
Persoonlijkheidspsychologie 
Les 1: Algemene situering, meting van persoonlijkheid, historisch perspectief op de 
trekpsychologie

Persoonlijkheidspsychologie als domein: situering

= begrijpen van individuele verschillen tussen mensen

Term persoonlijkheid wordt in veel werkvelden gebruikt

- Impliciete persoonlijkheidstheoriën zijn niet wetenschappelijk onderbouwd (~stereotypen)


- Intuïtie 

- Gebaseerd op selectieve observatie

- Vaak evaluatief

- Self-fulfilling prophecy


- Wetenschappelijke persoonlijkheidstheorieën

- Beschrijven van menselijke karakteristieken

- Persoonlijkheid als psychologisch construct


- Niet direct observeerbaar

- Determinant van gedrag / stuurt gedrag van mensen


Historische definitie van persoonlijkheid: Allport (1961)

“Persoonlijkheid is een dynamische organisatie van intra-persoonlijke psycho-fysische 
systemen die resulteren in een karakteristiek patroon van gedrag, denken en voelen”

Dynamische organisatie: heel het systeem is geen statisch gegeven, voortdurend in interactie, 
responsief, 

Intra-persoonlijk: binnen de persoon

Psycho-fysische: dynamiek tussen lichaam en geest, bv. Hormonen, neurotransmitters

Karakteristiek: stabiliteit, komt over situaties en tijd heen terug

Gedrag, denken en voelen: persoonlijkheid is meer dan hoe je je gedraagt, maar ook wat je denkt, 
hoe je denkt, …


Vanuit historische definitie naar hedendaagse definitie

- A set of psychological traits

- And mechanisms: psychologische processen rondom de persoon, bv. Extravert voelt zich goed 

bij interactie

- Within the individual

- That are organized: geen random eigenschappen, maar op betekenisvolle manier gerelateerd

- And relatively enduring: relatief is belangrijk, persoonlijkheid is veranderbaar

- And that influence

- His or her interactions with

- And adaptations to

- The environment 


Assumpties binnen persoonlijkheidsonderzoek

- Relatief stabiele aspecten van het zelf

- Consistent over verschillende sociale contexten (ook bij sociale voorschriften) 


- Sociale voorschriften bv. Bij begrafenis ben je stil, zit je niet op gsm, … 

- Bij dichter observeren zul je merken dat dat meestal gevolgd wordt, maar toch kan je nog 

verschillen tussen mensen zien

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

- Zijn latent aanwezig, ook als er geen observeerbare 

expressie is van de trek


Trek actievatiepsychologie is ontstaan in 
bedrijfspsychologie: hoe activeer je de eigenschap 
waar je naar op zoek bent in een individu?

Stel je hebt latent veel discipline, in een werkdiscipline 
komt dit waarschijnlijk tot uiting -> positieve evaluatie, 
volgende keer dat je weer in zelfde context komt zal 
die trek zich snel expliciteren, trek is niet expliciet 
wanneer die niet relevant is


Basisprincipes trait-activation theory
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- Persoonlijkheidstrekken zijn latente tendensen die ons gedrag in een bepaalde richting sturen

- Worden geuit als respons op trek-relevante situationele cues

- Intrinsieke satisfactie als resultante van expressie van de trek

Model oorspronkelijk ontwikkeld binnen A&O: arbeis- en organisatiepsychologie


Verschillende doelen van persoonlijkheidspsychologie

- Pure classificatie van persoonlijkheidseigenschappen


- Aantal trekken

- Organisatie/structuur van trekken 

- 100en mensen die zich daar mee bezig houden


- Meten van persoonlijkheid gebeurt in heel veel verschillende contexten

- Ontwikkeling van persoonlijkheid begrijpen


- Je ziet al heel vroeg verschillen, al in de wieg

- Causale processen gen x omgeving


- Begrijpen van pathologie en allerlei outcomes vanuit een persoonlijkheidsperspectief: begrijpen 
vanuit individuele bouwstenen, zonder deterministisch te denken


Invalshoek 1: klinische invalshoek

- Basis = mentale stoornissen

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

- 17e-18e eeuw: groeiende interesse voor “madness” en link naar individuele verschillen (bv 

Mesmer) 

- Mesmer: historisch belangrijke figuur

- Waanzin kan je verklaren vanuit magnetische vloeistof die in je lichaam zit, kan opgelost 

worden via magneten -> voorloper van hypnose

- Aanloop naar eerste therapeutische concepten (hypnose) 


