. Het heeft een brede range van outcomes. 
Er is tevens geen sensitieve age (=gevoelige leeftijd), gelijk wanneer je de programma’s uitrolt 
hebben ze een effect. Het programma zorgt ervoor dat er hogere academische uitkomsten 
voorkomen, het heeft direct een impact op het leren van taal, wiskunde en stemvakken. Dus 
de extra effort die de leerkracht moet doen heeft een directe impact. We zien dat ook de 
korte programma’s het goed doen en dat de leerkrachten het zelf kunnen doen. Er moeten 
echter meer longitudinale studies komen. Het werkt over verschillende landen en ook de korte 
programma’s doen de job. De leerkrachten kunnen ook zelf de job doen. 

OECD’S ONDERZOEK VAN SOCIAAL-EMOTIONELE SKILLS - RESULTATEN 

Er werd gefocust op twee leeftijdsgroepen namelijk leeftijd van 10 jaar en van 15 jaar. Ze 
hebben dit gekozen om te kijken naar dips in vaardigheidsleren door de pubertijd.  

o SSES= één van de eerste internationale pogingen om de sociale en emotionele 
vaardigheden van leerlingen te meten, en hoe deze vaardigheden verband houden met 
individuele, gezins- en schoolkenmerken 

o Social and emotional skills= 
• Kan worden georganiseerd in de brede domeinen van de Big Five 

persoonlijkheidskenmerken: Openheid, Consciëntieusheid, Extraversie, Agreeableness 
en Neuroticisme 

• Elk domein van de big five kan teruggevonden worden in de drie skills 
o + 2 bijkomende skills= self-efficacy & achievement motivation 
o In tegenstelling tot academisch leren, volgt de ontwikkeling van sociale en emotionele 

vaardigheden bij studenten niet noodzakelijkerwijs een gestage opwaartse trend 

10 steden van 9 verschillende landen deden mee aan het onderzoek. 
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Er werd niet enkel beoordelingen 
afgenomen bij de jongeren maar 
ook de ouders, leerkrachten en 
directeurs werden bevraagd. Aan 
de ouders werd vooral de 
opvoeding bevraagd maar ook 
de achtergrond en relatie met 
hun kind. Aan de leerkrachten 
werd hun achtergrond, 
schoolklimaat en vaardigheden 
bevraagd en aan de directeur 
werd de schoolstructuur en organisatie, schoolklimaat etc bevraagd. 

De 10-jarigen rapporteren hoger. 
De 15-jarigen gaan achteruit op 
vlak van tolerance, hoe goed ga 
je om met mensen met 
verschillende culturen, openheid 
etc. 

 

 

 

Gaat over creativiteit en 
nieuwsgierigheid met oranje voor 
de 15-jarigen en groen voor de 10-
jarigen. Je ziet dat de 15-jarigen 
heel meer op scoren behalve in 
Istanbul zie je dat de 15-jarigen 
meer naar de andere richting 
uitgaan. Overal zie je de kinderen 
die uit een lage sociale klasse 
komen zichzelf lager scoren. 

 

Op een andere manier 
geïllustreerd.  
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Schalen ten opzichte van schoolprestaties 
voor de 10-jarigen. Vooral 
presestence/doorzettingsvermogen en 
learning curiosity zijn belangrijk over alle 
landen heen en dit geldt zowel voor lezen, 
wiskunde en kunst. Deze data weerspiegelt 
de combinatie van consciëntieusheid en 
openheid. 

 

De 15-jarigen voelen zich veel slechter dan de 10-jarigen. Dit dachten ze ook door de pubertijd. 
Studenten die een hogere sociale klasse hebben scoren hoger voor wellbeing dan de lagere 
klasse. 

Optimisme, positieve emoties en vertrouwen (trust) 
gaat gepaard met een verhoging met life 
satisfaction/levenstevredenheid zowel bij 10 en 15-
jarigen. 

 

 

 

 

 

Social belonging en pesten= er waren 3 maten in deze studie om dit te meten namelijk het 
studentengevoel van beloning op school, exposure aan pesten en de relaties met hun 
leerkrachten (afstand of band met leerkracht). Passen op school hangt het sterkst samen met 
meer samenwerking, optimisme en gezelligheid. Studenten die meer blootstelling aan pesten 
rapporteerden, rapporteerden een lagere stressbestendigheid, optimisme en emotionele 
controle. De manier waarop leerlingen hun relatie met hun leraren zien, wordt het sterkst 
beïnvloed door hun nieuwsgierigheid, prestatiemotivatie en optimisme. 

Gua et al: Helsinki leg à artikel eens grondig lezen 

Succes op school en in belangrijke levensuitkomsten: cognitieve vaardigheden (CS) + sociaal-
emotionele vaardigheden (SES)SEMS: more malleable than CS (e.g., through interventions). 
SEMS: geen consensus in de literatuur - OESO's integratieve raamwerk over SEMS. Beoordeling 
van SEMS in 2 cohorten Finse studenten (leeftijd 10 en 15 jaar) over de beoordelingen van 3 
informanten (zelf, leraar, ouder) Doel: uitgebreide evaluatie bieden van de ontwikkeling van 
SEMS en hun associatie met verschillende educatieve, psychologische en 
gezondheidsresultaten. De procedure van deze studie is het onderzoeken van 
interbeoordelaarsovereenkomsten over de SES. Ze gaan de SES linken aan de academische 
belangrijkheid en life outcomes. Ze gingen op verschillende manieren identificeren met elkaar. 
Er was een relatief belang van elke vaardigheid voor elke uitkomst en hoe beoordelingen van 
informanten bijdragen aan het voorspellen van uitkomsten. Vergelijk niveaus van SES, 
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interbeoordelaarsovereenkomst en hun voorspellende bruikbaarheid van 
informantenbeoordelingen, over de 2 cohorten. 

Het OECD-model: 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotheses van Gua et al: 
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Het is belangrijk om rekening te 
houden met antwoordtendensen. 
Acquiescence= is een antwoordstijl 
binnen of over culturen die 
aangeeft of je makkelijk met iets 
akkoord gaat of niet.  

 

 

 

 

Overeenkomsten tussen 
beoordelaars dus tussen de 
kinderen, ouders, leerkrachten 
en directeurs. De minste 
overeenkomsten zijn bij de 
leerkrachten en kinderen de grootste tussen de ouders en kinderen. 

Alle mogelijke outcomes van de studie kan 
je zien in deze tabel. Het donkere zijn de 
ouders, de groene zijn de zelf en de gele zijn 
de leerkrachten. Als er vragen gesteld 
worden over de prestatie op school zullen 
de leerkrachten natuurlijk het grootste 
aandeel hebben. Maar de andere 
beoordelaars voegen wel iets toe, soms zelfs 
een substantieel deel.  

 

 

 

 

 

GEZAMENLIJKE RELATIES VAN DE 3 BEOORDELAARS SEMS 

1. Educational outcomes à bij de drie beoordelaars zijn zelfcontrole en weerstand heel 
belangrijk en tonen deze de meest significante resultaten maar als het over klas 
nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen 

2. Psychological outcomes à  levenstevredenheid, wellbeing, school belonging, pesten etc 
spelen een grote rol, deze hebben in belangrijke mate een invloed 

3. Health outcomes à er is gekeken naar eetgewoonten, slaappatronen en fysieke 
activiteiten en deze hebben een invloed op je energie en optimisme. Dus er zit ook 
specificiteit aan de schaalkant er is geen veralgemeend effect over alle schalen. 
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Voor 9 van de 15 skills die gemeten zijn heb je een dalende trend over de 2 verschillende 
leeftijden heen dus is consistent met de hypothesen. Voor de 10 en 15- jarigen zijn de 
interbeoordelingen tussen studenten en ouders en tussen ouders en leerkrachten gelijk blijft. 
Alleen een verschil tussen studenten en leerkrachten. Dus naarmate de jongeren ouder 
worden, krijgt de leerkracht een beter zicht op verschillen tussen de leerlingen. 

De predicties voor beide leeftijden doen het goed, de predictieve validiteit zit goed.  

PRAKTISCHE IMPLICATIES 

o Dit onderzoek illustreert dat het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt wenselijk is 
om de beoordelingen van meerdere informanten over SES over te nemen, ze weten dat 
het werken aan specifieke schalen voor een specifieke outcome zorgt à hoe meer 
informanten je hebt hoe meer je de “stukken van de taart” kan invullen 

o Deze studie benadrukt dat de kindertijd en de adolescentie bijzonder belangrijke perioden 
zijn om SES op te bouwen, aangezien de meeste vaardigheden tijdens deze periode 
afnemen. 

HOE IMPLEMENTEREN: EEN VOORBEELD 

1. Introductie van skillswoordenschat= je gaat een woordenschat en model aanleren aan de 
mensen zodat je op een bepaalde manier kan communiceren met elkaar 

2. Implementatie van programma’s= er zijn verschillende specifieke programma’s die 
gebruikt kunnen worden (bv. zippy’s friends) 

3. MySKILLS= een eigen programma 
om zelf ownership te krijgen over zijn 
of haar skillontwikkeling, kern van 
programma is om in te zetten op de 
student-leerkracht interactie, een 
student die zijn skills leert begrijpen 
en waarbij de leerkracht kan helpen 
ondersteunen à er zijn twee grote 
manieren van assessment namelijk 
summatieve (= er hangt iets aan vast 
zoals accountability, bv. een 
Michelincriticus die komt eten op restaurant en dan beoordeeld) en formatieve (= 
assessment die je doet om je proces beter te maken bv. een kok die zelf in de keuken staat) 
à er is hier een programma voor ontwikkelt die werkt door alle skills te gaan 
operationaliseren in kleine stappen, stap 4 is het hoogste level en 1 het laagste. Deze twee 
kan je uit elkaar houden a.d.h.v. voorbeeld koken. Een kok heeft soep gemaakt en proeft 
er eens van. Direct beeld van waar hij zit, waar hij naar toe moet en hoe hij er geraakt. Dit 
is een voorbeeld van formative assessment; input leveren aan uw leerproces. Wanneer er 
iemand in uw restaurant zit die jou mogelijks een extra ster kan geven of jouw huidige ster 
ter discussie kan stellen, dan is het een voorbeeld van summative assessment; waar staan 
we en er hangen consequenties aan vast.  
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4. Problemen leren analyseren= we leren 
mensen het skillmodel te gebruiken om 
allerlei problemen op te lossen, een 
paar skills zijn belangrijk voor een 
antipestcampagne 

 

 

 

 

Bij pesten heb je de pestkop met zijn 
volgers en dan de observeerders en de 
gepeste 

 

 

 

 

Skills die belangrijk zijn, zijn empathie, 
verantwoordelijkheid en assertief zijn à je 
hebt nog steeds de pestkop en de 
gepeste maar de observeerders leren die 
skills waardoor ze kunnen tussen komen 

 

 

 

5. Toolbox aanleren die ze kunnen gebruiken om problemen aan te pakken= gaat over 
dagelijkse vaardigheden zoals schoolwerk, vrienden maken, leren om nee te zeggen, 
iemand iets aanleren à de bottum line is dus dat de toolbox ervoor dient om problemen 
op te lossen, open up mogelijkheden en benefit van kansen 
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Onderzoek die dit ondersteunt (tekst 
bekijken): als je sterk nieuwsgierig bent 
en ook interesse hebt, dat helpt om veel 
beter te leren en te onthouden à in de 
studie kijken ze naar de skill 
nieuwsgierigheid en gaan dan apart 
kijken naar interesse, kennis die je 
interessant vind blijft veel langer hangen 
à experiment om dit te meten (foto 
rechts), ze stellen eerst een filtervraag en 
daarna vragen ze hoe nieuwsgierig de 
kinderen zijn om dit antwoord te weten 
à nadien gaan ze items opnieuw aanbieden en foto’s tonen en vragen of die mensen zijn 
voorgekomen in het experiment, nadien geven ze het antwoord en vragen ze hoe interessant 
ze het antwoord vonden 

Screeningsfase= nieuwsgierigheid bekijken 

Studiefase= items aanbieden waarvoor men al dan niet hoog geïnteresseerd is 
gecombineerd met de foto en interesse bevragen 

Herkenningstest= korte pauze en dan geheugen testen voor incidental items 

Recall= korte pauze en dan vragen naar de antwoorden van de items + foto’s van 
gezichten 

Resultaten: nieuwsgierigheid is 
belangrijk want wanneer je 
nieuwsgierig bent is dit een 
voorspeller voor het ophalen 
van iets. Eens je het antwoord 
gekregen hebt is ook een 
belangrijk effect. 
Nieuwsgierigheid verbetert het geheugen voor trivia-antwoorden, en het versterkend effect is 
vergelijkbaar bij kinderen en adolescenten. Op interesse gebaseerde geheugenverbetering 
na antwoord is positief gecorreleerd met de leeftijd van de deelnemers. Toen de 
nieuwsgierigheid laag was, profiteerde de herinnering van adolescenten van een grotere 
mate dan het herinneren van kinderen van het ontmoeten van een interessanter dan 
aanvankelijk verwacht antwoord. Kinderen die meer baat hadden bij nieuwsgierigheid naar 
trivia antwoord herinneren vertoonden ook het meest waarschijnlijk een verbetering in het 
gezichtgeheugen (de foto) tussen de omstandigheden van hoge en lage nieuwsgierigheid. 

CONCLUSIE 

o Nieuwsgierigheid verbetert het geheugen bij kinderen en adolescenten 
o Alleen adolescenten vertoonden een extra geheugenvoordeel wanneer ze vond de 

informatie interessanter dan verwacht, daardoor het tegengaan van de effecten van lage 
nieuwsgierigheid op het latere geheugen 
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o Wanneer leraren de motivatie van studenten om te leren moeten aanwakkeren, stellen 
we: dat pre-informatie nieuwsgierigheid en post-informatie interesse een cruciale factor zijn 
rol 

o Verschillende strategieën om nieuwsgierigheid en interesse in de klas op te wekken, 
kunnen: resulteren in duidelijke geheugenvoordelen in de ontwikkeling van het kind 

UITDAGINGEN 
o Algemeen genomen is het een goed model en woordenschat; veel impliciete expertise al 

aanwezig à er is een goed model en het vocabulaire is geïntroduceerd. Er is veel impliciete 
expertise bij leerkrachten. SEMS is niet iets dat plots uit de lucht is gevallen. Het is pas nu dat 
er expliciet aandacht aan wordt gegeven. Samenbrengen op een manier dat iedereen 
eruit kan leren. 

o Beoordeling, vooral summatieve beoordeling à belangrijk om te zien welk programma en 
welke niet 

o Onderzoek: stukjes en beetjes: alles bij elkaar brengen 
o Vertalen naar beleid (curricula, ...) à je taal moet je aanpassen en moet in leerplannen 

gegoten worden 
o Verspreid tools (vb. SENNA, ...) à aantal tools ter beschikking die gedistribueerd moet 

worden 
o Schoolgebaseerd – opschalen; gevaar om drop-outs te verliezen à willen interesse in 

bereiken van heel veel mensen 
o Onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen  
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LES 7: GASTSPREKER: INDIVIDUELE VERSCHILLEN EN PEER ERVARINGEN IN DE 
KINDERTIJD EN ADOLESCENTIE 

WAT ZIJN PEER ERVARINGEN? 

Sociale relaties zijn heel belangrijk voor onze ontwikkeling, de need to belong theorie geeft 
aan dat we andere mensen nodig hebben om ons goed te voelen, te overleven en we 
hebben een nood aan erbij horen. Mensen zijn sociale wezens en hebben een nood om 
ergens bij te horen. 

TYPES VAN PEER ERVARINGEN 

= peer ervaringen zijn een specifieke vorm van sociale relaties 

Op groepsniveau Op dyadisch niveau 
Peer pesten dus bijvoorbeeld kinderen die 
fysiek of emotioneel gepest worden in de 
lagere school. 
 
Peer status= (1) het gemogen worden door 
je peer-groep (well-liked kids) en (2) de 
populariteit (cool kids) maar iemand kan 
enkel cool zijn maar niet well-liked 
bijvoorbeeld. Kinderen van het tweede 
voorbeeld zijn vaak intimiderend en 
manipulatief, kinderne van het eerste zijn 
vaak empatisch, prosociaal, atletisch en 
vermijden conflicten. 

= gaat over een tweeheid, gaat over de 
mogelijkheid om een vriendschap te vormen 
met iemand 
 
Aanwezigheid van een vriend, de 
karaktereigenschappen van vrienden en 
kwaliteit van de vriendschappen zijn 
belangrijk voor onze eigen ontwikkeling. 
Vriendschap kan lang duren maar kan wel 
variëren in kwaliteit, sommige vrienden 
zorgen voor ons, luisteren naar ons maar 
andere vriendschappen kunnen toxic zijn 
met veel ruzies en manipulaties. 

WAAROM ZIJN PEER ERVARINGEN BELANGRIJK? 

Omdat peer ervaringen een unieke omgeving om te ontwikkelen vormen, kinderen kunnen 
groeien in een vriendschap of relatie, ze leren nieuwe dingen en voelen zich goed. Maar 
kinderen die slechte vriendschappen hebben kunnen verschillende gezondheidsproblemen 
krijgen zowel mentaal als fysiek en kunnen jaren aanslepen.  

PEER RELATIES IN DE ADOLESCENTIE 

Hij focust zich op de adolescentie omdat hier de pubertijd zich ook bevindt waar er veel 
veranderingen plaats vinden zoals het onafhankelijk worden van de ouders, meer ruimte 
krijgen, de relatie van de peers veranderen ook want ze gaan meer tijd doorbrengen. 
Daarnaast gebeuren er ook veel biologische veranderingen waardoor ze gevoeliger zijn voor 
peers, ze hebben een sterke nood aan het vormen van peer relaties. Telkens wanneer de mens 
een verandering doormaakt is er een toename in peer sensitiviteit. De adolescentie is dus een 
belangrijke periode om naar te kijken. 

HOE KUNNEN INDIVIDUELE VERSCHILLEN JE PEER ERVARINGEN ANDERS 
MAKEN? 
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TEMPERAMENT  

= kan verschillende peerrelaties voorspellen 

Je hebt de bottum up 
en top down (= heeft 
effort nodig) 

Die zijn gecorreleerd 
met zelfregulatie. 

 

 

EFFORTFUL CONTROL 

Meta-analyse= combineert verschillende studies en gaat die vergelijken 

Wanneer iemand een lagere 
zelfregulatie heeft dan is de 
kans op peer victimization 
groter. 

 

 

 

 

 

REACTIVE CONTROL 

Studie toont aan dat er een 
negatieve correlatie is met een 
moeilijk temperament kunnen 
moeilijker een vriendschap 
opbouwen, hebben een lagere 
peer status en de kwaliteit is ook 
lager. Daarnaast tonen ze aan 
dat kinderen met een positieve 
emotionaliteit beter een 
vriendschap kunnen vormen, 
een betere peerstatus hebben 
en een betere kwaliteit van 
interactie.  
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Waarom? Welke onderliggende processen vormen een link tussen temperament en peer 
ervaringen?  