- Bleek dat sommigen daar zeer vatbaar voor waren, anderen gingen direct terug naar de 
“waanzin”


- > niet iedereen reageert op dezelfde manier op een behandeling -> Freud

- Freudiaanse traditie bouwde hierop verder


Invalshoek 2: Beschrijvende invalshoek

- Basis = beschrijving en statistische analyse van verschillen tussen mensen 


- Indicatoren die verschillen tussen mensen aangeven, linken aan verschillen in gedrag 

- Vroeger waren indicatoren heel fysiek


- Historisch: 

- Fysiognomie (Lavater): dikte van lippen, breedte van mond, … bepaalde hoe expressief 

iemand is

- Frenologie (Gall): legde link naar hersenstructuren, vooral populair in Engeland


- Populair, maar wetenschappelijk niet houdbaar

- Op basis van analyses zag men dat dat niet gecorreleerd was


- Galton heeft allereerste statistische parameters ontwikkeld

- Percentielen, mediaan

- Correlatie- en regressie-analyse

- > grondlegger van wetenschappelijke onderzoek naar individuele verschillen


Idiografische vs nomothetische benadering van persoonlijkheid (Allport)

Invalshoeken linken aan 2 benaderingen

Klinisch - ideografisch: focus op uniekheid van individuen 

Beschrijvend - nomothetisch: focus op gelijkheid tussen groepen van individuen


6 verschillende kennisdomeinen van persoonlijkheid

- Dispositionele domein


- Hoe verschillen mensen van elkaar?

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

- Welke eigenschappen? Hoe interpreteren? Wat is de onderliggende aard?


- Biologische domein

- Psycho-fysiologisch perspectief op persoonlijkheid

- Gedragsgenetisch perspectief op persoonlijkheid

- Evolutionair perspectief op persoonlijkheid
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- Intrapsychische domein

- Psycho-analytische theorie van Freud (psycho-seksuele ontwikkelingstheorie van het zelf)

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

vormgeven

- Cognitief-experiëntiële domein


- Het zelf, zelfconcept, zelfwaardering

- Intelligentie

- Emotie-onderzoek


- Sociaal-culturele domein

- Cultuur als determinant van persoonlijkheid

- Geslachtsverschillen als determinant van persoonlijkheid 

- Hoe stuurt cultuur persoonlijkheid?


- Domein van de aanpassing

- Perspectief op psychopathologie, coping, gezondheidsgedrag vanuit 

persoonlijkheidsperspectief


Aantal basisvoorwaarden waar alle persoonlijkheidstheoriën aan moeten voldoen

- Description

- Explanation

- Emprical validity

- Testable concepts

- Comprehensiveness 

- Parsimony: economische waarde van een theorie, efficiëntie in het aantal eigenschappen die 

voorop worden gesteld

- Heuristic value

- Applied value


Hoe kunnen we persoonlijkheid meten?

- Bronnen


- Zelfrapportering

- Meest courant gebruikt

- Voordeel: toegang tot de innerlijke wereld

- Format:


- Ongestructureerd: interviews, open vragen -> diepgaand 

- ! Vereist codeerschema’s voor classificatie van antwoorden


- Gestructureerd: adjectieven-lijsten of zinnen-items

- In te vullen via forced choice schaal of likert schaal 


- Likert schaal: helemaal niet/wel mee eens

- Forced choice: stelling aan ene kant, stelling aan andere kant, laten kiezen waar 

mensen zich positioneren OF welke stelling past het beste bij jou?

- Nieuwe trend: experience sampling (zie luik “onderzoeksdesigns”) 


- Experience sampling: bv. Gedurende een week rapporteren over wie ze zijn

- Observer ratings (rapportering door anderen)


- Voordeel:

- Info omtrent sociale reputatie, kwaliteit IA, status binnen groep

- Meerdere externe informanten mogelijk (zie ook luik “aggregatie over beoordelaars)


- bv. Ouders en leerkrachten

- Toepassing: 360° beoordelingen in werkcontext


- Bekenden/onbekende als beoordelaar (meestal bekenden)

- In natuurlijke of artificiële setting


- Realistisch maar niet controleerbaar wat er gebeurt versus

- Weg van realiteit maar controleerbaar welk event beoordeeld wordt


- Test-data (bv. Megargee experiment)

- Gestandaardiseerde testsituatie (labo)


- Gedrag uitlokken dat indicatief is voor persoonlijkheid

- !! Link tussen zelfrapportering en test-data -> validiteit 


- Geen overeenkomst -> probleem validiteit van (1 van) de testen

- Proefpersonen proberen raden waarover het gaat en passen gedrag aan


- Voordelen: controle over context, testen van specifieke hypothesen

- Beperkingen: raden, interpersoonlijke situatie
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- Nieuwe tools: actometer

- Bewegingsregistratie ~ energie-level/activity: device aan enkel die beweging registreert, 

correleert sterk met bv. hoe leerkrachten kinderen beoordelen op energie

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

- Beperkingen: slechts beperkt aantal trekken leent zich hiertoe


- Fysiologische data (breed)

- Info over arousal, reactiviteit, snelheid van info-verwerking, … (indicatoren PH) bv. 