1. Temperament ontlokt peerreactie’s 
o Verschillen in temperament kunnen een verschil geven op je sociale skills 

2. Slechte sociale skills 
o Probleemoplossend vermogen 
o Sociaal perspectief plaatsen 
o Prosociaal gedrag 
o Een mindere emotionele regulatie 

3. Psychopathologische symptomen 
o Externaliserende symptomen 
o Internaliserende symptomen 

Temperament beïnvloedt peer reacties: filmpje over kind die fel reageert door speelgoed, 
deze voorspelt dat het kind later verlegen zou zijn à het type van respons op jonge leeftijd zijn 
gekarakteriseerd door biologische reacties (lagere hartslag, hogere cortisol), op latere leeftijd 
hebben een grotere kans op atypische gedragingen 

Ze worden niet gezien als 
‘normaal’ en meer 
kwetsbaar waardoor ze 
vaker worden uitgekozen als 
target. 

 

 

 

 

Zelfregulatie, externaliserende problemen, peer rejection en victimization kunnen agressief 
gedrag, ADHD en peer provocation opzetten. Iemand die een minder goede zelfcontrole 
hebben, kunnen sneller agressief zijn en hebben een grotere kans om vermeden te worden 
door peers. 

 

 

ZELF SELECTIE EFFECTEN 
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= individuelen met een bepaalde soort temperament zouden zichzelf in een bepaalde 
omgeving plaatsen en bepaalde mensen aantrekken (bv. sociaal teruggetrokken kinderen 
gaan anderen gaan vermijden waardoor ze minder vrienden hebben en slechtere sociale 
skills) 

VRIENDSCHAPPEN 

1. Vrienden hebben= een moeilijk temperament is geassocieerd met het moeilijker vormen 
van vriendschappen 

2. Karakteristieken van de vrienden= als individuelen prefereren we relaties met mensen die 
lijken op ons (= homofile selectie) (bv. honden lijken vaak op hun baasje) 

3. Kwaliteit van vriendschap=  

HOMOFILE SELECTIE 

Zijn gerelateerd aan de big five, mensen die extravert zijn gaan andere extraverten opzoeken 
en aantrekken maar is dat wel zo? Want mensen die teruggetrokken zijn gaan misschien 
gewoon vrienden worden met andere teruggetrokken mensen omdat ze moeilijk vrienden 
kunnen maken. 

CONCLUSIE 

 

 

 

 

 

Dus onze individuele verschillen hebben een invloed op hoe we ons gaan gedragen en relaties 
aangaan en deze heeft opnieuw een invloed op onze peer ervaringen. 

HOE KUNNEN PEER ERVARINGEN INDIVIDUELE VERSCHILLEN BEÏNVLOEDEN? 

IMPACT VAN PEER ERVARINGEN 

Als je positieve peer ervaringen hebt zorgt dit voor groei en kansen maar als je negatieve 
ervaringen hebt kan dit leiden tot angsten en stress. 

NEGATIEVE PEER ERVARINGEN 
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1. Sociale terugtrekking  
o Kinderen met een lage 

terugtrekking, we zien dat 
die niet veel veranderen 
over tijd heen, de meeste 
mensen behoren tot deze 
groep 

o Kinderen die later een 
grotere terugtrekking 
hadden 

o Kinderen die hoog starten en 
later een kleinere 
terugtrekking hebben 

Kunnen verschillende peerervaringen een invloed hebben op hoe sociaal teruggetrokken 
iemand is en zal worden? Ze keken hierbij naar vriendschappen, hoe kinderen vrienden 
maakten en deze ook behouden, vriendschapsstabiliteit en peer uitsluiting. Ze vonden dat 
deze drie zaken een invloed hebben. Kinderen die geen vrienden hebben, geen stabiele 
vriendschappen hebben en uitgesloten waren, gaan meer waarschijnlijk sociaal 
teruggetrokken worden. 

2. Peer victimization/ peer slachtofferschap 
o Kan een invloed hebben op de 

regulatie van emoties/ zelfregulatie 
à kinderen die gevictimized worden 
hebben een grotere kans om minder 
goed hun emoties te kunnen 
reguleren 

o Ze hebben een studie gedaan met 
een app die op de telefoon werd 
geïnstalleerd waarop de kinderen 
op verschillende momenten op de 
dag moesten aangeven hoe ze 
zich voelden à ze vonden dat 
kinderen een lagere affectiviteit 
hadden als die gevictimized 
waren door peers 

o Vonden ook dat er een hoger gevoel was van stress 
o Stabiliteit van de emoties was veel sterker voor individuelen die 

victimization hadden meegemaakt, gaat over als je je verdrietig 
voelt hoelang dit blijft doorhangen à voor individuen die 
gevictimized werden, hadden een langere tijd van emoties die 
bleven hangen 

o Ze zagen ook dat dit een effect heeft op de hersenen, er zijn 
bepaalde fysiologische responsen, we zien dus dat de peer ervaringen een grote 
invloed heeft op verschillende zaken 

ONDERLIGGENDE PROCESSEN 
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Vooral sociaal informatieve procesmodellen tonen de 
onderliggende processen aan. Verder is hij hier niet op 
ingegaan. 

 

 

VRIENDSCHAPPEN  

1. Peer deviancy/ peers die deviant gedrag 
vertonen en zelfregulatie 

= als je vrienden hebt die drugs doen, agressief 
gedrag stellen etc heeft dit ook een invloed op 
jou 

o Figuur toont een studie aan van 
kinderen van 10-19 jaar, we zien drie 
grote groepen 
• De rode lijn staat voor de kinderen 

die meer deviante vrienden 
hadden op leeftijd 10. Deze 
kinderen tonen op latere leeftijd 
een minder goede zelfregulatie 

o Bandura toont ook aan dat kinderen die peers 
hebben die deviant gedrag vertonen zelf ook 
een grotere kans hebben om dit ook te gaan 
doen à komt door modelgedrag 

CONCLUSIE  

Peer ervaringen 
kunnen zelfregulatie en 
emotionele stabiliteit 
beïnvloeden maar het 
is ook wederzijds. 

 

Behoud van trekken over de tijd 
heen:  

Pestende victimization als 
mediator tussen borderline trekken 
van kind tot de adolescentie.  
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HOE MODEREREN INDIVIDUELE VERSCHILLEN DE EFFECTEN VAN PEER 
ERVARINGEN OP GEZONDHEIDSUITKOMSTEN? 

Het idee is dat de individuele 
verschillen kunnen mediëren op het 
effect van peer ervaringen op 
gezondheidsuitkomsten. Dus niet 
alle kinderen die peer vicitimization 
hebben meegemaakt gaan 
bijvoorbeeld depressie krijgen, het 
hangt ook af van je individuele 
verschillen, je persoonlijkheid.  

 

PERSOON X OMGEVING 

Diathese stress model: individuele verschillen 
kunnen een kwetsbaarheidsfactor zijn 

Sociale inhibitie en het weigeren van sensitiviteit 
van anderen kan zorgen voor een hogere kans op 
peer adversity en je gezondheidsoutcome. 

 

 

 

Hoge effortful control kan het negatieve effect 
van peer adversity tegengaan. Ze kunnen hun 
emoties beter controleren.  

 

 

 

 

Studie kijkt naar 
zelfregulatie die buffert 
met peer invloeden. 
Adolescenten die 
bevriend waren met 
deviante peers maar die 
hoge zelfcontrol hebben 
tonen aan dat ze een 
lagere verhoging hebben van antisociaal gedrag over de tijd heen want hun zelfcontrole skills 
is een soort buffer tussen de deviante peers en het gedrag nabootsen. 
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Differential susceptibility model toont aan dat we moeten 
kijken naar sensitiviteit en minder naar kwetsbaarheid en 
veerkracht. Toont aan dat er bepaalde trekken kunnen zijn 
die niet functioneren als kwetsbaarheid of veerkracht maar 
eerder als een sensitiviteit. Voorbeeld van mensen die 
gevoelig zijn aan een bepaalde context gaan in een 
goede context net heel veel groeien maar in een 
negatieve context net veel naar beneden getrokken 
worden, dan tonen ze een minder goede aanpassing. 

Samenvattende figuur:  

 

 

 

 

 

 

 

De individuele verschillen in temperament kan gemanifesteerd worden in een bepaald 
gedrag of biologische en automatische processen. Bijvoorbeeld het verschil in temperament 
zijn gekarakteriseerd in verschillen van intentionele processen, verschillende biologische 
responsen en verschillende emotieregulaties. Deze soorten responsen van temperament 
hebben een effect op hoe adolescenten kunnen omgaan met verschillende peer 
omgevingen. Temperament modereert tussen peer ervaringen en je gezondheid. Dit komt 
doordat individuele verschillen zorgen voor emotionele, cognitieve en biologische verschillen 
van responsen. Het modifieert de impact van peer ervaringen. Sommige mensen zijn gevoelig 
aan een positieve omgeving, sommige aan een negatieve, sommige aan beiden en voor 
sommige mensen maakt dit totaal niet uit. 

 

 

 

 

 

Studie kijkt naar rejection sensitivity (= bijvoorbeeld hoe mensen denken dat ze gaan 
afgewezen worden door anderen) en peer victimization. Ze zagen dat iemand met een 
minder effectieve emotieregulatie voor hoge RS bij veel slachtofferschap van leeftijdsgenoten 
maar een betere emotie regulatie voor hoge RS wanneer ere een lage peer victimization is. 

CONCLUSIE 
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= waarom individuele verschillen het risico op een lagere gezondheid kunnen verhogen 

o Door verschillende peer ervaringen à hoe kinderen meer of minder worden blootgesteld 
o Beroven of geven van een context om uit te leren 
o De interactie tussen persoon en omgeving spelen ook een grote rol  
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LES 8: PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN VANUIT CATEGORIAAL EN 
DIMENSIONEEL PERSPECTIEF 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: ALGEMENE INTRO OP HET CATEGORIAAL 
PERSPECTIEF 

WAT IS ABNORMAAL? 

o Relativiteit want het gebeurd in een bepaalde context, tijd, persoon die gedrag stelt etc 
en dit speelt mee in hoe “abnormaal” het gedrag wordt ervaren 

o Hoe abnormaliteit bepalen? 
• Statistische definitie obv frequentie van bepaald gedrag: iets wat zelden voorkomt is 

“abnormaal” à vergelijken met het gemiddelde van de maatschappij 
• Sociale definitie= wat is in deze maatschappij normaal en wat tolereert men 

(verandert met de tijd en cultuur!) 

à Beiden zijn onderhevig aan de TIJD 

• Definitie “dysfunctioneren” op zich= hoe sterk dysfunctioneert die persoon tegenover 
het “normaal” maar dit is niet makkelijk om te definiëren à persoon zelf kan denken 
dat alles goed verloopt en extern attribueren, hebben zelf weinig inzicht 

à Combinatie van deze (3) definities is het terrein van “abnormal psychology”, waarbij de 
DSM-5 een leidend diagnostisch systeem is om mentale problemen vast te stellen 

à Een apart “hoofdstuk” in DSM-5 = persoonlijkheidsstoornissen 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELER VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

o Ernstige en aanhoudende patronen 
o Van innerlijke beleving en gedrag 
o Die ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht 
o Die resulteren in blijvende emotionele stress en beperkingen (niet enkel voor individu maar 

ook voor de directe omgeving) 
o Stress uit zich in het professioneel leven (bv. werk) en in interpersoonlijke relaties (bv. ouder-

kind, partnerrelaties) 
o De eigenschappen worden door de persoon als egosyntoon ervaren à hebben geen 

inzicht in eigen functioneren, beschouwen dit als dat ze gewoon zo zijn, zo een karakter 
hebben, karakter valt samen met wie ze zijn en niet als ziekte ≠ dystoon (= het overkomt 
je) 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN VS ANDERE KLINISCHE STOORNISSEN 

Hoe kan je dit onderscheiden van andere stoornissen?  

o Persoonlijkheidsstoornissen worden gedifferentieerd van andere klinische stoornissen 
o Oorspronkelijke reden: aandacht vestigen op stoornissen die in schaduw staan van de 

meer ‘opvallende’ klinische stoornissen à zijn vaak iets minder opvallend dan klinische 
stoornissen (vaak heel acute symptomen) 

o Belangrijke verschillen: 
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• Early onset en chronisch vs episodisch à klinische stoornissen vooral episodisch en 
persoonlijkheidsstoornissen vaak al heel vroeg aanwezig 

• Egosyntone vs egodystone beleving à eerder vermeld dat persoonlijkheidsstoornissen 
egosyntoon zijn 

o MAAR: Belangrijke relaties tussen beiden, zijn niet onafhankelijk van elkaar (cfr etiologische 
modellen persoonlijkheid-psychopathologie – zie ook verder in stuk rond comorbiditeit) 

HISTORISCH PERSPECTIEF OP DE DSM-DIAGNOSTIEK VAN 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

o DSM-I: 1e constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van 
psychiatrische diagnoses à theoretisch gebaseerd à kwam van soldaten die 
terugkwamen van de oorlog 

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

o DSM-III: introductie multi-axiaal systeem/ specifieke PD criteria à klemtoon op 
betrouwbaarheid vd diagnoses, meer en meer empirisch onderzoek naar PD’s 

o DSM-III-R: revisie obv onderzoeksbevindingen; integratie van empirie met theoretische 
beschouwingen à klemtoon op klinische bruikbaarheid vd diagnoses 

o DSM-IV: introductie algemene diagnostische criteria van PD 
o DSM-5: categoriaal (sectie 2) en dimensioneel perspectief (sectie 3) op PD’s naast elkaar 

à  assensysteem verdwijnt à verandering in beschrijving restcategorie 

INTRODUCTIE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VAN DSM-IV AS II/DSM-5 

Een duurzaam patroon van innnerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen een 
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 en uit zich op een breed terrein van persoonlijke en sociale 
situaties. Het duurzame patroon veroorzaakt in significante mate lijden of beperkingen in het 
sociaal en beroepsmatig functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. 
Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd naar ten 
minste de adolescentie of de vroege volwassenheid. Het duurzame patroon is niet eerder toe 
te schrijven aan een uiting of de consequentie van een andere psychische stoornis. Het 
duurzame patroon is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (vb 
drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (bv. schedeltrauma, tumor, ..). 

WAARDE VAN DE ALGEMENE DIAGNOSTISCHE CRITERIA VOOR PD 

EIGENSCHAPPEN EN UITGANGSPUNTEN VAN DE DSM BENADERING 

o Eerste fase voor identificatie van PD = herkennen van een patroon van 
gedragingen/ervaringen van het individu 
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o Klinisch betekenisvolle persoonlijkheidspathologie ≠ opmerkelijke 
persoonlijkheidskenmerken of voorbijgaand gedrag 

o Volgens DSM beantwoordt iedereen die aan deze criteria voldoet, aan de criteria voor 
een PD 

o In de praktijk: weinig systematische toepassing (Livesley & Jang, 2000) 
o Clinici stellen vooral diagnose op basis van gedrag tijdens de sessie en de beschrijving van 

het interpersoonlijke verkeer 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN DSM-5: CATEGORIALE BENADERING 

= categoriale benadering is het klassieke perspectief en heeft volgende kenmerken: 

o Stoornissen als aparte entiteiten beschreven 
o 10 PD’s= polythetische categorieën (= je moet bijvoorbeeld aan 5 van de 9 voldoen) met 

7 à 9 items 
o Aanwezigheid PD cutoff score, meestal vanaf 5 items 
o Hiërarchisch georganiseerd in 3 clusters 
o Uitgangspunten categoriale classificatie: 

• Discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte à er is een kwalitatief verschil tussen 
normaliteit en ziekte 

• Exclusiviteit van categorieën à je hebt het of wel of niet 
• Homogeniteit binnen categorieën à alle mensen met dezelfde diagnose, zien er 

hetzelfde uit 
• Zie slides “nadelen categoriale diagnostie” 

A: Zonderling-excentriek; gestoorde interpersoonlijke beleving: 
o Paranoïde PD 
o Schizoïde PD 
o Schizotypische PD 

 
B: Theatraal-emotioneel; ‘ik’ centraal beleefd 
o Anti-sociale PDs 
o Borderline PDs 
o Theatrale PDs 
o Narcistische PDs 

 
C: Bezorgd –bevreesd: klemtoon op negatieve emotionaliteit: 
o Ontwijkende PDs 
o Afhankelijke PDs 
o Obsessief-compulsieve PDs 

KENMERKEN CLUSTER A - GESTOORDE INTERPERSOONLIJKE BELEVING 

DE SCHIZOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (SZD) 

o Geen nood/behoefte aan sociale/intieme relaties; onverschilligheid 
o Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness) 
o Legt moeilijk contact, leeft vaak alleen (‘loners’) 
o Monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden à heel kort en 

emotieloos antwoorden 
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o Seksualiteit vaak enkel in fantasie à vaak geen seksuele relatie 
o Psychomotorisch; weinig expressie, weinig ritmiek in hun taal 

DE SCHIZOTYPISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (SZT) 

o Angstig en ongemakkelijk in sociale relaties (vreemden) à voelen zich zeer ongemakkelijk 
bij vreemden in sociale situaties (dit is een verschil met vorige!) 

o Eigenaardig (cognities en waarnemingen) en excentriek gedrag: magisch denken, 
betrekkingsideeën (“ideas of reference”), terugkerende illusies, (perceptueel), vreemde 
spraak (vaag, metaforisch, stereotiep) (dit is een verschil met vorige!) 

o Geen duidelijk psychotisch beeld vb illusies ≠ hallucinaties; gebrek aan coherentie in spraak 
≠ associatiezwakte 

DE PARANOÏDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (PAR) 

o Extreem wantrouwig, achterdochtig, overgevoelig voor beweegreden van ander 
o Voelt zich snel bedreigd, zet dreiging om in woede, agressie 
o Foutieve inschatting en wantrouwige interpretatie van sociaal verkeer; sociale IA wordt 

gekenmerkt door veel conflicten 
o De ander wordt steeds getest op betrouwbaarheid 
o Rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld à visie kunnen ze niet bijstellen 

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER A 

Opgelijst wat de verschillen zijn: 

SZD ≠ PAR: mate van 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 

KENMERKEN CLUSTER B “IK-CENTRAAL BELEEFD” 

DE ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (ATS) 

o Koud, impulsief, roekeloos, agressief gedrag à hebben gevoel dat regels en normen niet 
van toepassing zijn op hen en de regels vaak schenden 

o Makkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel à vaak door de verveling dat ze normen 
overschrijden of andere mensen manipuleren 

o Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetensloos à heel veel liegen maar 
komen charmant over en kunnen mensen goed rond vingers draaien 

o Liegt, oppervlakkig charmant, houdt zich niet aan normen/wetten, rechten 
van anderen 
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DE BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (BDL OF BPD) 

o Gebrekkige emotie-beheersing, overweldigende woede en vijandigheid 
o Overgevoelig voor kritiek, voelt zich snel onrechtvaardig behandeld 
o Stemmingswisselingen en wisselende zelfbeelden, voortdurend angst om afgewezen te 

worden, grote onzekerheid over zichzelf 
o Grote emotionele pijn, chronisch gevoel van leegte 
o Zelfdestructief en impulsief gedrag (bv. zelfbeschadiging, extreem veel alcohol drinken op 

een korte tijd) 
o Instabiele en chaotische relaties met anderen, sterk appel op de ander, overmatige nood 

aan bevestiging, splitting, wisselend aanhankelijk en afstotend gedrag, voeren vaak 
monologen, geen rekening met ander 

o Sterk wisselende belangstellingen, maken zelden iets af, doelloos 
o Vluchtige psychotische belevingen (vaak onder invloed van stress/spanning) 

DE THEATRALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (HIS) 

= beetje overlapping met borderline, kan samen voorkomen 

o Overdreven emotioneel en aandachtzoekend gedrag via charmante houding, 
dramatische scène of sexueel getint gedrag à heel veel drama toevoegen aan wat ze 
vertellen 

o Spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt à gaan schokkerend taalgebruik 
hanteren 

o Veel aandacht en zorg voor uiterlijk 
o Overinterpretatie van vriendschappelijke relaties (bv. komen iemand tegen en voeren kort 

gesprek en gaan meteen als beste vriend beschouwen) 
o Blijven emotioneel onrijp (lager schoolkind) 
o Overenthousiast bij nieuwe dingen (bv. nieuwe job), maar kunnen moeilijk volhouden 
o Vervelen zich snel bij routines 

DE NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (NAR) 

o Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling, 
superioriteitsgevoel 

o Pre-occupatie met fantasieën omtrent eigen successen 
o Devalueren vaak het belang van anderen 
o Overgevoelig aan kritiek; nijdig en jaloers van anderen 
o Kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten 

2 vormen narcististen: 

1. Narcist die onzeker is 
2. Narcist die overlopen van zelfvertrouwen 

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER B 

Opgelijst wat de verschillen zijn: 
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ATS ≠ NAR: impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van conduct disorder (delen vaak wel 
de arrogantie, non-empathische houding) 

BDL ≠ HIS: zelf-destructie, 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 

KENMERKEN CLUSTER C 

DE AFHANKELIJKE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (DEP) 

= vermijden van verlating 

o Extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos à 
kunnen aanklampend zijn 

o Kan niet functioneren zonder ‘sterke’ ander 
o Veel bevestiging nodig; durft niet ingaan tegen anderen 
o Aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag 
o Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving 

DE ONTWIJKENDE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (AVD) 

= vermijden van kritiek 

o Extreme angst voor kritiek, afwijzing of vernedering, gaat daarom contact uit de weg 
o Grote geremdheid/verlegenheid in sociale situaties 
o Laag en vertekend zelfbeeld 
o Eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot 

DE OBSESSIEF-COMPULSIEVE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (OCPD OF OBC) 

o Preoccupatie met orde, perfectie, controle, grote gedrevenheid 
o Inflexibel 
o Geneigd tot sterke zelfkritiek 
o Regels en wetten moeten strict nageleefd worden, grote rigiditeit 
o Wekt de indruk van grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid, maar piekert voortdurend 

over oordeel van anderen 
o In intieme relaties vaak angst voor verlies van controle à vaak lopen daarom de relaties 

stuk omdat de controle totaal niet losgelaten kan worden 

KLINISCHE DIFFERENTIATIE CLUSTER C 

DEP ≠ AVD: gefocust op steun vs. op vermijden van vernedering (delen de 
hyper-sensitiviteit, gevoelens van inadequaatheid) 
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OCPD ≠ OCD: de pre-occupatie met details, schema’s,... benaderen soms de 
definitie van dwanggedachten en –handelingen, maar worden doorgaans door 
de persoon als egosyntoon ervaren en hebben dus een zeker nut of bedoeling 

RESTCATEGORIE 

DSM-5 – Andere persoonlijkheidsstoornissen (“je hebt van alles wat” maar weten niet precies 
wat het is) 

o Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening 
o Andere gespecifieerde persoonlijkheidsstoornis 

• Er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s 
• Voldoen aan een paar trekken van verschillende PD’s maar niet voldoende voor 1 vd 

10 PD’s te krijgen 
o Andere ongespecifieerde persoonlijkheidsstoornis 

• Er wordt voldaan aan de algemene criteria van PD’s 
• Er is geen verdere uitwerking met betrekking tot welk soort pathologie er aanwezig is 

SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

PREVALENTIE 

= hoe vaak een persoonlijkheidsstoornis voorkomt, hangt af van welk perspectief je aanneemt: 

1. Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de algemene 
populatie 
o Recente Europese gegevens uit the British National Survey of Psychiatric Morbidity: 

ongeveer 10% algemene PD (incl Restcategorie) 
o Vergelijkbaar met recente Amerikaanse studie (Torgersen, 2012) 

 
2. Klinische steekproeven (residentieel): 50% van de patiënten heeft een (geassocieerde) PD 

o Zeer veel borderline PD (Hooley, Cole & Gironde, 2012) 
 

3. Verschil populatiesteekproeven – klinische steekproeven: 
o Cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger 
o Cluster B prevalentie in klinische steekproeven vaak VEEL hoger à door delicten of 

doordat symptomen heel veel problemen geven waardoor de directe omgeving hen 
door loodsen 

SOCIO-DEMOGRAFISCHE CORRELATEN 

1. Geslacht 
o Populatiestudies  

• Geen grote verschillen in overall PD rate 
• Belangrijkste bevinding: ATS meer bij mannen 

o Klinische studies 
• Bias door de setting waarin je zit (bv. eetstoorniskliniek versus 

afkickcentrum~geslachtsspecifieke uiting van onderliggende pathologie- 
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• Bias door het assessment-instrument die je gebruikt (bv. PDQ vs SCID: veel meer  
geslachtsverschillen met de PDQ in klinische setting dan met de SCID) 

2. Leeftijd: cluster A patiënten zijn meestal ouder, ATS/BDL zijn net vaak jonger (impulsiviteit) 
3. Burgerlijke staat: cluster A patiënten zijn meestal gescheiden/alleenstaand 
4. Urbanisatiegraad (= graad van verstedelijking, mate waarin er verstedelijking is in het 

gebied waar je woont): er komen meer PD in verstedelijkte gebieden 
o Meer stress in een stad? 
o Minder sociale controle? 
o Vlucht naar stad omwille van anonimiteit? 

5. Opleidingsniveau: algemeen lager, met uitzondering bij OBC PD 
o Minder warme opvoeding 
o Minder snelle identificatie 
o Downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede 
o Genetisch effect 

VERDIEPING: OUTCOME VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

ANTISOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

o Moeilijk om follow up te organiseren, wegens lage compliance 
o Vroegtijdig overlijden, groot aantal in gevangenis 
o Groot aantal echtscheidingen 
o Velen krijgen kinderen (neglect charm als liefdespartner), bijna geen van hen voedt ze op 

à nemen geen zorgrol of opvoedingsrol op 
o Algemene daling in impulsiviteit, toch sterke continuering van interpersoonlijke 

problemen 

BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

o Stoornis met grootste chroniciteit van alle persoonlijkheidsstoornissen à het is de  ‘stably 
unstable’ PD, zijn mensen die in en uit therapie over de tijd heen à lange hulpverlening 

o Hoog suïcide cijfer (1 op 10), vooral in combinatie met middelenmisbruik 
o Slechts de helft huwt, weinigen krijgen kinderen 
o Betere outcome als er een hoge intelligentie en korte hospitalisatie is 
o Kerncomponent= affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) in tegenstelling tot impulsiviteit 

(lineaire daling) 
o Functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren 

compenseren voor de problemen die ze ervaren 
 

Impulsiviteit delen ze en 
deze daalt naarmate men 
ouder wordt. Bij ATS is er 
minder criminaliteit en 
middelenmisbruik, bij BDL 
minder automutilatie en 
minder chaotische relaties. 
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ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

Hoe kunnen we PD’s meten? 

VRAGENLIJSTEN 

Standaard nemen ze een zelfrapportering af à maar is niet voldoende want meerdere 
informanten voor nodig omdat ze net zo weinig inzicht hebben bij zichzelf, gebrekkig 
zelfreflectie.  

INTERVIEWS 

Meer controle voor effecten van mood states want je kan iets dieper ingaan op een bepaalde 
zaak. Nagaan of een probleem meer situationeel versus meer trek-achtig bepaald is. Hogere 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op klinisch oordeel. Maar 
is wel tijdsintensief. 

Maar hoe ga je meten? Categoriaal denken of dimensioneel denken? 

VOORDELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK 

o Uniformiteit van diagnose-stelling itt individuele opvattingen 
o Makkelijke communicatie over settings heen, tussen clinici en onderzoek, maar ook over 

landen en culturen heen 
o Link naar gerichte behandelingsprotocollen à makkelijk voor de praktijk om te weten hoe 

je iets moet aanpakken 
o Courante taal in de juridische wereld (bv. beslissingen rond toerekeningsvatbaarheid) 
o A-theoretisch (= vertrokken van classificatie van experten, niet van theorie) 

NADELEN CATEGORIALE DIAGNOSTIEK 

CO-OCCURENCE TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

= je komt niet tegemoet aan het feit dat PD’s vaak samen voorkomen à structurele validiteit 
van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund, er zijn geen 10 distincte latente 
dimensies 

Hoe vertaalt dit zich klinisch?  

o Helft patiënten voldoet aan criteria van meer dan 1 stoornis  
o Niet enkel binnen dezelfde cluster 
o Gemiddeld aantal diagnoses varieert van 2.8 tot 4.6 voor één patiënt, vooral in combinatie 

met BDL à niet makkelijk naar behandeling toe als één iemand snel aan 4 diagnosen 
voldoet dus categorieën komen niet overeen met hoe een pathologie biologisch in zen 
werk zit 

o Veel voorkomende combinaties: AVD en DEP; HIS en BDL 

à Categorieën dus niet gebaseerd op fundamentele verschillen in de biologische organisatie 
van persoonlijkheid 
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à Maar wel heuristische constructie voor ordenen van klinische info 

ILLUSTRATIE: STUDIE TED BUNDY 

= serie-moordenaar die systematisch jonge vrouwen mishandelde, misbruikte en vermoordde 
gedurende een lange periode 

à PD diagnose(s) obv DSM criteria? Deden een studie met 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 persoonlijkheidsstoornis 
o 95% pleit tevens voor NAR persoonlijkheidsstoornis 
o Meer dan 50% geeft tevens SZD en BDL aan 

COMORBIDITEIT TUSSEN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN EN KLINISCHE 
STOORNISSEN 

o Frequentie van comorbiditeit met klinische stoornissen: vooral binnen cluster B 
o Comorbiditeit klinische stoornissen vaak basis voor hulpvraag en stap naar hulpverlening 
o 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 

STUDIE NAAR LATENTE STRUCTUUR VAN PD’S EN KLINISCHE STOORNISSEN 
(EXAMEN!) 

= studie die aantoont wat we de goede structuur zou zijn voor PD’s en klinische stoornissen 

Ze hebben 2794 volwassen twins bevraagd door interviews. Er was een inclusie van 25 
stoornissen: onderliggende structuur = 4 factoren (latente factoren zijn ovalen).  

Meer dan 100 studies hebben aangetoond dat er een link is tussen de vijf factoren van FFM en 
met persoonlijkheidsstoornissen. 
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Er zijn vier latente factoren, een 
latente factor is altijd geillustreerd 
door een ovaal, het is altijd ovaal-
vormig. De rechthoeken zijn de 
geobserveerde indicatoren van een 
onderliggend construct. Dit meet je 
aan de oppervlakte. De afkortingen 
van de klinische stoornissen staan 
ook in de vakjes. De vraag die ze 
stelden was: ‘hoe valt dit nu 
structureel uit elkaar? Als het zo is dat 
klinische stoornissen inderdaad 
volledig gescheiden kunnen worden 
beschouwt van PD’s dan zou je een 
structuur moeten vinden waar je goed ziet dat ze gescheiden zijn. Dit is categoriaal denken. 
Dit was niet het geval maar wat ze wel vonden was een 1ste factor (factor 3) waarop een heel 
aantal PD’s effectief laden, deze hoorden samen. Ze vonden ook een andere factor waar 3 
PD’s op laden. Maar opdezelfde factor zat er ook een klinische stoornis. Dan hadden ze een 
factor met heel veel klinische stoornissen en een laatste waar er een mengeling was tussen 
klinische en PD’s. Een belangrijke stoornis namelijk de BD, bleek structureel gezien voort te 
vloeien van 3 onderliggende latente factoren, deze zat dus op verschillende factoren niet op 
één. Studie toonde dus aan dat de empirische structuur die je vind, dat deze niet overeen 
komen wat de DSM vooropstelt, vooral voor BD en ATS PD. De gebogen wederkerige pijltjes 
tonen de correlatie tussen latente factoren en deze zijn super hoog, dit wil zeggen dat ze nauw 
samenhangen en totaal niet los staan à reflecteerd de comorbiteit. 

GEBREK AAN COMPREHENSIVITEIT (=ALOMVATTENDHEID) 

= de categorieën dekken niet voldoende diagnoses, veel mensen vallen in de restcategorie 
want bestaande categorieën dekken onvoldoende het klinisch beeld van de 
patiënt 

Veel patiënten met PD zijn niet diagnosticeerbaar binnen één van de 10 PD’s (bv. geen enkele 
categorie geeft goede beschrijving van symptomen mbt intimiteit of devaluatie van anderen). 

HETEROGENITEIT BINNEN DE DIAGNOSES 

= DSM is niet homogeen zoals ze aangaven à mensen die allemaal BD hebben gaan niet op 
elkaar lijken à er is een groot verschil in klinische profiel tussen patiënten met dezelfde 
diagnose tegenover prototypische formulering (bv. borderline: 256 mogelijke combinaties van 
symptomen resulteren in deze diagnose)à kan je niet afstellen op protocolaire behandeling 

ARBITRAIRE CUT-OFF WAARDEN 

= de DSM criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde persoonlijkheid is: lage 
inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid door gebrekkig referentiekader à ene psycholooog zal 
sneller iets ernstig vinden dan de ander, er is geen referentiekader tegen wat je het moet 
afzetten à ook geen empirische rationale voor cutoff waarden (waarom bij de ene stoornis 6 
van de 10 voldoen en bij de andere 8 van de 10? Is niet wetenschappelijk gekozen)à expert 
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consensus à gaat uit van de assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn, ze gaan ervan uit 
dat alle kenmerken even erg zijn maar hier zitten veel verschillen op 

OPINIE VAN EXPERTEN OMTRENT CATEGORIALE DIAGNOSTIEK VAN PD’S 

Door deze nadelen gingen ze nadenken om het anders aan te pakken om tegemoet te 
komen aan de problemen met de categoriale diagnostiek en omdat uit genetisch/biologisch 
onderzoek aantoonde dat PD’s en algemene trekken een gemeenschappelijke kern hebben 

EEN DIMENSIONEEL PERSPECTIEF OP PD 

Ze gingen ervan uit dat een stoornis gewoon een extreme variant is van de algemene 
persoonlijkheidstrekken.  

Dysfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren à veelheid aan dimensionele 
voorstellen (18 verschillende modellen werden naar voor geschoven als nieuw model!) 

Al deze modellen hadden één iets gemeen namelijk dat er geen kwalitatief verschil is tussen 
normaal en abnormaal maar wel kwantitatief verschil. 

VERSCHIL TUSSEN CATEGORIALE EN DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK 

 

 

 

 

VERSCHILLEN TUSSEN DIMENSIONELE VOORSTELLEN MBT NIVEAU VAN 
DIMENSIONALISEREN 

o Lange geschiedenis, 4 perspectieven: 
• (1) Dimensioneel profiel van bestaande categorieën 

§ match met diagnostische criteria 
§ match met prototypisch profiel 

• (2) Spectra van dysfunctioneren over het geheel aan klinische stoornissen en 
persoonlijkheidsstoornissen heen 
§ Belangrijkste argument: comorbiditeit 

• (3) Persoonlijkheidsstoornissen vanuit algemeen trekmodel: FFM domeinen en facetten 
• (4) Specifieke maladaptieve dimensies van persoonlijkheid = dimensionele 

reorganisatie van PD-symptomen op basis van evidentie omtrent de etiologie en 
intercorrelaties van symptomen vb DAPP-BQ en de SNAP 

• (5) Het recente DSM-5 model: integratie van (3) en (4) 

Zie per onderdeel meer uitleg hieronder. 

(1)DIMENSIONALISERING VAN BESTAANDE CATEGORIEËN 
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o Variërend van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van N criteria waar men aan voldoet 
(Oldham & Skodol)  
OF 

o Bepalen in welke mate het individu beantwoordt aan een prototypisch geval (Shedler & 
Westen) 

o Werd goed onthaald want was minst verstorend voor bestaande categorieën van 
persoonlijkheidsstoornissen à ze konden klassieke indeling behouden 

o Kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven 
o Grotere stabiliteit over meetmomenten 
o NADEEL van eerste perspectief: 

• Pseudo-dimensies= want je vertrekt van 10 categorieën waar je iets numeriek aan 
koppelt 

• Die niet stroken met fundamentele maladaptieve dimensies 
• Probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan 

(2)DIMENSIONALISERING VIA CONSTRUCTIE VAN KLINISCHE SPECTRA 

= construeren van klinische spectra à internaliserend met alle angststoornissen en 
externaliserend met verslaving, antisociaal, narcistisch etc en mensen beoordelen op deze 
twee spectra à dachten dat comorbiditeit zo was opgelost 

o Siever & Davis: 
• Oplossing voor comorbiditeit tussen klinische stoornissen en PD’s maar vage scores 
• Alle stoornissen samenvoegen tot vier brede klinische spectra (Siever & Davis) 
• Definitie volgens hen van PD= vroeg intredende, chronische variant van een klinische 

stoornis (bv. AVD PD herformuleren als gegeneraliseerde sociale fobie) 
o Maar: 4 PD’s kunnen hierin niet verklaard worden 
o Conclusie: weinig empirische steun voor spectra van Siever & Davis 
o Wel evidentie voor 2 grote basisdimensies: Internaliseren en Externaliseren (zie ook HiTOP 

model) als onderliggende brede dimensies van zowel klinische stoornissen als 
persoonlijkheidsstoornissen 

(3)DIMENSIONALISEREN VANUIT ALGEMEEN TREKMODEL: VALIDITEIT FFM 

= vertrekken vanuit algemene trekmodellen waarbij je stelt dat een PD een extreme variant is 
van algemene persoonlijkheid 

Eerste luik van onderzoeken binnen (1): 

o Meer dan 100 studies geven aan dat PD’s kunnen worden beschreven vanuit het FFM 
à beschreven in een groot boek dat PD een bepaald profiel is met unieke criteria (“each 
PD displays a FFM-profile that is meaningful and predictable given its unique diagnostic 
criteria”) 

o Algemeen patroon vanuit meta-analyses en review studies (Saulsman & Page, 2004) 
• Neuroticisme en Altruïsme meest prominente factoren 
• E en C: wisselend patroon: differentiatie tussen PD’s 

§ HIS – NAR: positief met Extraversie 
§ SZD – SZT – AVD: negatief met Extraversie 
§ OBC: positief met Consciëntieusheid 
§ ATS – BDL: negatief met Consciëntieusheid 
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• Openess speelt geen significante rol (behalve voor schizotypie in sommige studies) 

Visuele voorstelling van Sauls en Page: 
Als je op domeinniveau kijkt van FFM 
en je zoekt de link met PD, dan zijn er 
twee factoren die prominent zijn met 
alle PD’s namelijk neuroticisme en 
altruïsme (zie gele cirkel). Bijna alle PD’s 
bevinden zich in de gele cirkel, dit zijn 
de meest extreme PD’s. Borderline is 
de meest extreme score van 
emotionele instabiliteit. 