Oogknipper-reflex studie bij psychopaten

- Recensie techniek: fMRI


- Oplichten hersendelen bij uitvoeren taak

- Detectie van ijzer gedragen door O2 in rode bloedcellen

- Activiteit van hersengebieden gelinkt aan persoonlijkheid, IQ of stoornis 


- Emotioneel stabiel of instabiel hebben verschillende soorten hersenactivatie bij 
dezelfde taak


- Nadelen: gevoelig aan bias, artificiële setting 

- Biasgevoelig: activatie afwegen van rust-status, maar rust is voor andere mensen 

anders, onderzoek vaak moeilijk te repliceren

- Voordelen: controle over faking


- Autonoom zenuwstelsel, participanten hebben geen controle

- Projectieve technieken


- Interpretatie van ambigue stimuli bv. Rorsach test

- Interpretatie is indicatie van persoonlijkheid (mechanisme van projectie)

- Waarom zijn projectieve technieken T-data?


- Standaard testsituatie

- Zelfde instructies voor iedereen

- Assumptie: evocatie van persoonlijkheid


- Voordelen: zicht op diepe, innerlijke conflicten en wensen

- Kritiek: betrouwbaarheid? Validiteit?


- Methoden

- Life-outcome data


- Informatie over iemands PH vanuit activiteiten & events waar iemand aan deelneemt

- Bv. Telefoon rekening ~ sociabiliteit/extraversie -> niet altijd accuraat, ook rekening 

houden met omgevingsfactoren

- MAAR: altijd een accurate indicatie? Cfr omgevingsfactoren

- Huidige trends:


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


- Facebook

- Taal op facebookprofiel is in belangrijke mate gelinkt aan persoonlijkheid

- Mannen gebruiken veel scheldwoorden, voetbal, regering, …

- Vrouwen: cute baby, family, love, …

- Extravert: party, love, the beach,

- Introvert: internet, computer, pokemon

- Stabiel: sport, actie, succes

- Neurotisch: depressie, sick, pissed, fuck

- Op basis van taal op sociale media is indirecte reflectie op persoonlijkheid

- Meer en meer internationale werknemers die sociale media checken


- Soort email-adres


- Aandachtspunten bij gebruik van meerdere bronnen of methoden 

- Overeenkomst tussen methoden/bronnen?


- Hoe observeerbaarder de trek, hoe groter de overeenkomst

- Agreement: alternatieve indicatoren van hetzelfde construct

- Disagreement:


- Assessment van verschillende fenomenen? Bv. Extraversie - fantasie 

- Feilbaarheid van de maat?


- Doel in functie van betrouwbaarheid/validiteit:

- Triangulation = replicatie over verschillende methoden bv. Vragenlijst van persoon over 

zichzelf of door een partner ingevuld -> gemiddelde van de twee als ware score nemen
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- OF

- Aggregatie: optellen of het gemiddelde nemen van verschillende metingen van 

persoonlijkheid

- Over beoordelaars

- Over de tijd

- Over methoden

- > meerdere metingen ~ uitpartialiseren voor momentane omstandigheden -> 1 dag 

emotionele instabiliteit heeft minder invloed

- Belang van aggregatie: “tends to be very lazy” wordt op heel veel verschillende 

manieren geïnterpreteerd


- Evaluatie van persoonlijkheidsinstrumenten

- Betrouwbaarheid: is instrument accuraat?