Een tweede luik van onderzoeken binnen (2): DOMEINNIVEAU 

Warner et al deden een 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 

Over de tijd heen werden mensen bevraagd 
op vlak van hun persoonlijkheid en 
persoonlijkheidspathologie. Keken naar 
effecten die ontstaan van tijdstip 1 naar 2 
naar 3 voor twee verschillende persoonlijke 
constructen maar je gaat deze ook kruisen 
met elkaar. Hoe verandering in het ene, 
verandering in het andere kan teweegbrengen. Als mensen veranderen op niveau van hun 
algemene persoonlijkheid dat daarop volgde leidde tot een verandering in de symptomen 
van de schizotypische persoonlijkheidsstoornis maar omgekeerd niet (stippellijn)! Als mensen 
van symptomen veranderden, krijg je geen verandering op je algemene persoonlijkheid. Toont 
aan dat PD’s geënt zijn op persoonlijkheid maar niet omgekeerd. 

Een derde luik van onderzoeken binnen (3): FACETNIVEAU 

o Hoe kunnen we de 10 klassieke As-II diagnoses beschreven worden in termen van hoge of 
lage scores op de NEO PI-R facetten 
• Widiger et al. (2002): deden dit op een theoretische manier à theoretische predicties 

obv 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 drie groepen deden dit onafhankelijk van elkaar maar toch was er een grote consistentie in 
FFM beschrijvingen van PD’s over benaderingen heen: sterke convergente en discriminante 
validiteit 
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Vet gedrukte= sterkste correlaties. 
We zien een aantal patronen: voor 
O is er bijna geen enkele sterke 
correlatie (vet gedrukte), het biedt 
ons weinig informatie op 
facetniveau om PD te beschrijven. 
Bij N zien we er heel veel, er dragen 
veel zaken bij aan PD op 
facetniveau. Voor E zien we 
hetzelfde maar soms wisselt het van 
teken, soms gaat het over 
negatieve of positieve correlaties. Voor Antagonisme zien we negatieve correlaties. Voor C 
zien we ook negatieve correlaties waarbij we zien dat bepaalde facetten voor sommige PD’s 
belangrijk zijn en voor andere minder. 

DIMENSIONALISEREN VANUIT HET ALTERNATIEVE DSM-5 MODEL 

Visueel schema: elk van de 5 dimensies kan je op een bepaalde manier aan heel concrete 
symptomen linken. 

 

 

 

 

 

 

 

(4)DIMENSIONALISEREN VANUIT SPECIFIEKE MALADAPTIEVE TREKDIMENSIES 

Doel= dimensionele structuur van PD’s in kaart brengen via ≠ bottom-up strategieën: 

o Onderzoek groep van Clark: ordening van DSM-III-R PD criteria en klinische stoornissen met 
trekcomponent 
• 22 conceptuele symptoomclusters onderworpen aan factoranalyses 
• Resulteerde in 12 dimensies + 3 additionele schalen 
• Dit instrument werd de SNAP genoemd à meet aan de hand van 12 concrete 

dimensies, de variabiliteit van persoonlijkheidspathologie 
o Livesley: inhoudelijke analyse van PD-literatuur clinici beoordelen prototypicaliteit van deze 

descriptoren voor elke PD 
• 100 schalen onderworpen aan factoranalyses 
• Resulteerde in 18 dimensies 
• Dit instrument werd de DAPP-BQ genoemd 
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Opmerkelijk is dat de hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend gelijkend 
en de dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van algemene 
persoonlijkheidsdimensies. 

DIMENSIONELE STRUCTUUR VAN PD’S? 
 
Deze twee onderzoekers hebben dan een gezamenlijke factoranalyse gedaan voor de DAPP 
& SNAP en vonden vier duidelijk te benoemen basisdimensies: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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 owv: 
onafhankelijke instrumenten en verschillende constructiemethoden à kwamen tot een 
integreerde visie hoe de DSM-5 er moest uitzien (zie hieronder) 

(5)DIMENSIONALISERING VAN PD’S VANUIT HET ALTERNATIEF DIMENSIONEEL 
MODEL IN DSM-5 
 
Diagnostiek PD vereist twee zaken: 
o Assessment van persoonlijkheidsfunctioneren (criterium A) 
o Evaluatie van pathologische trekken (criterium B) 

 
Daarnaast: 

• Patronen moeten inflexibel en pervasief zijn (criterium C) 
• Patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset (criterium D) 
• Worden niet beter verklaard door andere mentale stoornis (criterium E) 
• Niet toe te schrijven aan effecten van substance use of medische conditie (criterium 

F) 
• Worden niet begrepen als normaal binnen de culturele achtergrond of 

ontwikkelingsfase van het individu (criterium G) 
 
Zie hieronder meer uitleg over alle criteria. 

DSM-5: CRITERIUM A LEVEL OF PERSONALITY FUNCTIONING 
 

o Kernaspecten: SELF (identiteit+zelf-directiviteit) en INTERPERSOONLIJK (empathie+intimiteit) 
functioneren 

o SELF: identity en self-direction 
o INTERPERSONAL: empathy en intimacy 



Samenvatting Persoonlijkheidspsychologie 2021-2022 - Amber Mus 110 

o Assessment: Level of Personality Functioning Scale 
o Impairment prediceert aanwezigheid van PD 
o Ernst van impairment prediceert multipele PD’s of aanwezigheid van ernstige PD 
o Treshold: gemiddelde score 
 
Identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, stabiele zelf-
waarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en te reguleren 
 
Zelf-directiviteit: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op korte termijn als 
levensdoelen), hanteren van pro-sociale interne standaarden van gedrag, mogelijkheid tot 
zelfreflectie 
 
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 
 
Hoe meer problemen er op criterium A zijn, hoe groter de kans op een PD en hoe ernstig en 
uitgebreid. Als iemand geëvalueerd word op criterium A als zijnde heel veel problemen in 
persoonlijkheidsproblemen, dan is de kans heel klein dat er geen PD aanwezig is. Als iemand 
voldoet aan criterium A kan er overgegaan worden naar B. 

DSM-5 CRITERIUM B: PATHOLOGISCHE TREKKEN 
o DSM-5 maat (vragenlijst)= Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) 
o 25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen (hebben een directe link met 

FFM) 
• Negatief affect (cfr hoog neuroticisme) 
• Detachment ( cfr laag extraversie) 
• Antagonisme (cfr laag Welwillendheid) 
• Disinhibitie (cfr laag Consciëntieusheid) 
• Psychoticisme (cfr hoog Openheid) 

o Hoe heeft men die trekken geselecteerd? 
• Gingen bestaande bestaande trek-modellen bekijken à cfr dimensionalisering vanuit 

FFM en vanuit specifieke maladaptieve dimensies 
• Onderzoek bij klinische steekproeven 

 
Niet vanbuiten kennen 
maar je moet zicht 
hebben op de 
structuur en wat de 
inhoud algemeen is 
van de vijf 
verschillende 
domeinen. 

DIAGNOSE VAN PD ONDER BEÏNLVOEDING VAN DIMENSIONEEL DSM-5 MODEL 

Hoe gaan ze dan diagnoses stellen? 
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o Doen dit op 6 specifieke PD’s op basis van combinaties van trekken (zie vorig punt) 
o Specifieke beschrijvingen criterium A voor elk van de 6 PD’S (voldoen aan 2 of meer 

beschreven terreinen van impairment à trekken die je altijd terugvind bij mensen met een 
PD 

o Ook voldoen aan criterium C-G (uitsluitingscriteria) 
o Indien profiel niet voldoet aan één van de 6 PD’s (=PD-trait specified) dus dat er wel een 

link is met PD maar geen link naar een categoriale diagnose 
o Voldoen aan criterium A (2 of meer beschreven terreinen) 
o Assessment op maat van specifieke trekken: PID-5 
o Zelf-rapportering of informant 
o Scores afzetten tegen normatieve gegevens 
 
Visueel de 6 specifieke PD’s op basis 
van trekken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIAAL VS DIMENSIONEEL: KLINISCHE BRUIKBAARHEID 
 
o Diagnostische validiteit > categorieën 
o Belangrijk aspect in het overtuigen van clinici richting dimensionele diagnostiek: klinische 

bruikbaarheid à historisch gezien zijn mensen met labels opgegroeid dat het niet 
eenvoudig is om de shift naar dimensioneel denken te gaan à drie zaken om op te letten 
• Gebruiksvriendelijkheid 
• Betrouwbaarheid 
• Waarde voor indicatiestelling en behandelplan 

KLINISCHE BRUIKBAARHEID DSM VS DIMENSIONELE DIAGNOSTIEK: EMPIRISCHE 
BEVINDINGEN 
 
Tabel gaat over Ted Bundy. 
Laatste kolom: hoe groter het 
verschil is tussen de visies tussen 
het ene en andere à hoogst 
voor communicatie met cliënt 
vinden ze veel makkelijker dan 
met de categoriale labels want minder stigmatiserend (bv. dochter heeft BD of dochter heeft 
moeite met…) 
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WAARDE VAN DIMENSIONELE SYSTEMEN VOOR INDICATIESTELLING EN 
BEHANDELING? 
 
Hoe nodig is het om deze persoon effectief in behandeling te nemen en hoe nuttig is het (wat 
kunnen we verwachten) à als mensen op 1 of 2 van de gevoeligheden scoren en ook 
welwillend en O dan zien we vaak bij korte behandelingen sterke verbeteringen à kan je 
helpen bij de keuze van theoretisch kader want niet iedereen heeft baat bij dezelfde 
behandeling, mensen die heel extravert zijn gebaad met veel verbaal, veel ervaringen op 
ingaan en intro veel liever opdrachten. 
 
Info vanuit hogere orde niveau (brede domeinen) 
o Noodzaak en nut van behandeling 

• The misery traid= mensen die heel emotioneel gevoelig zijn en zeer introvert en zeer 
laag op C à heel veel emoties en niet kunnen benoemen, reguleren en hebben niet 
de drive om er iets mee te doen dus die mensen vind je in de hulpverlening maar 
weten we van dat het zeer moeilijk is om probleem op te lossen bij die mensen, vaak 
heel lang in hv 

• Korte behandeling 
o Keuze van theoretisch kader 

• Extraverten: cliëntgerichte therapie 
• Introverten: gedragstherapie 
• Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, vaardigheidstraining 
• hoog O: psycho-analyse 

 
Info vanuit lagere orde niveau 
o Therapeutisch maatwerk 

• Identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering 
• Focus op gedragsmatige clusters ipv op de stoornis als dusdanig 

o 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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LES 9: PERSOONLIJKHEID EN BEROEPSMATIG FUNCTIONEREN 

INTRODUCTIE 

Speelt persoonlijkheid een rol op het werk? Ja want de kenmerken waaraan werkgevers willlen 
dat werknemers aan voldoen hebben te maken met je persoonlijkheid 

o Vanaf 1990 was er toenemende evidentie voor de rol van PH 
o Opkomst van meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren 
o Groeiende consensus omtrent het VFM als raamwerk 
o Toenemende evidentie omtrent de stabiliteit van trekken, hun genetische oorsprong, en 

neurobiologische basis 
o Barrick & Mount (2005): 

• Personality traits do matter at work” (p. 361) 
• Ph werd in verband gebracht met vrijwel elk aspect van OB (= Organizational 

Behavior: werkgedrag, job prestaties, werk motivatie, attitudes (bv. jobtevredenheid), 
leiderschap, stress, burnout, contraproductief werkgedrag (bv. pesten) 

Bright side Dark traits 
= hoe men zich gewoonlijk gedraagt 
 
FFM meet deze kant: 
o Openheid 
o Consciëntieusheid 
o Extraversie 
o Aangenaamheid 
o Neuroticisme  

= hoe men zich gedraagt wanneer men 
stress heeft, onder druk staat, vermoeid is 
 
Verschillende modellen om deze te meten: 
o HDS 
o Dark triad 
o VFM compounds (vijf factoren 

compund) 

PERSOONLIJKHEID@WORK: THE BRIGHT SIDE 

PERSOONLIJKHEID EN JOB PRESTATIES 

Barrick, Mount, & Judge (2001) 

o Doel: samenvatting van al het voorbije onderzoek mbt de relatie tussen persoonlijkheid en 
job prestaties 

o Methode: 
• Secundaire MA (=meta-analyse): samenvatting 15 MA’s 
• Persoonlijkheid: VFM operationalisatie 
• Diverse prestatiecriteria: algemene job prestatie (overall job performance),supervisor 

ratings, objectieve indicatoren, prestatie tijdens opleiding/training, en teamwork 
• Resultaten uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen: verkoopsfuncties (sales), 

management functies, bedienden (professionals), politie, en arbeiders (skilled or semi-
skilled) 
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Extraversie: er is geen significant verband 
met algemene werkprestaties maar wel 
een positieve relatie tussen extraversie en 
trainingsperformance, opleidingssituaties 
en contexten van teamwork. In specifieke 
beroepsgroepen zien we ook een positief 
verband bij management en de politie 
(logisch want er is een bepaalde mate 
van dominantie van belang bij deze jobs). 

 

 

Emotionele stabiliteit: wel een 
significante relatie met algemene 
werkprestaties. Specifieker zien we een 
relatie met teamwork. Er is ook een 
positief verband met de politie. 

 

 

 

 

Aangenaamheid: maar één significant 
verband, dit is namelijk teamwork. 
Mensen die aangenamer zijn zullen het 
beter doen in een team. 
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Consciëntieusheid: het meest opvallend 
want we zien op alle criteria een groene 
lijn. Keert in alle beroepsgroepen terug, het 
is een heel consistent gegeven. Ze doen 
het op alles beter ongeacht beroepsgroep 
of criteria. 

 

 

 

 

Openheid: hebben enkel een betere 
trainingsprestatie, voor de rest geen 
significante verbanden. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke tabel 
voor examen! 

 

 

 

 

 

 

Kunnen we dit nog beter begrijpen? Ja door prestatiecriteria te verfijnen, trekinteracties 
bekijken en door te kijken naar curvilineaire verbanden tussen PH en presteren op het werk. 

PRESTATIECRITERIA  

Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies: 

1. Taak prestatie: kijken naar jobomschrijving à activiteiten die bijdragen tot de kern van 
de job (bv. ggz: helpen/begeleiden van mensen); onderverdeeld in kwaliteit (hoe 
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goed je effectief je werk uitvoert) en kwantiteit (hoeveel je verzet op het werk) van het 
werk 

2. Contextuele prestatie (OCB): alles dat niet tot expliciete taakomschrijving behoort à 
activiteiten die bijdragen tot de organizationele, sociale, en psychologische context 
waarin taakprestaties moeten worden geleverd (bv. collega’s helpen) à 
extrarolgedrag  

3. Contraproductief gedrag (CWB): niet wenselijk voor een organisatie à intentioneel 
gedrag dat de organisatie of de leden ervan schade berrokkent (bv. diefstal, 
sabotage, te laat komen, pesten...) à CWB; counterproductive work behavior 
 

o Differentiële relaties met persoonlijkheid 
• ES: taak prestaties (+) en CWB (-) à mensen die emotioneel stabieler zijn, doen het 

beter in taakprestaties en stellen minder CWB 
• E en A: contextuele prestaties (+) à mensen die extravert zijn, doen het goed op 

niveau van contextuele prestaties 
• C: taak prestaties (+), contextuele prestaties (+) en CWB (-) à mensen die 

consciëntieus zijn doen het goed op alle drie de niveau’s 
 
o Wat met O? 

• Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden à laatste jaren pas belangrijk geworden 

• Problemen op een creatieve manier oplossen (« out of the box » denken), omgaan 
met onzekere/onvoorspelbare werksituaties, proactief competenties bijschaven (bv. 
nieuwe technologie aanleren) 

• Relatie met O (+) à mensen die hoog scoren op O, zijn goed in AP 

TREKINTERACTIES 
o Persoonlijkheidstrekken bestaan niet « in isolatie »: ‘Persoonlijkheid’ is een samenspel van 

verschillende trekken! 
o Trekken interageren in hun relaties met (werk) criteria. Bv: 

• Conscientiousness x Emotional Stability: relatie tussen C en prestatiecriteria is sterker 
wanneer ES ook hoog is 

• Conscientiousness x Agreeableness: de manier waarop C werknemers success 
nastreven hangt af van hun score op A:  When highly conscientious people lack 
interpersonal competence, dysfunctional outcomes may result (Witt et al., 2005). (bv. 
interpersoonlijke conflicten, over lijken lopen) 

CURVILINEAIRE VERBANDEN 
 
Recente evolutie: Testen van curvilineaire verbanden 
Correlatie: keken nu vooral naar lineaire verbanden tussen persoonlijkheid en job prestatie 
(positief, negatief, nulverband) 
 
Klopt dit wel? Kan je ook niet te veel hebben van een trek? 
→ testen van curvilineaire verbanden (of het “too much of a good thing”-effect) 
o Design Le et al. (2011): 

• Persoonlijkheid: C en ES 
• Job performance: taak prestatie 
• N = 602, 44% mannen, M = 46 jaar 
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Hoog C: meer gemotiveerd/gedreven om goed 
te presteren, goed plannen, volharding.. 
 
Té hoog C: 
- Zijn vaak rigide, onvoldoende flexibel, 

compulsief perfectionistisch 
- Blijven hangen bij (onbelangrijke) details 
- Zijn minder bereid om nieuwe kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen 
 
Maar we komen op een buigpunt, het gaat toch 
naar beneden, dus te hoog C kan te veel van het 
goede worden.  
 
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 (Omgekeerde U) Cf. Yerkes-
Dodson law (1908): Prestaties zijn lager bij extreem 
hoge en lage niveaus van emotionaliteit 

PERSOONLIJKHEID EN LOOPBAANSUCCES 

= de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen bereiken als resultaat van hun 
werkervaringen 

Extrinsiek loopbaansucces Intrinsiek loopbaansucces 
= objectieve criteria (bv. wat is je loon, 
positie, aantal promoties) 
 
Design studie hierrond: 

• VFM ~ extrinsiek loopbaansucces 
• Longitudinaal design! 
• In kindertijd al persoonlijkheid 

gemeten 
• Volwassenheid (30-38 jaar; 41-50 

jaar; 53-62 jaar): extrinsiek 
loopbaansucces 

• N = 354, 51% vrouwen 

= subjectief (bv. jobtevredenheid) 
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Keken naar de correlaties met de FFM en 
de succes in je loopbaan. Er is een 
negatief verband tussen N en 
aangenaamheid. Mensen die N maar 
ook A zijn, doen het slechter in hun job in 
het algemeen. Dus door lief en 
vriendelijk te zijn is dit niet altijd 
interessant. De meer onaangename 
mensen schoppen het vaak verder. E en 
C is er een positief verband. De tabel 
toont ook een R2 (R-square) en dit toont 
de verklaarde variantie dus deze kan je 
in % interpreteren. Interessante is dat ze 
ook intelligentie hebben gemeten.  
 
∆𝑅!: Unieke toegevoegde waarde van 
de big five trekken bovenop intelligentie. 
Zowel persoonlijkheid als intelligentie 
ongeveer voor hetzelfde % verklaarde 
variantie zorgen in loopbaansucces 
maar ook dat ze elk een unieke waarde 
hebben in het voorspellen van 
loopbaansucces. 

Studie die vond dat: 
 
N: heeft een negatief verband 
E,A en C hebben een positief verband  
O heeft geen verband  

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 & ontwikkeling, outplacement en 
loopbaanbegeleiding. Hieronder meetinstrumenten om dit te meten: 

MBTI 

= Meyers-Briggs type indicator 

o Veruit meest gebruikte PH instrument in Amerikaanse bedrijven (> 3 miljoen/jaar) 
o Gebaseerd op Jung’s werk over persoonlijkheidstypen 
o 8 voorkeuren beschreven op 4 onafhankelijke ‘dimensies’: 

• Extraversion – Introversion 
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• Sensing – intuition 
• Thinking – feeling 
• Judging – perceiving 

8 voorkeuren 
die de MBTI 
voorschrijft: 

 

 

 

 

Dan beland je in één van deze hokjes maar 
veel problemen met deze visie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Problemen: 
• Categoriale benadering: Cut-off = Mediaan, terwijl 

het grootste aantal mensen een gemiddelde score 
heeft à zie foto normaalverdeling, meeste mensen 
onder ons passen in de normaal verdeling, er zijn 
maar heel weinig die extreem introvert of extreem 
extravert zijn 
§ Stemt niet overeen met realiteit! 

• Lage test-hertest betrouwbaarheid: Hertest na 5 weken → 50% wordt anders 
geclassificeerd 

• Verschillen binnen een type zijn vaak groter dan tussen types (bv. gelijkenis tussen  een 
introvert die 1 punt onder de mediaan scoort en een extravert die 1 punt hoger dan 
de mediaan scoort) 

o Weinig evidentie m.b.t. predictieve en incrementele validiteit (Gardner & Martinko, 1996) 
• Predictief: geen consistente relaties tss MBTI-types en managerial performance 
• Incrementeel: de MBTI voegt ook niet toe (bovenop Big Five) in de voorspelling van 

criteria zoals job prestaties 
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o Zwakke convergente validiteit (= een nieuw 
instrument die moet overeen komen met 
bestaande instrumenten) met Big Five: N is 
volledig afwezig in de MBTI 

o Waarom MBTI nog niet verdwenen uit 
organizationele settings? 
• MBTI-business (bv. MBTI-certificaten, MBTI-

trainers...) 
• “aha-moment” (idem horoscopen) → vragen rond betrouwbaarheid en validiteit 

terzijde 

NEO PI-R 

o Uitspraken doen over de individuele persoonlijkheidsverschillen 
o Info gebruiken bij beslissingen aangaande de persoon 

• Selectie 
• Loopbaanbegeleiding 
• Re-integratie 
• Klinische diagnostiek 

o Big Five domeinen (N, E, O, A, C) 
o 30 facetten 
o Hiërarchische structuur 

Voordelen:  

o Zeer brede en fijnmazige meting van persoonlijkheid 
o Betrouwbaar én valide 
o Wetenschappelijk gevalideerd VFM 
o Predictieve validiteit (ook voor werkprestaties, werkgerelateerd gedrag) 

Nadelen: 

o 240 items dus heel veel items 
o Items soms ver van de werkcontext (« Ik eet mezelf wel eens misselijk ») 
o Algemene PH, dus niet gecontextualiseerd (competitiviteit/prestatiegerichtheid werk vs. 

privé) 

GECONTEXTUALISEERDE ASSESSMENT 

o Invullers voorzien van de juiste frame-of-reference 
o Instructies: « Beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen in een 

werksituatie. » 
o Items: 

• Ik besteed veel aandacht aan details 
• Ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk 

o Voordelen? 
• Predictieve validiteit ↑ 
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• Face validiteit ↑ 

Hoe predictieve validiteit toeneemt door 
gecontextualiseerde assessment. Bij O is 
er iets heel opvallend: van amper 
voorspellende waarde naar toch een 
voorspellende waarde hebben voor 
overal jobprestatie. 

 

 

Conclusie meta-analyse: gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere 
predicties toe in vergelijking met niet-gecontextualiseerde maten (= Frame-of-reference 
effect) 

Implicaties meta-analyse: 

o Gewoon “op het werk” toevoegen kan een efficiënte manier zijn om de validiteit te 
verhogen 

o Wat we ook zagen is dat Openness belangrijker kan zijn om een job performance te 
voorspellen dan we eerst dachten 

HPI: 

= the hogan personality inventory 

o Gecontextualiseerde, werk-gerelateerde PH vragenlijst 
o Geënt op VFM 
o Zeer uitvoerig empirisch gevalideerd 
o Hoge test-hertestbetrouwbaarheid 
o Valide 

PERSOONLIJKHEID@WORK: THE DARK SIDE 

DARK TRAITS 

= “donkere” trekken / ”Maladaptieve” trekken / ”dysfunctionele” trekken / “afwijkende” of 
“aberrante” trekken 

Dark traits= subklinische persoonlijkheidstrekken, worden bekeken vanuit een dimensioneel 
perspectief! à veel mindere versie van persoonlijkheidstoornissen  
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≠ 
Persoonlijkheidsstoornis= een duurzaam patroon van innerlijke beleving en gedrag dat afwijkt 
van de normatieve culturele verwachtingen. Dit patroon is pervasief (= aanwezig in zeer 
diverse situaties) en inflexibel, ontstaat reeds in de adolescentie of vroege volwassenheid, is 
stabiel over de tijd, en leidt tot klinisch significant persoonlijk lijden in sociale, werkgerelateerde, 
of andere belangrijke functioneringsgebieden 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioneel denken verder 
trekken dan kunnen we 
persoonlijkheidsstoornissen en 
dark traits op één lijn kunnen 
zetten. 

 

 

ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID@WORK 

= 3 manieren om deze trekken te meten 

HDS 

= Hogan development survey 

Vertrokken van 10 persoonlijkheidsstoornissen van de DSM en hebben er subklinische vormen 
van gemaakt. 

Subklinische varianten 
zijn mildere varianten, 
hier kan je de kern 
zien: 
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Vertaling naar benamingen die de HDS gegeven heeft in de werkcontext, maar elke dark trait 
heeft natuurlijk ook voordelen in de werkcontext: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARK TRIAD 

= is minder breed dan dark trait, heeft namelijk maar 3 vormen: 
narcisme, machiavelllisme, psychopathie 

Machiavelllisme= “Het doel heiligt de middelen” 

o Manipulatie: Zijn bereid en scheppen er plezier in om anderen 
te misleiden/ manipuleren om hun doelen te bereiken. 

o Vaker vals spelen, liegen, bedriegen, maar gewoonlijk 
vertonen ze geen extreme vormen van antisociaal gedrag 

o Cynische visie op de medemens: “trust nobody” 

Narcisme=  

o Extreme zelfverheerlijking: vol van zichzelf, vinden zichzelf belangrijk  
o Staan graag in middelpunt van de belangstelling 
o Gevoel bevoorrect te moeten worden 

Psychopathie= 

o Interpersoonlijke componenten: 
• Oppervlakkige charme, grandiositeit, manipulatie, bedrog 

o Affectieve componenten: 
• Oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoel 

o Antisociale componenten: 
• Impulsiviteit, regelovertredend gedrag 

VFM COMPOUNDS 

= vijf factoren model compound à subklinische vormen van DSM persoonlijkheidsstoornissen 

o Zijn vertrokken van VFM prototypes van persoonlijkheidsstoornissen (Lynam & Widiger, 2001) 
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• Experts hebben een prototypisch NEO profiel gemaakt voor elk van de 10 PDs à 
moesten per stoornis zeggen hoe hoog deze zou scoren op angst etc… en dan werd 
er een opteltechniek gebruikt 

o PD count techniek (Miller et al., 2005) 
• Somscore 
• Voor elke PD meest kenmerkende facetten optellen (bv. Antisociale count = N1r + N2 

+ N4r +  N5 + E3 + E4 + O4 + A1r + A2r + A3r + A4r + A5r + A6r + C3r + C5r + C6r) 
• Normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar 

DARK TRAITS EN WERKGEDRAG 

Overzicht van hoe 
persoonlijkheid en 
dark traits gerelateerd 
zijn aan jobprestaties, 
we zien een 
algemeen negatief 
verband dus mensen 
die hoog scoren op de 
dark triat trekken, 
scoren gewoonlijk 
trager op jobprestatie. Ze zijn significant maar wel zwak, maar kleine relaties.  

Conclusie meta-analyse O’Boyle et al., 2012: 

o Job prestatie: (zwak) negatief verband met Mach en psychopathie 
o CWB: (matig sterk) positief verband met zowel Mach en narcisme, minder met 

psychopathie 
o De 3 trekken zijn positief gerelateerd, maar zijn voldoende verschillend om van elkaar om 

gescheiden te houden 

Subklinische trekken of “donkere” trekken, VFM compounds en loopbaansucces: 

o Niet per definitie maladaptief zeker niet in de werkcontext 
o Onder de juiste omstandigheden en indien beperkt in graad en tijd kunnen deze resulteren 

in positieve uitkomsten, bv. in termen van loopbaansucces 
o Hoewel ze op lange termijn en indien te ernstig nefaste gevolgen hebben 

 

Longitudinaal onderzoek 
bij UGent alumni over een 
tijdsperiode van 15 jaar: 

 

 

o De NEO werd afgenomen bij laatstejaarsstudenten à persoonlijkheid (VFM compounds) 
werd gemeten vlak voor afstuderen (T1) en 15 jaar later (T2) 

o Loopbaansucces (inkomen, managementniveau) werd gemeten op T2, na 15 jaar op de 
arbeidsmarkt 
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• Wat is de predictieve relatie tussen donkere trekken (T1) en latere indicatoren van 
loopbaansucces? 

• Zijn er ook omgekeerde effecten van loopbaansucces (T2) op de ontwikkeling van 
donkere trekken tussen T1 en T2? à wat betekent het voor je persoonlijkheid als je 
hoger op geraakt à zagen dat je narcistischer werd als je hoger op klom en meer 
verdiend 

Narcisme gaat naar 
beneden als je naar een 
lager management 
gingen. Mensen worden 
meer C als ze ouder 
worden. Mensen met een 
hoger management, 
worden meer N. Mensen in 
hogere posities hadden 
vaak al een hoge score op 
N maar dit werd nog 
extremer. 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek rond psychopathie en leiderschap: Landay, Harms, & Credé (2019): 

o Meta-analyse mbt relatie tussen (subklinische) psychopathie en leiderschap 
o Leiderschap: 

• Leadership emergence= in een leidinggevende positie terecht komen 
• Leadership effectiveness= job prestatie van de leidinggevende; hoe goed de leider is 

in zijn/haar job 
o Resultaat: 

• Psychopathie en leadership emergence: Positieve relatie (!) (ρ = .07) ~ 
loopbaansucces dus mensen die meer N zijn hebben vaker een hogere functie 

• Psychopathie en leadership effectiveness: Negatieve relatie (ρ = -.06) ~ job prestaties 
à presteren als leidingsgevende doen ze het minder goed 
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HDS en werksucces 
vergelijking: 

In blauw omcirkelt 
staan de positieve 
relaties maar we zien 
vooral negatieve 
relaties. Een hogere 
score op die 
negatieve trekken 
zorgen voor een 
minder goede 
jobprestatie maar af 
en toe blauw dus uitzonderingen dat deze trekken net iets positief kan zijn (bv. sociaal 
gereserveerd toont een positief verband aan want hebben minder stress) 

Mensen die narcistisch 
zijn zijn vaak goede 
leiders maar tot op 
een bepaald niveau: 

 

 

 

 

PROBLEEMGEDRAG OP HET WERK 

 

 

 

 

 

 

We kunnen probleemgedrag of constructief gedrag bekijken. Hier wordt probleemgedrag 
bekeken, dit kan bij ondergeschikten of bij medewerksters of in leidingsgevende posities. Dit 
kan ook intentioneel of niet intentioneel gedrag zijn. Hier worden de twee vormen van 
intentioneel gedrag bekeken. 

PESTEN OP HET WERK OF MOBBING 
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= pesten op het werk wordt ook mobbing genoemd à Belgische wetgeving (KB 11/06/2002): 
Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen, en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk. 

Pesterijen op het werk: meerdere, gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of 
binnen de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot 
doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische 
integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking 
in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of 
kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, 
handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften  

VERKLARINGEN VANUIT SLACHTOFFERROL 

o Target-behavior mechanism= werknemers met bepaalde persoonlijkheidstrekken lokken 
pestgedrag uit bij anderen à onaangename mensen worden gepest omdat ze 
onaangenaam zijn 

o Negative perceptions mechanism= bepaalde trekken zorgen ervoor dat gedrag sneller als 
“negatief” wordt gepercipieerd 

o Reverse causality mechanism= pestgedrag is een traumatische stressor die voor 
verandering in persoonlijkheidstrekken zorgt à door gepest te worden wordt iemand 
onaangenaam 

 

 

 

 

 

 

 

MAAR: cross-sectionele studie 

We zien dat 
de sterkste 
relatie zit bij 
neuroticisme.  
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Voorlopig nog geen onderzoek vanuit daderrrol maar hieronder wel een studie van de 
combinatie: 

Design: 

o N = 224 
o Pestvragenlijst: ‘victim’ schaal en ‘bully’ schaal 
o PH: Dark triad, agressie en impulsiviteit 
o Psychologisch en emotioneel pesten, NIET fysiek op het werk 
o Correlationeel 
o Resultaten: 

• 37% is slachtoffer van pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 mnd) 
• 17% geeft aan anderen te pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 mnd) “wekelijks 

gepest worden/pesten gedurende min. 6 maanden 

Bovenste rode 
kader: zij die gepest 
worden, pesten ook 
vaak. Mensen die 
pesten scoren vaak 
hoger op de dark 
traits maar ook bij 
slachtofferprofiel. Slachtoffer en dader hebben dus een gelijkaardig persoonlijkheidsprofiel. 

DESTRUCTIEF LEIDERSCHAP 

 

 

 

 

 

 

= moedwillig gedrag gesteld door een leider dat deorganisatie en/of haar leden schade 
berokkent of kan berokkenen door: (a) ondergeschikten ertoe aan te zetten om doelen na 
te streven die ingaan tegen de belangen van de organisatie en/of (b) door het hanteren van 
een leiderschapsstijl waarbij gebruik gemaakt wordt van nefaste manieren van beïnvloeding 
van ondergeschikten (Krasikova, Green, LeBreton, 2013) 
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Destructief leiderschap wordt niet enkel gekoppeld aan de leider maar ook aan gevoelige 
medewerkers die mee doen en de omgeving die dit aanmoedigd. Bij leidingsgevende staat 
ook ‘charisma’, dit kan heel positief zijn maar als het een zo grote betrokkenheid creërt bij de 
ondergeschikten kan dit een gevaarlijke situatie vormen omdat de ondergeschikten de leider 
blindelings volgen. 
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LES 10: PERSOONLIJKHEID VANUIT EEN FORENSISCH PERSPECTIEF 

CONCEPTUEEL KADER EN BASISPROCESSEN 

Ook macrofactoren op 
maatschappelijk niveau hebben 
een invloed, we leven niet in een 
vacuum. 

 

 

 

 

EEN MACRO LEVEL PERSPECTIEF OP CRIMINEEL GEDRAG: GRAND THEORIES 

Grand theories= abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen 
belichten à er zijn wel degelijk verschillen in criminaliteit over landen heen 

Hoe komt het dat dit verschilt over landen heen?: 

o Modernisatie-theorie 
• Komt door vooruitgang à snelle sociale veranderingen leiden tot teloorgang van 

traditionele waarden/normen (bv. in Aziatische culturen is er minder criminaliteit door 
traditionele waarden en normen) 

• ≠ in crime-rates als gevolg van variatie in tempo en mate waarin landen moderniseren 
o Civilisatie-theorie 

• Zegt het omgkeerde à net door de vooruitgang zal er minder criminaliteit zijn à  focus 
op geaggregeerde persoonlijkheidsveranderingen van individuen binnen een 
moderniserende maatschappij (bv. meer zelfcontrole) 

• Belangrijke nuancering= theorie gaat vooral op voor externaliserend geweld à 
internaliserende geweld (bv. zelfdoding) komt meer voor in meer ontwikkelende 
landen 

o World systems theorie 
• De verschillen tussen en binnen landen leiden tot crimineel gedrag à ongelijke 

economische ontw tussen en binnen landen leidt tot crimineel gedrag (via lus van 
ongelijkheid – uitbuiting) 

Maar drie theorieën schieten allemaal ergens te kort want bekijken het te nauw, we moeten 
de oorzaak meer op multifactorieel niveau bekijken. 

MACRO-LEVEL = SOCIOLOGIE itt PSYCHOLOGIE = MICRO-LEVEL 

BASISPROCESSEN OP MICRONIVEAU: PERSOONLIJKHEID EN SOCIALE 
INTERACTIE 

We zagen dat het FFM een set aan persoonlijkheidstrekken aantoont met vijf grote factoren 
namelijk Extraversie, Agreeableness, Consciëntieusheid, Emotioneel stabiel en Openheid. 
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Maar daarnaast bestaan er nog andere dimensies van de persoonlijkheid, namelijk self-esteem 
(= hoe goed we ons voelen over onszelf), seksualiteit en people-things dimension (= de aard 
van beroepsbelangen). Bij de laatste neigen mensen die meer naar de ‘things’ kant gaan, 
geven de voorkeur aan zaken met onpersoonlijke voorwerpen zoals automechanica, 
elektricien, bouwvakker etc. Mensen die meer naar de andere kant neigen, geven een 
voorkeur aan sociale roepingen zoals leerkracht, verpleegster, psycholoog.  

Ruimer perspectief in 
afbeelding: selectie, 
evocatie en manipulatie 
worden apart besproken 
hieronder. Crimineel gedrag 
kan je een stuk onder sociale 
omgeving plaatsen, 
persoonlijkheid heeft een invloed op drie basisprocessen.  