- Interne consistentie: mate waarin verschillende vragen/items/adjectieven die hetzelfde 
meten, gecorreleerd zijn


- Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

- Test-hertest betrouwbaarheid: beoordeling van 2 testen met bv. 1 week tussen


- Response sets: antwoordtendensen

- Validiteit: Meten wat je beoogt te meten


- “Face” validiteit: ziet het eruit alsof het meet wat het oogt te meten

- Predictieve validiteit (~ criteriumvaliditeit): in welke mate je concept iets gaat voorspellen 

bv. Ambitie en prestatiemotivatie zouden schoolprestatie moeten voorspellen, bovenop IQ

- Convergente/discriminante validiteit 


- Convergent: mate waarin verschillende instrumenten die hetzelfde construct meten, met 
elkaar overeen stemmen


- Discriminant: als het iets anders meet zou het ook niet mogen overeenstemmen

- Veralgemeenbaarheid: over groepen/condities


- Onderzoeksdesigns 


Megargee experiment: effect van dominantie op leiderschap 

- Creatie van 4 condities cfr dominantie-niveau (CPI-test) 


- Test door Megargee verschillende soorten koppels samengesteld, gaf ze opdracht iets te 
maken


- Kijken hoe ze samenwerken

- Opdracht voor elk koppel: wie wordt leider - volger?


- Hoog dominante man - laag dominante man: 75%

- Hoog dominante vrouw - laag dominante vrouw: 70%

- Hoog dominante man - laag dominante vrouw: 90%

- Hoog dominante vrouw - laag dominante man: 20%

- > 91%: leiderschapsrol man toegekend door dominante vrouw: mannen en vrouwen uiten 

hun dominantie anders

In 3/4 van de gevallen nam de dominante persoon de leiding -> meestal valide

Enkel minder valide bij dominante vrouw en laag dominante man -> slechts in 20% was de vrouw 
de leider

Megargee dacht dat zijn experiment mislukt was tot hij de audiotapes van wat mensen zeiden 
beluisterde

De dominante vrouw zei tegen de man: jij mag de leider zijn, want ik ken daar niets van

Vrouw was dominant want zij bepaalde dat de man de leider mocht zijn

-> dominantie wordt op geslachtsspecifieke manier geuit

Experiment was wel valide, randcondities mee in rekening brengen


Filmpje over onderzoek bij kinderen

Vragenlijst over conscientieusheid, moeten ook een taart maken aan de hand van ingrediëntenlijst

Kinderen en hun taarten worden geordend volgens conscientieusheid 

Hoe consciëntieuzer het kind, hoe mooier de taart

-> triangulatie


Methodologische dwalingen vanuit response-sets

Zelfrapportage
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- Response sets = non-content responding: responsen hebben niets te maken met inhoud

- Instemming (yeah-saying): reverse-scoring items inbouwen


- Hoe jonger, hoe groter de kans op yeah-saying

- Extreem antwoorden: soms een cultuur-effect


- In andere culturen wordt er meer extreem geantwoord dan West-Europees 

- Random antwoorden: vraag laten terugkeren, infrequency schaal creëren


- Infrequency schaal: schaal waarvan je weet dat niemand daar ja op antwoord

- Sociale wenselijkheid (zelfpresentatie-bias of impression management): antwoorden wat 

anderen verwachten dat je gaat antwoorden

- Bron van systematische vertekening

- Antwoorden volgens bepaalde verwachting in functie van sociale aantrekkelijkheid


- Zelfpresentatie bias (self-deception): onbewuste bias op jezelf, kijken door roze bril naar 
zichzelf


- Impressionmanagement: bewuster, willen imponeren

- Sociaal wenselijk als persoonlijkheidstrek vs. “Error”


- Sociale wenselijkheid kan eigen zijn aan iemand, kan dus wel betekenisvol zijn

- Determinanten:


- Sociaal gevoelige onderwerpen

- Selectie-procedures, juridische procedures

- Correlaten: leeftijd, geslacht, opleiding, ras


- Vrouwen antwoorden meer sociaal wenselijk, mensen met lage SES/opleiding ook 
meer sociaal wenselijk


Hoe sociale wenselijkheid voorkomen?

- Specifieke schalen inbouwen


- Nadeel: lengte van de lijst, psychometrische kwaliteiten niet altijd ok, SW meet ook 
persoonlijkheidseigenschap (neiging tot conformisme of sociale naïviteit)


- Vooraf waarschuwen

- Antwoordformaat met gedwongen keuze

- Sociaal wenselijk “vrije” lijsten construeren

Anderzijds:

- Predictieve waarde van persoonlijkheidsmeting mbt succes in werk en prognose therapie wordt 

niet beïnvloed door sociale wenselijkheid

- Geen significante stijging in validiteit bij verwijderen van SW

- Soms wordt probleem gemaakt van SW wanneer dat er niet is


Methodologische dwaling vanuit faking

- Faking


- Het bewust verstoord antwoorden op tests

- Vals negatieven - vals positieven; onderscheid moeilijk te maken


- Hoe detecteren?