PERSOONLIJKHEID EN SOCIALE IA IFV SOCIAAL AFWIJKEND GEDRAG 

1. Selectie= bepaalde trekken, trekken meer deviant gedrag aan of zorgen voor risico 
o Hoog sensation-seeking persoonlijkheid trekken volgende aan waar een bepaald 

risico speelt: 
• Voorkeur feestjes met risk gehalte (drugs) 
• High-risk seksueel gedrag 
• Creëren eigen verkeersregels, vaak betrokken in ongevallen = algemeen: zoeken 

stimulatie op, komen vaker terecht in sociale situaties waar een bepaald risico 
speelt 

o Hoog Self-concealment (hoog N – laag E)= mensen die combinatie hebben van heel 
angstig en introvert zijn 
• Selecteren situaties waarin ze alleen kunnen zijn 
• Zoeken net geen sociale steun op 

 
2. Evocatie= persoonlijkheid lokt gedrag van anderen uit en dit kan leiden tot deviant gedrag 

o Hoog agressie 
o “Hostile attributional bias (= geneigd om ambique que’s als negatief of vijand te 

interpreteren)” leidt tot agressieve attitude naar anderen 
 

3. Manipulatie= alle intentionele acten om het gedrag van anderen te veranderen à mogen 
we ruimer zien dan de negatieve kant van manipulatie, hoeft niet noodzakelijk iets heel 
slecht te zijn 
o Er zijn verschillende trekken geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën 
o 1 prototypisch trekprofiel: Machiavellisme= mensen met een bepaalde 

trekcombinatie 
• Manipulatief  
• Cynisch 
• Anderen worden gebruikt ifv eigen doelen (opportunistisch) 
• Interpersoonlijk wantrouwen 
• Gebrek aan empathie 

PERSOONLIJKHEIDSPREDICTOREN VAN MANIPULATIE-STRATEGIEËN 
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1. Extraversie= 
o hoog dominant → bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op verantwoordelijkheden 
o laag dominant → ziekte veinzen, zelfvernedering, maar ook liegen en geweld 

 
2. Welwillendheid= 

o hoog→ induceren van plezier, uitleg geven 
o laag → “silent treatment” à niet meer zeggen, je partner negeren 

 
3. Consciëntieusheid= 

o hoog→ rationaliseren, logische verklaringen geven 
o laag → weinig consensus (meer risico op criminele strategieën?) 

 
4. Emotionele stabiliteit= 

o hoog→ weinig onderzoek 
o laag → regressie (emotionele uitzinnigheid) 

 
5. Openheid voor ervaringen= 

o hoog → rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op verantw 
o laag → sociale vergelijking 

PERSOONLIJKHEID EN DELICTPLEGING 

ALGEMENE PERSOONLIJKHEID EN DELICTEN 

o Eysenck (1996): PEN model 
• Trekken die een hoger risico hebben op delictpleging à hoog E (sensation seeking), 

hoog N (angst, depressie) en hoog P (agressief, impulsief) geassocieerd met 
delictgedrag 

o VFM (e.g. Jones, Miller & Lynam, 2001) 
• Meeste evidentie voor combinatie lage C en lage A 
• Tegenstrijdige evidentie voor rol van hoge N, hoge E, lage O 

o Modererende rol van omgeving 
• Bv. associatie tussen impulsiviteit en crimineel gedrag is sterker in arme buurten (Meier 

et al.,2008) 

Rangorde stabiliteit van 
agressie studie: bij een 
grote groep mensen 
werd op verschillende 
leeftijden hun agressie 
gemeten. We vinden 
een grote stabiliteit over 
40 jaar heen. De MMPI 
werd afgenomen, een 
lage score op 
gehoorzaamheid, 
oprechtheid en bedachtzaamheid waren predictief voor meer stabiliteit. 
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Ander onderzoek: bij 
grote groep correlatie 
berekend tussen 
trekken van VFM en 
crimineel gedrag. 
Vonden A en C 
significant maar ook 
van Extraversie en 
Neuroticisme. 
Opvallend dat we dit 
vinden zelfs als de 
sociale economische 
factoren zijn meegerekend. 

MALADAPTIEVE PERSOONLIJKHEID EN DELICTEN 

o Grootste evidentie voor link is met Antisociale PS 
• Link met diagnostische criteria 
• Prospectieve studies 

§ Diagnose als risicofactor voor recidive en dus voor herval (Hildebrand, De Ruiter & 
de Vogel, 2003) 

• Prevalentie in forensische populatie 
§ Meest courante PS in gevangeniscontext (Rotter et al., 2002; Sirdifield et al., 2009) 

o Minder robuuste evidentie voor link met andere PS 
• Paranoïde PS en partnergeweld, zeker wanneer versterkt door middelengebruik à 

logisch want als je achterdochtig bent van je partner kan dit snel leiden tot 
partnergeweld 

• Hogere prevalentie van Borderline PS in gevangenis, zeker bij vrouwen à hierbij speelt 
impulsiviteit een grote rol 

o Relevantie van interactie met comorbide problemen (bv. middelengebruik) en situationele 
factoren. 

o Geen één-op-één relatie tussen bepaalde PS en type delict à dus niet zo dat je een 
specifieke delictpleging doet die voortkomt uit een bepaalde PS (De Ruiter, 2007) 

ANTISOCIALE PD VS PSYCHOPATHIE 

= vaak worden deze als synoniemen gezien maar zijn niet hetzelfde! 

KORTE HISTORIEK EN DEFINIËRING 

1. Hervey Cleckley à deed eerste empirische onderbouwde beschrijving voor PS waar hij zich 
zorgen over maakte à The Mask of Sanity (boek) 
o Nood aan afgebakende kenmerken op basis van klinische en forensische cases 
o 16 kenmerken 
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We zien verschillende 
kenmerken die we kunnen 
clusteren: Emotionele 
verstoring kenmerken (10, 6), 
Externaliserend kenmerken 
en Adaptieve kenmerken, die 
eerder positief zijn (1, 14) 
maar plaatste toch onder 
psychopathie want zijn 
mensen die op eerste zicht 
‘normaal’ lijken volgens hem maar toch psychopathie hebben. 

2. Antisociale PD: Robins 
o DSM-III werkgroep: op zoek naar meetbare en objectiveerbare beschrijving van 

antisociaal gedrag 
o Sterk gebaseerd op werk van Robins (1966): ‘Deviant Children Grown Up; een 

sociologisch en psychiatrisch onderzoek naar sociopathie’ 
o Gedragskenmerken als symptomen 

ONDERLINGE VERHOUDING 

DSM en antisociale PD 

o DSM-I en DSM-II 
• Was heel gelijkaardig aan Cleckley à ‘sociopathische persoonlijkheidsstoornis’ en 

‘antisociale persoonlijkheid’ in lijn metconceptualisering Cleckley 
o DSM-III (1986) à vooral op werk van Robins gebaseerd 

• Antisociale Persoonlijkheidsstoornis 
• Switch naar focus op observeerbaar delinquent gedrag 
• Meer persoonlijkheidsgerelateerde criteria (charme, lage angst) 

o DSM-IV 
• Lijn van DSM-III wordt aangehouden 

o DSM-5 
• Categoriale benadering van Antisociale PD analoog aan DSM-IV 
• Psychopathie specifier in dimensioneel model 

ASSESSMENT  

DSM-5 
A. Een pervasief patroon van gebrek aan respect voor en schending van de rechten van 
anderen, aanwezig vanaf de leeftijfd van vijftien jaar, zoals blijkt uit drie (of meer) van de 
volgende kenmerken: 

1. Niet in staat zich te conformeren aan de sociale normen over wat volgens de wet is 
toegestaan 

2. Onbetrouwbaarheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, gebruik van schuilnamen of het 
duperen van anderen voor persoonlijk profijt of plezier 

3. Impulsiviteit of niet vooruit kunnen plannen 
4. Prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit herhaaldelijke vechtpartijen of 

geweldpleging 
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5. Roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen 
6. Constante onverantwoordelijkheid, zoals blijkt uit een terugkerend onvermogen om 

zich op het werk consistent te gedragen of financiële verplichtingen na te komen 
7. Ontbreken van berouw, zoals blijkt uit de onverschilligheid nadat hij/zij iemand pijn 

heeft gedaan, slecht heeft behandeld of rationaliseren van dit gedrag. 
B. De betrokkene is minstens 18 jaar oud. 
C. Er zijn aanwijzingen voor een normoverschrijdend-gedragsstoornis, begonnen voor de 

leeftijd van 15 jaar. 
D. Het antisociale gedrag treedt niet uitsluitend voor in het beloop van schizofrenie of 

bipolaire stemmingsstoornis 

ASSESSMENT PSYCHOPATHIE PCL-R 

o De Hare Psychopathy Checklist – Revised (PCL-R) 
o Gedrags- én persoonskenmerken 
o Klinische beoordeling op 20 criteria 

• Om deze test af te nemen moet je een training doen en forensische expertise hebben  
• Interview + dossierstudie 
• Liefst meer dan 1 beoordelaar 

o Scoring 
• 0 (nvt) – 1 (tot op zekere hoogte van toepassing) – 2 (van toepassing) 
• 40 = prototypische psychopaat 
• Maar: Cutoff = 30 (VS) maar in Europa wordt zelf al een cut-off van 25-26-27 gebruikt 

De ‘echte’ psychopaat 
scoort op alles heel 
hoog (die we in de films 
zien) maar komt heel 
weinig voor natuurlijk. 
Dit noemen we de 
prototypische 
psychopaat. 

 

 

 

Factor 1: persoonlijkheidscomponent à interpersoonlijke en affectief samen.  

Factor 2: gedragscomponent à deviante levenstijl en antisociaal gedrag 

VI= voorwaardelijke invrijheidsstelling 
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Welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor ATS PD en psychopathie mbt hun 
relatie met het FFM? 

We vinden allereerst 
heel veel gelijkenissen 
in associaties met het 
FFM. Opnieuw zien 
we de trekken 
terugkomen die we 
altijd zien in het 
forensische veld.  

Linkerkolom  zien we 
lage A met lage oprechtheid, altruïsme en inschikkelijkheid. Daarnaast zien we lage C 
terugkomen in betrouwbaarheid, bedachtzaamheid en zelfdiscipline. Ook E zien we hier 
terugkomen namelijk in hoog avonturisme. Deze zijn kenmerkend voor beide stoornissen. 

Het verschil tussen beide is dat psychopathie wel lage bescheidenheid, laag medeleven, laag 
angst, laag schaamte en lage kwetsbaarheid heeft. Deze trekken komen overeen met zaken 
die Cleckley al opgenomen had maar die in DSM zijn uitgevallen. 

 

Meta-analyse PP-ATS-FFM: 
bijna alle personen die 
Psychopathie hebben 
voldoen ook aan Antisociale 
maar omgekeerd is niet waar. 
Groene cirkel steekt een 
beetje uit, dit zijn de 
succesvolle psychopaten, die 
psychopaten zijn maar niet in criminaliteit terechtkomen (bv. CEO’s). Waren 26 steekproeven 
die psychopathie (N= 6913) bevroegen en 57 steekproeven (N= 15424) voor ATS PD. In 
overlappende gebied zagen ze gelijkenissen. Enkel eigen aan psychopathie is de lage angst, 
dus antisociale heeft dit niet. Ze vonden ook gradatieverschillen dus de associaties met lage A 
en lage C waren voor personen met psychopathie sterker dan voor mensen met antisociale 
PD. Diagnose van psychopathie vanuit persoonlijkheidsperspectief ernstiger en dieper 
geworteld ligt in iemand dan de antisociale. 

DSM 5-AMPD: EERSTE ERKENNING PSYCHOPATHIE 

DSM-5, Sectie 3 (AMPD: Alternative Model of Personality Disorders) 

Eerst in criterium A kijken en daarna naar B gaan (zie vorige lessen). 

o Criterium A: disfuncties in ‘zelf’ en ‘interpersoonlijk functioneren’ 
o Criterium B: aanwezigheid van pathologische persoonlijkheidstrekken 

• Manipulatief gedrag 
• Onbetrouwbaarheid 
• Ongevoeligheid 
• Vijandigheid 
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• Onverantwoordelijk gedragImpulsiviteit 
• Riskant gedrag 

Onbevreesd en arrogant 
overkomen wordt hiermee 
bedoeld. 

 

PERSOONLIJKHEID EN RECHTSPYSCHOLOGIE 

ALGEMEEN KADER 

= psychologie met focus op rechtspraak en gerechtelijke procedures (bv. politioneel verhoor, 
betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en assessment ontoerekeningsvatbaarheid) 

o Verhoor als belangrijke politietechniek 
• 70-80% recherchewerk = ondervragen getuigen, verdachten en slachtoffers (Kohnken, 

1995: Milne & Bull, 1999) 
o Doel van het verhoor = waarheidsvinding 

• Informatie moet verkregen worden op een eerlijke, objectieve en juridisch correcte 
wijze 

o Bedreigingen voor waarheidsvinding 
• Valse ontkenningen= hebben het gedaan maar ontkennen 
• Valse bekentenissen= hebben het niet gedaan maar bekennen wel 

o Verschillende factoren hebben invloed op de betrouwbaarheid bij verdachtenverhoren 
• Kenmerken van de verhoorder(= voert verhoor) 
• Kenmerken van de verhoorde(= wordt verhoord) 
• Verhoorstijl 
• Contextuele factoren 

 

Prototypische persoonlijkheidsprofiel 
van een goede verhoorder: drie 
competenties (zie cirkels). Een ideale 
verhoorder moet emotioneel stabiel 
zijn (laag N), extravert, altruïstisch 
voor empatische vaardigheden en 
consciëntieus zijn voor grondige en 
systematische aanpak die moet 
gevolgd worden. Hoog O wordt later 
toegevoegd en hoog Extravert moet 
een nuancering krijgen want te hoog kan teveel informatie prijsgeven.  
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Taxometrisch perspectief op verhoorstijlen: 
verhoorstijlen die samenhangen met de 
persoonlijkheid van de verdachte. Het model 
kan je zien als een wiel, in het midden staat er 
rapport en gaat over de verstandhouding, over 
de basis van elke verhoorstijl is dat er een soort 
respect, vriendelijkheid is en voorzien wordt in 
de basisnoden van de verdachte. Dit moet 
centraal staan in elke verhoorstijl en moet 
tijdens het gehele proces van belang zijn. in de 
buitenste cirkel staat context manipulatie= alle 
technieken die gebruikt worden om de context 
te manipuleren (bv. persoon verplaatsen naar andere ruimte, isolatie, 
temperatuursverschillen). Dan heb je twee centrale dingen die je kan doen namelijk emotion 
en evidence, bij emotie doe je aan emotie inductie, je wil een bepaalde emotie te weeg 
brengen bij de verdachte, kan een positieve (bv. flateren) of negatieve (bv. vernederen, 
uiterlijk verdachte) emotie zijn. Evidence gaat over bewijs, je gaat de verdachte confronteren 
met bewijsmateriaal die je hebt maar bluffen valt hier ook onder. Bij deze twee stijlen heb je 
twee manieren om dit te doen (twee witte pijlen). Je kan dit op een collaboratieve manier 
doen, je gaat samenwerken met de verdachte (bv. beloningen op korte termijn zoals sigaret 
mogen roken of op lange termijn dat er rekening wordt gehouden met de strafmaat) of je kan 
dit op een confronterende manier doen, stressinductie staat centraal, je gaat druk uitoefenen 
(bv. stil blijven, verdachte net stress geven). Het gaat niet over goede of slechte technieken in 
dit model maar gewoon welke verschillende soorten er bestaan. We zien wel dat de 
persoonlijkheid van de verdachte een invloed heeft op welke stijl het meest nuttig zal zijn. 

PERSOONLIJKHEID VERDACHTE - VERHOORSTIJL IFV SELF-DISCLOSURE 

o Hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen ~ positieve emotie-provocatie → 
Collaboratieve stijl 

o Laag O: gevoelig voor ratio, closed-minded ~presentatie van “evidentie” ; afhankelijk van 
N en A leidt dit tot meest self-disclosure door collaboratieve versus confronterende stijl hoog 
N, hoog A = collaborerende verhoorstijl  

o Laag A = confronterende verhoorstijl 

RELEVANTIE VAN PERSOONLIJKHEID IN POLITIONEEL VERHOOR 

VALS ONTKENNEN EN PERSOONLIJKHEID 

Gudjonsson, Sigurdsson & Einarsson (2004): 

o Studenten zelfrapportage over aanraking met/bekentenissen aan politie; bekentenissen 
aan ouders/leerkrachten, crimineel gedrag (zeer licht tot zwaar) en persoonlijkheid 
(Eysenck) 

o Vergelijking 4 groepen 
• Echte bekenners (bekend en feit ook gepleegd) 
• Valse bekenners (bekend maar feit niet gepleegd) 
• Valse ontkenners (ontkend maar feit gepleegd) 
• Echte ontkenners (ontkend en feit niet gepleegd) 
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o ‘Valse ontkenners’ 
• Significant vaker meer crimineel gedrag 
• Meer antisociale trekken (Gudjonsson & Main, 2008) 

 

Een ander onderzoek die ruimer 
trekt dan vals ontkennen in de 
verhoorkamer, keken naar 
leugenaars: welke 
persoonlijkheidstrekken maken 
een goede leugenaar? Vonden 
drie grote cluster: dark triad, 
extraversie en emotionele 
intelligentie (een hoog EQ). Deze 
mensen kunnen goed liegen. 

VALSE BEKENTENISSEN EN PERSOONLIJKHEID 

Soorten valse bekentenissen: 

1. Vrijwillige valse bekentenis= valse bekentenis die bewust is afgelegd, geen externe druk à 
redenen? (bv. iemand anders beschermen; aandacht krijgen) 

2. Gedwongen valse bekentenis= valse bekentenis waarin verdachte zelf niet gelooft 
à redenen? Grote rol van externe druk en compliance (bv. foltering) 

3. Gedwongen geïnternaliseerde valse bekentenis= valse bekentenis die de verdachte ook 
zelf gelooft op den duur à redenen? Grote rol van externe druk en suggestibiliteit 

COMPLIANCE OF MEEGAANDHEID 

o Rol in gedwongen valse bekentenissen 
o Compliance= ‘tendency of the individual to go along with propositions, requests for some 

immediate instrumental gain’  
o Reden? 

• Acquiescence= neiging om te behagen (zie experiment lijnen Ash) 
• Gehoorzamen aan autoriteit (zie experiment Milgram) 

WIE VATBAAR VOOR COMPLIANCE? 

o Iedereen kan op duur overgaan tot valse bekentenissen in bepaalde omstandigheden, 
maar individuele verschillen 

o Rol van verhoorcontext 
• Isolatie 
• Duur ondervraging 
• Druk (extreem: foltering) 
• Bepaalde verhoortechnieken à minimalisatie (=feiten zelf worden geminimaliseerd 

‘iedereen zou het doen in jouw plaats’) en maximalisatietechnieken (‘als je nu bekend 
gaan we er rekening mee houden’) 

o Dispositionele factoren 
• Trek angst en lage zelfwaarde 
• Persoonlijkheidsstoornissen en compliance (Gudjonsson & Main, 2008) 
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§ PS met angstcomponent (afhankelijke, vermijdende, borderline) sterkste 
associatie met compliance 

o Antisociale PD/psychopatie niet geassocieerd met compliance maar wél met hogere 
frequentie van valse bekentenissen à impulsiviteit speelt een grote rol want kijken naar 
voordelen op kortetermijn maar niet naar nadelen op langetermijn 

SUGGESTIBILITEIT 

= neiging om nieuwe en mogelijks onjuiste informatie voor authentiek en waar aan te nemen 
à speelt vooral een rol in gedwongen eïnternaliseerde valse bekentenissen 

o Twee types 
• Vatbaarheid voor suggestieve vragen (bv.’je hebt die auto gezien maar welke kleur 

had die auto’, terwijl de verdachte niet had aangegeven dat die een auto had 
gezien) 
§ Correct/incorrect 
§ Verbaal/non-verbaal à verhoorder die gaat knikken, zuchten 

• Gevoeligheid voor druk van negatieve feedback 
§ Negatieve feedback= verhoorder kan tijdens ondervraging een ontevredenheid 

uitdrukken over het antwoord (bv. verdachte beantwoord de vraag en de 
verhoorder stelt die vraag letterlijk opnieuw, verdachte kan onzeker worden over 
antwoorden en herinneringen waardoor ze vatbaar worden om iets nieuws te 
zeggen) 

WIE VATBAAR VOOR SUGGESTIBILITEIT? 

o Rol van verhoorcontext speelt een rol 
• Verhoorstijl (zie eerder) 
• Verwachtingen (bv. als een getuige zegt dat hij het niet heeft gezien zal dit sneller 

geloofd worden tegenover een verdachte) 
o Dispositionele factoren 

• Laag IQ 
• Leeftijd: jonge kinderen meer vatbaar voor suggestieve vragen en negatieve 

feedback 
• Gebrekkig vertrouwen in eigen geheugen (memory distrust) (bv. je had alcohol 

gedronken, soms herinner je zaken niet meer dus zal je sneller zaken geloven) 
• Angst 

PERSOONLIJKHEID EN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

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 hebben 

o Diagnostische taak 
• Wat zijn delictverklarende en delictvoorspellende factoren? 
• Welke mate van zorg en beveiliging is op basis hiervan nodig? 

o Behandeling 
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• Delictpreventie: hoe risicovol gedrag reduceren zodat (gedeeltelijke) resocialisatie 
mogelijk wordt? 

o Kan vrijwillig 
o Maar ook verplicht, dit noemen we internering 

• Internering= juridische veiligheidsmaatregel 
§ Misdaad gepleegd 
§ Maar psychische aandoening die zorgde voor geen controle over daden (= 

ontoerekeningsvatbaarheid) 
§ Gevaar voor maatschappij 
§ Maatregel van onbepaalde duur dus je weet niet wanneer je vrij komt 
§ Tweeledig doel 

• Bescherming maatschappij 
• Behandeling dader 

INTERNERING ALS CONTROVERSIËLE MAATREGEL 

o 2013: meer dan 1100 geïnterneerden in Belgische gevangenissen 
o Kritiek 

• Geen adequate diagnostiek 
• Geen adequate zorg/begeleidingGeen toekomstperspectief 
• België meerdere malen veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

o Herziening wet in 2016 
• Recht op adequate zorg: uitbouw verschillende forensisch psychiatrische centra 
• Meer aandacht voor psychiatrisch deskundigenonderzoek: 

§ Team van gedragswetenschappers (criminoloog, psycholoog, maatschappelijk 
assistant) olv gerechtspsychiater. 

• Erkenning als gerechtspsychiater noodzakelijk 
• Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) volgt uitvoer internering op. 
• Aanwezigheid klinisch psycholoog 

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN IN FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

o Hoge prevalentie 
• Voornamelijk cluster B (antisociaal, borderline) 
• Ook cluster A (paranoïde) 

o Grote comorbiditeit met middelenmisbruik, parafilieën en psychotische stoornissen 
o Soorten delicten (cijfers FOD Justitie 2014) 

• 24,3% aanslag op goederen (diefstal, vandalisme,..) 
• 32,2% zedenfeiten 
• 15,8% doodslag 

o 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 

FORENSISCH DIAGNOSTISCH ONDERZOEK PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

o Vrije wil versus dwang + tijdsdruk 
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• Vertrouwensrelatie? 
• Gebrekkige motivatie 
• Defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek 

Cfr faking, sociaal wenselijk antwoorden (onderrapportering 
o 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 

RISICOTAXATIE: ALGEMEEN 

= inschatten van het risico op toekomstig gewelddadig en/of niet gewelddadig gerag 

o Centrale plek in forensische psychiatrie: wanneer is de kans op toekomstig delictrisico klein 
genoeg voor bepaalde vrijheden, terugkeer naar maatschappij? 

o Drie benaderingen van risicotaxatie à verschillen op kenmerken die je in kaart brengt (wat 
kies je als risicofactoren?) en verschillen in hoe je je beslissing maakt (hoog risico, laag 
risico…) 
• Ongestructureerd klinisch oordeel 
• Actuariële risicotaxatie 
• Gestructureerd klinisch oordeel 

o Focus op relevantie van persoonlijkheid 

 

 

 

ONGESTRUCTUREERD KLINISCH OORDEEL 

= absoluut te vermijden oordeel want is natte vinger werk 

o Keuze kenmerken? 
• Vanuit de ervaring en kennis van de (gedrags)deskundige à dus puur op je ervaring 

neem je een beslissing 
o Besluitvorming? 

• Persoonlijke keuze, het is ongestructureerd 
o Voordelen (?) 

• Flexibel, focus op individu à zelfs bij heel ervaren psychologen is het nog moeilijk 
o Beperkingen 

• Lage interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 
• Lage voorspellende waarde 
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ACTUARIËLE RISICOTAXATIE 

= vertrekken omgekeerd, dus kijken naar factoren die door empirisch onderzoek aantonen dat 
er herval kan zijn, enkel deze breng je in kaart als risicofactoren en je gaat deze op een heel 
strikte manier scoren à deze is de meest betrouwbare methode maar bestaan vaak uit 
elementen uit het verleden wat je in je behandeling niets meer mee kan doen of veranderen 

o Keuze kenmerken? 
• Oplijsting obv empirisch onderzoek 
• Sterke relatie tussen uitkomst (recidive) en meetbare variabele (risicofactor) à enkel 

kijken naar zaken die wijzen op herval 
o Besluitvorming? 

• Rekensom: 1 + 1 = 2 (gewogen items) 
• Op basis van inschatting risico, vergelijking met normgroepen 

 

STATIC-99R: instrument om 
recidive voor zedendelicten 
in te schatten 

 

 

 

 

 

 

GESTRUCTUREERD KLINISCH OORDEEL 

= ook aan de hand van empirisch onderzoek met aantal criteria maar je laat je eigen ervaring 
en logica ook meespelen, sommige zaken leg je meer de nadruk op dan bij andere 

o Kenmerken? 
• Oplijsting risicofactoren obv empirisch onderzoek 
• Mogelijkheid tot bijkomende kenmerken obv klinische expertise 

o Besluitvormingsproces? 
• Aan-/afwezigheid van risicofactor (geen toekenning van score) + kennis/ervaring 

(klinische inschatting) = eindbesluit 
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OVERZICHT BELANGRIJKSTE DYNAMISCHE RISICOFACTOREN 

= factoren geassocieerd met kans op herval die mogelijk veranderbaar zijn 

o Acute dynamische risicofactoren vs. stabiele dynamische risicofactoren (bv. 
persoonlijkheidstrekken, je kan er iets mee doen maar de kern blijft stabiel, het kan niet op 
123 veranderd worden) 
• Belangrijkste stabiele dynamische risicofactoren: persoonlijkheidstrekken à kans op 

herval is groter bij deze factoren 
§ Impulsiviteit 
§ Negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid 
§ Antisociale trekken 

• Druggebruik à acuut is iemand die onder invloed is, stabiel is de verslaving die iemand 
heeft 

• Psychose 
• Beperkte sociale steun 
• Behandeltrouw en - attitude 

VERDIEPING: 20 RISICOFACTOREN VAN DE HCR-20 

Om belang van 
persoonlijkheid aan 
te tonen. HCR-20 is 
een instrument voor 
risicotaxatie met 
een klinisch 
gestructureerd 
oordeel dat 
gebruikt wordt om 
de kans op 
herhaling van 
gewelddelicten in te schatten. We zien dat de clinicus op drie groepen scores moet 
toekennen, namelijk historical (verleden waar er niet veel meer aan te veranderen valt), 
clinical (hoe gedraagt persoon zich nu, is er bv. inzicht) en risk management (bv. onrealistisch 
toekomstbeeld).  
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Dit is herwerkt naar 
HCR-20 versie 3. Hier 
gaat het enkel over 
de klinische items. We 
zien in de linkerkolom 
dat ze dit concreter 
hebben gemaakt. Ze 
hebben in de 
rechterkolom 
opgesplitst in 
deelcomponenten. 
Impulsiviteit is 
opgedeeld in drie 
factoren: affectieve instabiliteit, gedragsmatige instabiliteit en cognitieve instabiliteit. Dit zijn 
allemaal kenmerken die heel erg lijken op de persoonlijkheid.  

ASSESSMENT VAN PERSOONLIJKHEID IKV RISICOTAXATIE 

o Persoonlijkheidstrekken relevant in risicotaxatie 
• Bvb. Review Douglas & Skeem (2005) 
• Bvb. HCR-20 omvat veel trekgerelateerde concepten 

o Hoe deze persoonlijkheidstrekken die als dynamische risicofactoren voor herval 
functioneren in kaart brengen? 
• Algemene persoonlijkheid: NEO-PI-R 
• Maladaptieve persoonlijkheid: PID-5  

§ Verbonden aan DSM-5 sectie 3 
§ 220 items 
§ 5 hogere-orde domeinen 
§ 25 lagere-orde facetten 

Alle trekken van de PID-5. Zijn 
vijf grote maladaptieve 
domeinen. Als je de 
resultaten van Douglas en 
Skeem en je resultaten van 
HCR-20 dan zie je dat alle 
trekken die in het vet staan, 
uit het oog van risicotaxatie, 
belangrijk zijn. Dit zijn de 
antisociale trekken, 
instabiliteit in HCR-20 maar 
ook achterdocht.  

Dus als we het over maladaptieve persoonlijkheid hebben dan zijn er heel veel trekken die een 
stukje mee een rol spelen in het totaalbeeld van iemands risico inschatting om opnieuw een 
delict te plegen. 
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LES 11: EEN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF OP PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN 

HISTORISCHE CLAIM: PERSONALITY DISORDERS IN CHILDHOOD DO NOT EXIST 

HISTORISCH KADER 

Stoornissen bij kinderen werden binnen de DSM traditie tot voor kort als distinct beschouwd van 
stoornissen bij volwassenen à DSM AS I sectie stoornissen in de kindertijd 

Hoe komt dit? Stoornissen van kinderen werden volledig los opgericht van volwassenen dus er 
was geen verbinding tussen de twee 

 

 

 

 

 

Maar vanaf DSM-IV editie zijn ze gaan evolueren naar een meer integratief 
ontwikkelingsgericht perspectief op AS I psychopathologie + labels opgericht die zowel voor 
kindertijd of volwassenen kunnen onderzocht worden over de tijd heen, zelfde construct om 
dit te meten 

• DSM III-R overanxious disorder 
• DSM III-R avoidant disorder  

Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in de expressie of 
manifestatie te wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext (bv. angst bij een kind van 8 jaar 
en angst bij een volwassene toont zich anders maar heeft wel zelfde onderliggende 
construct)(Shaffer, Widiger, & Pincus, 1998) 

DSM-IV as II en jongere leeftijdsgroepen? 

Maar afwezigheid van gelijkaardig levensloopperspectief op persoonlijkheidsstoornissen, ze 
deden dit dus niet overkoepelend voor kinderen en voor volwassenen, ze gingen ervan uit dat 
persoonlijkheidsstoornissen niet voorkwam op jongere leeftijd. Voorlopers van 
persoonlijkheidsstoornissen in de kindertijd niet nader gedefinieerd, behalve voor 
Gedragsstoornis ~ ATS PD. DSM-IV staat erg weigerachtig tav 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”.  

Hoe komt het dat persoonlijkheidsstoornissen niet erkend wordt bij kinderen? 
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o 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 

o Overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd “in constructie” is en dus nog te onstabiel 
om op lange termijn van belang te zijn 

o Veel weerstand want heeft veel stigmatiserende effecten van PD diagnose, cfr statisch en 
is onveranderbaar 

à Deze assumpties werden ontkracht door groeiende empirische evidentie  de afgelopen 20 
jaar die wel degelijk aantoonden dat er op jonge leeftijd iets bestaat als een voorloper op PD’s 

à Toch belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van PD 
ontwikkeling mbt vroegdetectie en behandeling  

Conceptueel: aan adaptieve kant 
hebben we op vlak van persoonlijkheid 
de big five bij volwassenen die we bij 
kinderen de little 5 noemen. Over deze lijn 
zijn ze het eens dat er continuïteit bestaat. 
Maar op maladaptief is het zeer lang niet 
ingevuld geweest bij kinderen.  

 

 

Verschillende bronnen die hier aan geholpen hebben om vraagteken in te vullen: zie hieronder 

ONTWIKKELINGSANTECEDENTEN VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: 
BRONNEN VAN EVIDENTIE? 

VANUIT HET TERREIN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE EN PSYCHIATRIE 

Hoe meer kinderen symptomen tonen die tegemoet komen aan verschillende diagnoses, hoe 
meer comorbitieit in hun fenotypisch, hoe meer indicatief het is voor een latere 
persoonlijkheidstoornis à dus een kind dat agressief is, heel impulsief is en weinig empatisch is 
zal een grotere kans hebben op PD dan een kind die enkel agressief is 

o Psychopathologie in de kindertijd is predictief voor latere persoonlijkheidsproblemen 
o Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere PD 
o Hoe jonger de kinderen zijn hoe meer het geassocieerd wordt met een genetisch effect 

(stabiliteit) 
o Belangrijke risico-groep: “multiplex developmental disorder” omdat die op meerdere 

ontwikkelingsterreinen uitvallen 

 

o Levensloopinformatie uit klinische dossiers: als je aan ouders van patiënten met een PD 
gaat vragen over hoe ze hun kind hebben ervaren als ze jong waren à van kinds af aan 
was het een kind die moeilijk was in omgang, moeilijk op te voeden à “lower 
manageability”  
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GEREPLICEERDE ASSOCIATIES PSYCHOPATHOLOGIE KINDEREN EN PD IN 
VOLWASSENHEID 

o Gedragsstoornis à ATS PD 
o Middelenmisbruik à BDL/ATS PD 
o Affectieve labiliteit 
o Ongepaste woede 
o Identiteitsproblemen 
o Angst à cluster C 
o Sociale fobie à AVD PD 
o Cognitieve distorties à voorlopige van schizotypische PD 

MAAR:  

o Geen 1-1 relatie (multifinaliteit) à het is geen zekerheid, het gaat over een kans maar kan 
dus ook tot een andere uitkomst leiden, de voorlopers zijn niet alleen een voorloper van 
een specifieke pathologie maar kan ook voor een andere zijn of zelfs voor geen stoornis 

o Associaties reflecteren mogelijks verschillende fenotypes van eenzelfde onderliggende 
kwetsbaarheid 

RECENT EVIDENTIE ETIOLOGIE VAN PSYCHOPATHOLOGIE 

o Twee bekende hogere-orde dimensies voor psychopathologie op jonge leeftijd: 
externaliserende vs. internaliserende factor 

o Recent onderzoek: ‘general psychopathology factor’ of p-factor bij kinderen en jongeren 
≈ g-factor bij intelligentie 

o Als we naar alle soort symptomen willen kijken op jonge leeftijd en we willen dit op een 
goede manier kunnen structureren dan is eigenlijk een model waarbij je die twee factoren 
hebt en dan ook nog een algemene factor erbij steekt, is de beste structurele voorstelling 
voor psychopathologie op jonge leeftijd 

o Betere fit dan traditioneel twee-factoren model 
• Hoogste niveau: General psychopathology factor 
• Lager niveau: externaliserende vs internaliserende problemen 

o P-factor verklaart associatie tussen externaliserende en internaliserende problemen 
o Sommige vormen van psychopathologie (bvb. slaapproblemen) laden vooral op deze 

general factor,  
o ≈ algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychische problemen 
o P-factor kinderen = P-factor volwassenen  

Visueel: In midden beschrijvingen van 
alle mogelijke symptomen. We zien dat 
sommige een heel duidelijke positieve 
lading hebben op een internaliserend 
component of sommige op een 
externaliserende. Maar sommige ook 
veel meer op die algemene pathologie 
factor bijvoorbeeld het item rond 
slaapproblematiek: een kind dat op 
een jonge leeftijd extreem veel 
slaapproblemen vertoont, is een 

BDL PD 
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symptoom van een algemene kwetsbaarheid voor psychopathologie maar niet voor één 
specifieke vorm van psychopathologie, doorheen de tijd wijzigt dit door allerlei ervaringen en 
interacties met de omgeving terwijl bijvoorbeeld een kind dat heel veel piekert, heeft een heel 
sterke positieve lading met een onderliggende internaliserende component dus dat betekent 
dat het voortonen van heel extreem piekergedrag op jonge leeftijd, een voorloper is van 
psychopathologie voor internaliserende problematieken. 

VANUIT HET TERREIN VAN PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK (ZIE LES 4)  

o Substantiële continuïteit van vroege temperamentstrekken tot in de volwassenheid 
o Persoonlijkheid in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal functioneren (zie  

Dunedin Study) 
o 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 

o Ontwikkelingsprocessen van persoonlijkheid reflecteren ook verandering: reductie angst 
voor stigmatisering à dus ook stukje instabiliteit, feit dat er ook verandering in zit toont aan 
dat we de pathologie nog kunnen veranderen 

Illustratie rangorde stabiliteit maladaptieve 
trekken bij kinderen en jongeren: Bij kinderen 
op vlak van maladaptieve trekken is gelijkend 
op de rangordestabiliteit voor adaptieve 
trekken. Bovenste gedeelte 
correlatiecoëfficiënten van een spanne van 
één jaar en dan links van twee jaar. De 
vetgedrukte correlaties zijn significant. Hoe 
groter het tijdsinterval tussen twee metingen, 
hoe lager het coëfficiënt. 

 

VANUIT HET TERREIN VAN DE GEDRAGSGENETICA 

= belangrijke genetische component van PD trekken 

Persoonlijkheidseigenschappen die zeer genetisch aangestuurd zijn: 

o Neuroticisme 
o Psychopathie/ATS PD 
o OBC PD 
o Impulsiviteit /affectieve labiliteit à BDL PD 
o SZT/PAR PD, overlap met genetische component van schizofrenie ~ ‘ the schizophrenic 

spectrum’à als je alles rond psychose op een lijn zou zetten van minst ernstig tot meest 
ernstig, blijkt dat uit genetisch onderzoek eerste graadsverwanten van schizofrenie, 
hebben meer kans om de paranoïde of schizotypische PD ook te krijgen à toont aan dat 
PD in belangrijke mate genetisch worden aangestuurd 
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VANUIT HET TERREIN VAN DE BIOLOGIE 

o Abnormale processen van hersenrijping bij BDL PD 
o Duidelijke link tussen abnormale serotonine levels en impulsiviteit 
o Impulsieve PD’s (ATS and BDL) worden gekarakteriseerd door falen van de prefrontale 

cortex of dus problemen in regulatie van prefrontale cortex 
• Onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te bewerkstelligen 
• Meer expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag 

o Verminderde pre-frontale activiteit ook geobserveerd bij SZT  
o Dysfunctioneel stress-respons systeem bij NAR PD 

à Toont aan dat deze zaken al een invloed hebben op jonge leeftijd 

à Terrein van biologie is nog in volle ontwikkeling, maar voorlopige evidentie duidt wel op  
biologische correlaten van PD (allicht reeds vroeg in de ontwikkeling aanwezig)  

Dus op deze manier is men door 
verschillende bronnen het vraagteken 
beginnen invullen en het effectieve 
onderzoek beginnen stimuleren. Ze 
gingen kijken hoe dit eruit ziet op jonge 
leeftijd. 