- Analog designs (fake good - fake bad studies) 


- Analog designs: prototypische profielen maken door een vragenlijst volledig gefaket in te 
vullen


- Antwoorden matchen met prototypisch profiel

- Blijft moeilijk …


Methodologische dwaling bij observer-ratings

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


- Aantrekkelijke mensen worden ook als intelligent gezien

- Self-based heuristic bias: eigen persoonlijkheid speelt mee ! Vraag hier over !


- Zelf heel emotioneel stabiel persoon, dan beschouw je de uitbarsting van je zus als heel 
abnormaal, je eigen persoonlijkheid speelt mee in de manier dat je anderen beoordeelt


Evaluatie van maten: algemene kritische noot bij interpretatie van resultaten

- Invloed van schaal-format:


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

- Even vs oneven antwoordmogelijkheden - ‘tussencategorie’ (veel mensen kiezen hiervoor)


- Invloed van volgorde van vragen
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- Bv. Correlatie tussen ratings “hoe gelukkig ben je met je leven” en “hoe gelukkig ben je in je 
huwelijk” zijn veel lager dan wanneer je eerst de huwelijksvraag stelt.


- Invloed van referentiekader 

- Context: hoe veel je kan vergelijken

- Kan oorzaak zijn van lage correlaties over beoordelaars heen

- Bv. Partner-collega ratings


- Invloed van inhoud van de items: cf Barnum statements 


Meten van persoonlijkheid: designs

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

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

- Case studies: n=1

- Recente trend: experience sampling design


- Enorme rijkdom aan informatie van mensen over de tijd heen


The dispositional domain of personality: trekken en taxonomieën van trekken

Trait psychology / Trekpsychologie: domein waar we het meest van vertrekken binnen deze 
cursus

- Centrale focus: “those aspects of personality that are stable over time, are relatively consistent 

over situations and make people different from each other”

- Belangrijkste vragen:


- Hoe moeten we trekken conceptualiseren?

- Wat zijn de belangrijkste Tekken waarop mensen van elkaar verschillen?

- Hoe kunnen we een systeem van trekken gaan beschrijven?


- 2 invullingen van een TREK:

- Een interne causale eigenschap: determinant van gedrag

- Beschrijvende karakteristiek (samenvatting) van concreet gedrag 


Trektheorie is dimensionale benadering van persoonlijkheid

- Meest statistisch georiënteerde theorie van persoonlijkheid

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

Gauss-curve voor alle trekken van de trekpsychologie

Vanuit distributie normen maken 

Rechts scheve verdelingen (staart aan rechterkant)  vaak voor sociaal onwenselijke factoren bv. 
Agressie 

Voor sociaal wenselijke factoren vaker links scheef bv. Mensgericht, aangenaam in omgang


Historisch perspectief: vanuit categoriaal naar dimensioneel denken omtrent persoonlijkheid 

Oude grieken voor eerst link tussen immoreel en bepaalde eigenschappen -> heel categoriaal 
denken, kwalitatief verschillend, niet dimensionale

- Aristoteles: 1ste beschrijving van persoonlijkheidstrekken in functie van beschrijving van 

ethisch gedrag, 1ste psychologische beschrijvingen

- MOED

- BESCHEIDENHEID

- IJDELHEID


- Theophrastus: publicatie van 30 types/karakters

- Hippocrates: link 4 basissappen ~ ziekte

- Galenus: toepassing op persoonlijkheid


- Evenwicht tussen 4 sappen = gezond

- Onevenwicht = mentale stoornis

- Afhankelijk van het sap dat in onevenwicht was, andere stoornis

- > eerste psychopathologie


4 bodily fluids (humours) of Hippocrates (460-377 BC)

- Intieel: categoriale types ~ mensen werden ingedeeld in één van de vier basistemperamenten

- Revisie van 4 humorale termen/kleuren naar 2 trekdimensies


- Mood stability (veranderlijkheid)

- Strength of emotions (kalm vs vurig)


- Basis van de theorie van Eysenck
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Identificatie van de belangrijkste trekken

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


- Belangrijke individuele verschillen zijn geëncodeerd in natuurlijke taal

- Kijkt in natuurlijke taal die mensen gebruiken om anderen te beschrijven 

(persoonsbeschrijvende termen, in woordenboeken of actief)

- Hoe meer synoniemen en hoe vaker gebruikt (frequentie), hoe belangrijker die eigenschap is

- Cross-culturele universaliteit: eigenschappen die in alle talen voorkomen zijn universele 

trekken -> meer validiteit voor die trek

- Zorgvuldigheid, nauwkeurigheid zijn sterk cultureel bepaald

- Inhoudelijk hecht een land meer belang aan 1 trek dan een andere

- Woordenboekstudies: persoonsbeschrijvende adjectieven (John, 1990) = passief 

persoonsbeschrijvende woordenschat

- Studie van vrije beschrijvingen (Kohnstamm et al., 1995, 1998) = actieve 

persoonsbeschrijvende woordenschat (zie bv constructie HiPIC)


- Statistische benadering: factoranalyse

- Vertrekt altijd van een pool van items

- Statistische benadering vertrekt puur van empirie -> factoranalyse -> items reduceren

- Is per definitie a-theoretisch wegens empirische basis, gaat op zoek naar correlaties

- 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 

- 4 stappen


- Correlatiematrix (= variable centered approach): vertrekpunt

- Vertrekpunt: data-sheet, bv in SPSS

- Rijen = subjecten, kolommen = variabelen

- Kijken naar de mate waarin variabelen met elkaar gecorreleerd zijn -> zoeken naar welke 

een zelfde onderliggende trek hebben

- Extractie van factoren: datareductie


- 2 factoren: economisch beter dan 6 adjectieven -> 2 factoren met 6 indicatoren 

- Goede datareductie: 80% capteren met onderliggende structuur


- Rotatie van factoren: interpretatie van de factoren

- Factorscores: nieuwe scores op latente factoren


- Factoranalyse

- Een statistische techniek die voor een groot aantal geobserveerde variabelen gaat zoeken 

naar onderliggende variabelen

- Deze onderliggende variabelen noemen we factoren

- Doel: data-reductie en inzicht in structuur van de data-set

- Toepassing op persoonlijkheid-data:  

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 

- Factorlading: correlatie met adjectief en latente factor

- 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


- 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


- Theoretische benadering

- Theorie bepaalt de belangrijkste trekcomponenten

- Stemselectie in functie van theoretische constructen

- Lexicale en statistische benadering worden vaak gecombineerd


- > 3 benaderingen ~ ontwikkelen van taxonomieën

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

te structureren (cfr Galton) en de belangrijkste trekken te definiëren 
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- Correlatie

- Factoranalyse 


Les 2: Historische en hedendaagse multi-trait perspectieven op persoonlijkheid

Biologische theorieën van persoonlijkheid

Historische persoonlijkheidstheorieën 

Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën: Allport

- Eerste classificatie-systeem van persoonlijkheidstrekken op basis van woordenboekstudie 

(lexicale benadering

- Eerste universitaire cursus persoonlijkheidspsychologie, met hem als prof

- Eerste link naar zenuwstelsel

- Integratieve benadering van persoonlijkheid

- Aanhanger van nomothetische én ideografische bandering -> tegenovergestelde visies 

integreren

- Common personality traits: iedereen kan erop beschreven worden

- Personality disposition: uniek, interactie tussen verschillende common traits 

- > interactie


- Classificatie van trekken op 3 niveaus:

- Cardinale trekken: passies, obsessies (meestal heel beperkt)

- Centrale trekken: kern van persoonlijkheid over contexten heen

- Secundaire trekken: eigenschappen die niet altijd duidelijk zijn, in bepaalde contexten wel in 

andere niet

- Ontwikkelde geen persoonlijkheidsmaat, bijdrage was conceptueel 

- Meer genuanceerde visie over persoonlijkheid en ontwikkeling van persoonlijkheid

- Significante bijdragen:


- Trekbenadering: nadruk op beperkingen van trektheorieën zoals ze toen gehanteerd werden

- Theorie van zelfconcept: van belang over theorieën heen


- Als eerste theorie van zelfconcept naar voor geschoven

- Zelfconcept is van belang, hoe je ook naar persoonlijkheid kijkt


Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën: Eysenck

- Klemtoon: erfelijkheid en psyche-

fysiologische basis van trekken -> 
gaat int tegen visie in die tijd, kind 
was blanco blad, volledig nurture


- Constructie hiërarchische typologie:

- Specifieke responsen

- Habituele responsen

- Trait niveau

- Gecorreleerde trekken = super-trait


- Extraversie

- Neuroticisme

- Psychoticisme 


- Oorspronkelijk enkel N en E
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- Specifieke uitwerking P-factor