 

 

PD OP JONGE LEEFTIJD: DE EERSTE ONDERZOEKSSTAPPEN 

o Robins (’60): keek naar ontwikkelingsverloop van ATS PD 
• Overtuigende evidentie voor gedragsstoornis als voorloper à alle mensen die deze 

stoornis hebben, bleken allemaal een gedragstoornis te hebben in kindertijd maar niet 
omgekeerd, niet alle kinderen die gedragstoornissen hebben, zullen zwz een ATS PD 
hebben! 

o ’90: eerste empirische studies naar precursoren van BDL PD  
o ’90: meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten, gebaseerd op  volwassen 

criteria 
o Pionierstudie naar het ontwikkelingspad van PD’s: Children in the Community Study 

• Eerste longitudinale studie naar PD’s vertrekkende vanuit de kindertijd, tijdsinterval: 20 
jaar over hoe problematieken op jonge leeftijd evolueerden maar werd nog steeds 
categoriaal gemeten (op dat moment was er niets anders)! 

• Heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, prevalentie, 
comorbiditeit en continuïteit van persoonlijkheidsstoornissen vanaf jonge leeftijd 

o Assessment van PD’s op jongere leeftijd lange tijd enkel categoriaal  

TOEPASBAARHEID AS II CRITERIA OP JONGERE LEEFTIJD 

o Toen spraken we nog van aparte assen à onderzoek naar structuur van AS II symptomen 
bij adolescenten: 
• Replicatie van structuur van 10 PD’s en 3 clusters adhv cluster- en FA studies 
• AS II biedt gelijkaardige info voor adolescenten als voor volwassenen 
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• Maar zelfde problemen als bij metingen bij volwassenen: 
§ Categoriale assessmentproblemen ook hier pertinent 
§ Meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven? 
§ Grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke 

instrumenten  

LEEFTIJDSSPECIFIEKE PROBLEMEN CATEGORIALE AS II DIAGNOSTIEK 

Fenotypische discontinuïteit van PD symptomen in kindertijd vs volwassenheid: geen garantie 
dat leeftijdsspecifieke symptomen gemeten worden met bestaande criteria want je vertrekt 
van beschrijvingen die gemaakt zijn voor volwassenen en op die manier zijn heel veel van die 
symptomen die normaal zijn tijdens de pubertijd overschat worden en bepaalde diagnoses 
veel sneller worden toegekend 

Validiteit van DSM criteria voor jongere leeftijdsgroepen? à “all adolescents are a little 
borderline” à wordt gezegd dat pubers allemaal een beetje borderline zijn want gaan 
experimenteren, nieuwe kledingkeuze, nieuwe liefdes, impulsivitiet maar is gewoon uiting van 
normale ontwikkeling ~ overschatting van de diagnose tijdens vroeg-adolescentie indien rigide 
hantering van de DSM criteria 

Illustratie categoriaal vs dimensioneel the borderline child: feit of fictie? 

o Een van de meest controversiële diagnoses in kindertijd Specifieke kenmerken van BDL 
reeds vroeg traceerbaar 
• Auto-mutilatie 
• Impulsiviteit 
• Affectieve instabiliteit  

o Anderzijds bij jongeren 
• Sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en daling van BDL symptomen 

tijdens adolescentie 
• Daling ≠ herstel à bepaalde symptomen gaan dalen waardoor je zou denken dat er 

herstel is maar in realiteit zie je vaak dat daling niet reductie is van problematiek maar 
dat het shift naar een ander soort symptoom, een verschuiving van problematiek 

The borderline child 

o 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  

Trekniveau versus acute 
symptomen: Als je louter met 
categoriale criteria werkt 
dan zie je over de tijd bij 
mensen op 
symptoomniveau, heel grote 
instabiliteit over de tijd krijgt. 
Op ene tijdstip zal je 
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bijvoorbeeld automutilatie op voorgrond staan, dit kan veranderen naar verslaving etc maar 
zijn allemaal uiting van zelfde emotionele disregulatie afhankelijk van de tijd en leeftijd uit dit 
anders, op symptoomniveau wijst dit op instabiliteit (omdat het verschuift) maar op trekniveau 
is er een stabiliteit, die verkrijg je als je gaat meten op niveau van onderliggende dimensies. 

DIMENSIONELE BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE OP 
JONGE LEEFTIJD 

o Gegroeid vanuit evidentie voor algemene trekken op jonge leeftijd cfr “personality is the 
core construct of personality pathology” 

o Additionele evidentie voor gelijkaardige relaties tussen FFM en PD maten bij adolescenten 
o Ontwikkeling van dimensionele maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd 

• Vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren: bv. DAPP-BQ-A à hebben 
adolescenten versie van gemaakt 

• Sinds DSM-V weglating cut-off leeftijd in AMPD, dus PID-5 ook toepasbaar voor 
jongeren 
§ Is dit betrouwbaar en valide?  

Constructvaliditeit PID-5 bij jongeren: 
Factorcongruentie in tabel, hoe hoger hoe 
meer congruentie maar vanaf .85 spreek je 
van een hoge congruentie dus dit was over 
de hele lijn zo.  

 

 

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN PID-5 EIGENSCHAPPEN JONGEREN – 
VOLWASSENEN 

o Maar sommige facetten zijn iets minder betrouwbaarheid in termen van interne 
consistentie omdat sommige zaken voor jongeren nog moeilijk te beantwoorden zijn 

o 5-factorenstructuur minder uitgesproken bij jongeren 
• Alles rond Emotionele instabiliteit en Psychoticisme zijn nog meer met elkaar verweven 

à dus psychopathologie die zich vertoont op niveau van emotioneel instabiel zijn en 
perceptuele disregulaties ervaren, vaak nog samenhangt 

• Minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap 
§ Cfr structuur algemene persoonlijkheid bij zelfrapportering 

o Potentiële uiting van “trait crystallization” = persoonlijkheid is nog niet zo uitgekristaliseerd,  
bij volwassenen kunnen we er echt vijf onderscheiden maar bij jongeren zijn ze nog meer 
met elkaar verweven 

DIMENSIONELE BESCHRIJVING VAN PERSOONLIJKHEIDSPSYCHOPATHOLOGIE OP 
JONGE LEEFTIJD 

o Ontwikkeling van leeftijdsspecifieke maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge 
leeftijd (DIPSI): 3 invalshoeken 
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• Extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongere voor geschreven (bv. mijn 
kind is ongedurig en extreme variant is mijn kind is voortdurend rusteloos)à hierdoor 
kregen ze een algemeen beeld 

• Gingen dit aanvullen met relevante beschrijvingen van PD op jongere leeftijd uit 
bestaande maten 

• En als laatste nog aangevuld met case studies   

à Zelfde dimensionele structuur onderliggend als bij volwassenen maar leeftijdsspecifiek 
ingevuld 

• Leeftijdsspecifieke invulling van de domeinen van persoonlijkheidspathologie 
• Substantiële relaties over de tijd heen met volwassen PD outcomes  

Constructvaliditeit DIPSI-PID-5 bij jongeren: Nog niet 
een vijfde dimensie door de verwevenheid maar vier 
andere factoren wel. Er bestaan belangrijke 
associaties wat pleit voor de constructvaliditeit van 
dit instrument. 

 

 

 

Shift in perspectief op PD en impact op 
publicatie – trend PD antecedents: Sinds 
publicatie zien we internationaal dat er 
meer en meer aandacht aan beginnen 
geven zoals sensibilisering en vroege 
interventies, afdelingen oprichten voor PD 
voor jongeren. 

GROOTSTE EVIDENTIE: PERSOON X OMGEVING PERSPECTIEF OP ONTW VAN PD 

o Genen dragen voor de helft van de variantie in PD’s bij 
o Maar is polygenische etiologie, PD’s zijn niet het directe gevolg van slechte genen à dus 

niet van één gen en is nooit een direct gevolg van slechte genen  
o De effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de interacties 

met context 
• Genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s à niet alle 

kinderen die in een slechte omgeving opgroeien, zullen een psychopathologie 
ontwikkelen, iedereen heeft individuele verschillen in vatbaarheid ondanks dezelfde 
genen 

• Vroege omgevingsrisico’s in combinatie voor vatbaarheid voor negatieve 
omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren 

• Cfr Grotere impact op persoonlijkheidsdisposities van trauma’s vroeg in de 
ontwikkeling in vergelijking met trauma’s opgelopen tijdens de volwassenheid 

PERSOON X OMGEVING PERSPECTIEF OP ONTWIKKELING VAN PD 
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o Persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich altijd af in een sociale context à social convoy 
theory à opvoeding zien we als één van de eerste socialisatie- invloeden 

o Hoe kunnen we de rol van opvoeding begrijpen? 
• Hoofdeffectenmodel= directe effecten van opvoeding op gedrag van het kind 
• Interactioneel model= effecten die een samenspel zijn van kindfactoren en 

omgevingsfactoren 

OPVOEDING EN ONTWIKKELING VAN MALADAPTIEVE TREKKEN  

o Vanuit hoofdeffecten-model: 
• Ouderlijk conflict 
• Weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting) 
• Over-controlerend opvoeden door moeder 
• Mishandeling (hard straffen) en verwaarlozing  

o Vanuit interactioneel model:  
• Negatieve omgevingsinvloeden hebben niet op elk kind een even nefaste  invloed  
• Omgevingseffecten zijn dus conditioneel 
• Bv. meest kwetsbare kinderen ondervinden de grootste schade van  negatief 

controlerend opvoeden  

Op x-as mate waarin kind negatief 
gecontroleerd wordt en op y-as mate 
waarin kind externaliserend 
probleemgedrag vertoond. We zien dat 
kinderen die hoog scoren op 
onwelwillendheid, onwelwillendheid van 
kind zelf zal gedrag ook al bepalen. In alle 
condities scoren zij het hoogst bij 
negatieve controle. Veel negatieve 
controle is altijd ligt hoger dan weinig negatieve controle, dit is het hoofdeffect van 
opvoeding. De steiging in probleemgedrag is eigenlijk bij negatieve controle enkel merkbaar 
voor kinderen die uit zichzelf zeer onwelwillend zijn. Effect van negatieve controle is 
conditioneel, veel straffen zal voor deze kinderen tot nog meer probleemgedrag leiden. 

HETEROGENE SAMENSTELLING VAN NEGATIEVE CONTROLE  

o Negatieve controle als overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën ifv het 
reduceren van “moeilijk” gedrag  

o 2 subcomponenten 
• Disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen 
• Hard straffen: fysiek straffen, verwijten, het kind kleineren  

o Differentieel effect van beide vormen van controleren in IA met trekken?  
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Drie eigenschappen van kinderen waarvan we weten dat 
dit voorlopers zijn van PD trekken in de volwassenheid: 
agressie, dominantie en impulsivitieit. Een volle lijn staat 
voor de groep van ouders die veel corrigerend 
disciplineerd, stippellijn is ouders die dat weinig doen, dit 
gaat veel trager naar beneden.Positieve impact van 
corrigerend disciplineren is groter bij maladaptieve trekken 
wanneer ouders dat meer expliciet doen. Dus ouders die 
eerder ‘soft’ zijn met moeilijke kinderen gaan veel minder 
gewenst effect hebben op de eigenschappen van hun 
kind dan wanneer ze goed disciplineren. 

Groot verschil met hard straffen: Ouders die veel 
hard straffen (volle lijnen), zien we dat agressie bij 
het kind stijgt, gebrek aan empathie stijgt. Dus 
weinig empathische kinderen worden nog minder 
empatisch als ze door hun kinderen hard 
aangepakt worden. Dominantie daalt normaal 
gezien door ouder te worden maar hier zien we 
dat de daling veel trager gaat als ouders veel 
straffen. 

 

GROEIENDE CONSENSUS OMTRENT BELANG VAN MULTI- INFORMANT 
PERSPECTIEF  

o Informatie over functioneren kind/jongeren in de 3 grote ontwikkelingscontexten  
o Nadelen van zelf-rapportage op jonge leeftijd 

• Meer vatbaar voor responsstijlen à hoe jonger, hoe meer vatbaar hiervoor 
• Meta-cognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld dus moeilijk om over 

zichzelf te reflecteren 
• Taal issues  

o Belang van meerdere informanten 
• Kind/jongere zelf 
• Leerkracht 
• Ouders  

o Consistentie van maladaptief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor 
trekkarakter van de pathologie à dus als kind in school, thuis en bij vrienden als een lastig 
kind wordt ervaren is de kans groter op een PD dan een kind die enkel op school als lastig 
ervaren wordt 

o Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken ifv outcome 
• Narcisme: zelfbeoordelingen! 
• Gebrek aan empathie: ouderbeoordelingen! à blijkt meest predictief te zijn op latere 

PD 

EEN INTEGRATIEF MODEL TER BESCHRIJVING VD ONTWIKKELING VAN 
PERSOONLIJKHEIDSPATHOLOGIE  
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Verschillende etiologische paden 
kan je visueel terugvinden: Er zijn drie 
belangrijke contexten: 
schoolomgeving, sociale omgeving 
en eigen familie en gezin en deze 
drie contexten gaan in interactie 
met de trekken van het kind die een 
uiting geven aan bepaalde 
gedragingen, gedachten en 
gevoelens. Omgeving kan 
bepaalde kwetsbaarheden 
triggeren wat opnieuw gedragingen 
uitlokken. Volgende stap is de wijze 
waarop gedrag, gevoelens effectief beschouwd worden als adaptief of maladaptief gedrag, 
dit hangt af van de wijze waarop het kind geëvalueerd wordt in verschillende contexten. 
Vanuit evaluatie van gedrag van kind krijgen we een feedbackloop naar boven waarbij het 
kind een reputatie gaat opbouwen bij anderen en vanuit reputatie bouwt een kind identiteit 
op. Dit heeft een directe impact op de wijze waarop het kind naar zichzelf zal kijken. Doorheen 
dit proces zijn er verschillende principes van ontwikkeling die overkoepelend van toepassing 
zijn op eender welk soort problematiek die er speelt, of geen problematiek. 

Samenvatting van model: 

o PH trekken hebben genetisch/biologische basis 
o HOOFDEFFECTEN 

• PH trekken sturen gedrag, gevoelens en cognities 
• Omgeving (3 grote contexten: familie, peers, school) sturen gedrag, gevoelens  en 

cognities  
o INTERACTIE EFFECTEN 

• Omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun beurt  dan 
weer uiten in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities = ‘trait- activation’ 

o MALADAPTIEF? 
• Mate waarin gedrag beoordeeld wordt als adaptief/maladaptief wordt 

gemodereerd door de evaluatie van gedrag, gevoelens en cognities in de 3 
contexten 

ONTWIKKELINGSPRINCIPES VAN PD 

MATURATIE  

o Op niveau van de groep: Natuurlijke ontwikkeling van maladaptieve trekken ~maturatie 
(hersenrijping) 

o Grootste consensus: 
• Lineaire stijging impulscontrole vanaf mid kindertijd 
• Curvilineair verloop affectieve instabiliteit (stijging kindertijd, daling vanaf mid 

adolescentie) 
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o Verschillen tussen trekken in termen van grootte verandering 
• Introversie < Onwelwillendheid 

o Binnen de groep: grote variabiliteit in individuele trajecten 
• Genetische factoren 
• (Unieke) omgevingsfactoren 

→ Belang van IGC perspectief: komt tegemoet aan heterogeniteit binnen een groep 
in termen van “onset” en “growth over time” contexten (ouders, peers, leerkracht)  

Illustratie maturatie-effect voor onwelwillendheid op 
drie meetmomenten: Elk lijntje is een kind. Dikke 
lijnen zijn geslachtseffecten, bovenste zijn jongens, 
die zijn iets meer onwelwillend maar verschil wordt 
kleiner. In de kindertijd zijn jongens minder welwillend 
dan meisjes maar naarmate ze ouder worden 
komen ze ongeveer op hetzelfde punt uit. 

 

WELKE TRAJECTEN ZIJN INDICATIEF VOOR LT PD PROBLEMEN?  

o Kinderen met hoge scores op jonge leeftijd of stijgende (kinderen bovenaan figuur 
hierboven) scores doorheen de tijd hebben meer risico op latere PD: onafhankelijke 
predictoren dus het is heel erg van belang dat als je kwetsbare kinderen vroeg wil 
detecteren, metingen over de tijd heen doet 

o Kinderen uit gezinnen met lage SES blijken voor beide predictoren hoger te scoren dus voor 
onset en broad over time 

MULTIFINALITEIT 

= één en dezelfde problematiek of kwetsbaarheid op dezelfde leeftijd tot verschillende 
uitkomsten kan leiden op latere leeftijd à geen 1/1 relatie tussen symptomen jonge leeftijd en 
latere leeftijd 

 

 

 

EQUIFINALITEIT 

= meerdere verschillende problematieken op jonge leeftijd kunnen leiden tot hetzelfde 
probleem op latere leeftijd door 
verschillende tussenliggende processen 
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HOMOTYPSICHE CONTINUÏTEIT INT-EXT 

= doorheen de tijd blijkt dat internaliserende problemen op tijdstip 1 evolueren naar 
internaliserende problemen op tijdstip 2 en zelfde bij externaliserende problemen à er is geen 
grote shift van het één naar het ander 

 

 

 

 

TRAIT CRYSTALLIZATION  

o Predictieve validiteit van vroege PD trekken voor latere PD outcomes is groot maar a-
specifiek à belangrijke voorspellende waarde voor outcome maar je weet nog niet voor 
welke outcome 

o Stijgende specificiteit naarmate kinderen ouder worden 
o Hoe reflecteert dit zich empirisch? 

• Treshold model vanaf mid adolescentie mbt discriminerend vermogen  
• Meer dan een tijds-effect  

Donkere trekken in de kindertijd die op vier 
tijdstippen gemeten zijn: Drie curves van 
drie verschillende coëfficiënten die 
aangeven hoe goed de trekken erin 
slagen om over de tijd heen te voorspellen 
naar een bepaalde outcome, hier gaat 
het over de dark traid. Vanaf 
midadolescentie (wave 4) zien we een 
stijgende waarde dus dat dark traits een 
voorspeller kunnen zijn. 

HOE KUNNEN WE VROEGE MANIFESTATIES VAN PD GAAN METEN 

HET COMPASS MODEL  

coore features of personality pathology 

mapping normative trends 

pathways  that differ from normality 

assessment is age-specific 
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o Focus op kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie ipv op de diagnose zelf, dan 
krijg je: 
• Concrete handvaten naar begeleiding toe 
• Makkelijk communiceerbaar à zeker op jongere leeftijd 

o Afzetten van normatieve ontwikkelingstrends van deze trekken à echt kijken naar deze 
leeftijd in deze context en hoe consitent en in welke omgevingen het voorkomt 
• Wat kan je van dit soort eigenschap verwachten op deze leeftijd? 

§ Cfr ontwikkelingscontext – maturatie 
o Indien het kind een afwijkend traject vertoont, in welke mate hangt dit samen met falen in  

ontwikkelingstaken en in welke context toont zich dit? 
o Leeftijdsspecifieke assessment van de onderliggende trekken ifv validiteit 
o Belang van meting adaptieve trekken 

• Veerkracht 
• Compenserend mechanisme 

 