- Kritiek: P-factor insinueert 

hoger risico op psychose

- Hoog P ~ hoger risico op 

psychotisch-gerelateerde 
ervaringen


- P-factor empirisch minst 
onderschreven


Habituele responsen samen (in interactie gaan) vormen samen een trek (sociaal)

Personality type is dan superordinaat aan de trek

P-factor insinueert psychopathie, maar is niet zo bedoeld door Eysenck

Kil, maar ook creatief

Creativiteit werd gezien als ultieme zelfontplooiing, paste niet goed bij de rest van de trekken


Assessment volgens Eysenck: EPQ

- EPQ: verschillen in scores op supertrekken ~ verschillen in gedrag


- Omgevingsprikkels

- Risico-gedrag

- Veranderingen

- > Verschillen in trekken verklaren verschillen in gedrag, waarom mensen anders reageren op 

prikkels, hoe ze risicogedrag vertonen, hoe ze reageren op verandering

- Cross-cultureel onderzoek: replicatie 3 factoren ok


- In meer dan 24 landen

- Zowel bij mannen als vrouwen

- Support voor genetische basis


- EPQ-versie voor jongeren

- Cross-culturele replicatie

- Stabiliteit van de drie factoren over Ift heen 


Bijdrage Eysenck

- Beschrijving + verklaring van individuele verschillen

- Ontwikkeling robuuste maat voor persoonlijkheid

- Aandacht voor biologische - genetische basis van persoonlijkheid

- KRITIEK:


- 3 factoren voldoende?

- Biologisch criterium te rigide?


Historisch relevante persoonlijkheidstaxonomieën: Cattel

- Pionier in toepassing factoranalyse: structuur van persoonlijkheid

- Empirische reductie van extensieve lijsten van persoonsbeschrijvende trekken

- Ontwikkeling van de 16PF


- Genetisch vs omgevingsgestuurde trekken

- Onderscheid tussen types van trekken (dynamic traits, ability traits, …)

- 16 onderliggende factoren

- Een van de grootste taxonomieën in termen van aantal factoren


Assessment volgens Cattel: 16PF

- Sterke interesse in het maken van een instrument, maar keek te strikt naar de data

- Nadelen 16PF:


- Moeilijkheidsgraad, lang instrument

- Moeilijkheden met betrekking tot replicatie 16 factoren

- Problemen interne consistentie voor een aantal schalen, lage correlatie


Hedendaagse multi-trait perspectieven

Hedendaags 2 soorten modellen: hiërarchische versus circumplexmodellen

Hiërarchisch model van persoonlijkheid (bv FFM met als maat NEO-PI-R):

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

van modellen

- Secundaire/tertiaire ladingen niet in rekening gebracht

- Gevolg: gecorreleerde domeinscores
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Circumplex model van persoonlijkheid (bv interpersoonlijk model van Wiggins) 

-> secundaire ladingen wel in rekening gebracht


Circumplex model van Wiggins

- Visuele voorstelling van interpersoonlijk 

gedrag

- 2 assen: love vs status

- Specificatie van de relaties tussen alle 

trekken in het model

- Doel: aandacht vestigen op hiaten in 

onderzoek naar interpersoonlijk gedrag 
(bv naar trekken die tussen twee ‘pure’ 
trekken liggen)


- Replicatie bij kinderen

- Kritiek: interpersoonlijk gedrag -> slechts 

2 betrokken dimensies?

Specificatie van relatie tussen trekken:

- Nabijheid: positieve correlatie

- Bipolariteit: negatieve correlatie

- Orthogonaliteit: geen correlatie

Visuele circumplex geeft voorstelling van hoe je eigenschappen die niet factorzuiver zijn kan 
begrijpen

Veel accurater, rekening houden met alle aspecten


Hedendaags multi-trait kader: five-factor model

- Vertrekpunt: De lexicale & statistische benadering


- Her-analyse Allport-lijst: 5 factoren

- Significante reeks studies met trekadjectieven: 5 factoren

- > replicatie van 5 factoren zowel vanuit de structuur van trek-adjectieven (Goldberg) als op 

basis van ‘zinnen’-items (McCrae & Costa)

- > Data-driven, a-theoretisch


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

- Iedereen heeft een eigenschap in meerdere of mindere mate


- > Hiërarchisch model


De vijf basisfactoren van persoonlijkheid

- Extraversie: refereert naar sociaal, assertief, dominant, energiek en optimistisch zijn, versus 

eerder een voorkeur hebben voor solitaire activiteiten, andere volgen en introvert zijn

- Altruïsme: kwaliteit van sociale interactie; warm, vriendelijk, empathisch versus koud, 

egocentrisch en antagonistisch

- Consciëntieusheid: werkgerelateerde trekken; precies, ordelijk, planmatig, ambitieus, maar ook 

beschikken over zelfdiscipline en zichzelf als competent beschouwen

- Emotionele stabiliteit: individuele verschillen in (sociale) angst, ergernis, kwetsbaarheid en 

negatieve emotionaliteit

- Openheid voor ervaringen: creatief zijn, problemen en situaties met open geest benaderen, tov 

minder fantasierijk zijn, meer nuchter zijn en een voorkeur hebben voor gekende paden en 
oplossingen


Vijf basisdimensies van persoonlijkheid: het vijf-factoren model (VFM)

Kwantiteit sociale IA: Extraversie

Graag alleen, rustig, beheerst, … <-> sociaal, dominant, energiek, optimistisch, …

Kwaliteit sociale IA: Aangenaamheid

Egocentrisch, bot, hardvochtig, manipulatief, … <-> vriendelijk, oprecht, empatisch, zorgzaam, …

Werkgerelateerde eigenschappen: Conscientieusheid

Slordig, chaotisch, snel afgeleid, onbedachtzaam, … <-> georganiseerd ambitieus, punctueel, …

Regulatie van negatieve emoties: Neuroticisme

Zelfzeker, stabiel, makkelijke omgang met stress <-> angstig, bezorgd, kwetsbaar, snel geïrriteerd, 

Openheid voor ervaringen

Nuchter, minder fantasierijk, voorkeur voor gekende paden <-> creatief, open geest, …
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Five-Factor model: bronnen van evidentie

- Cross-cultureel valide (talen/culturen)

- Valide over leeftijdsgroepen heen (zie ook les rond ontwikkeling)

- Genetische basis (zie ook les gedragsgenetica)

- Sterke predictieve validiteit mbt allerlei outcomes (zie ook les significante levensdomeinen)


Hoe meten we de 5 basisfactoren van persoonlijkheid?

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

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

- BFI: 44 korte zinnetjes, enkel scores 5 dimensies

- Adjectievenlijsten, 

-> keuze tussen gedifferentieerd maar uitgebreid vs minder gedifferentieerd maar economisch


Persoonlijkheid vanuit de NEO-PI-R

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

op elk van de meer specifieke facetten (lagere-orde factoren)

- Persoonlijkheidstrekken kunnen elkaar versterken of compenseren

- Extreme scores kunnen indicatief zijn voor een persoonlijkheidsproblematiek, maar dit is niet 

noodzakelijk zo!

- Afhankelijk van de context

- Afhankelijk van andere trekken

- Afhankelijk van leeftijd

- …


Aandachtspunten:

- De NEO PI-R meet de normale variatie aan persoonlijkheidseigenschappen

- Geen diagnostisch instrument! 


- Depressiviteit binnen NEO meet geen klinische depressiviteit, enkel hoe ontvankelijk je bent 
voor negatieve gevoelens, is een normale eigenschap


- Wel vaak gebruikt binnen diagnostische procedures in functie van beschrijving sterktes/
mogelijke kwetsbaarheden


Bv NEO PI-R profiel

-> Een individu krijgt scores op facetten en domeinen

-> Variable centered assessment


FFM person centered assessment

- Person-centered >< variable centered

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


- Overcontrolled/overgencontroleerd: hoog N, laag E -> houden alle emoties binnen

- Undercontrolled: laag A, laag C

- Resilient: laag N, hoog A, hoog C

- 3 types zijn betekenisvol


- Op basis van data-analytische methoden 

- Cluster-analyse

- Latente klasse-analyse


FFM persppnlijkheidstypes:

- Voordeel:


- Brede toepassingsmogelijkheden:

- Klinisch: zicht op at-risk voor psychopathologie (signaalfunctie)


- Overcontrollers hebben meer kans om geïnternaliseerde pathologie te ontwikkelen bv. 
Angst


- Undercontrolles: externaliserende pathologie bv. verslavingsproblemen, 
gedragsproblemen


- Selectie-doeleinden: bv normprofiel voor verschillende beroepsgroepen

- Nadeel:


- Verlies van informatie (typologie)

- Categoriale toewijzing aan 1 bepaald type


Kritiek FFM:

- A-theoretisch, te beschrijvend, te data-driven, geen achterliggend model
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- Biedt geen verklaring voor onderliggende psychologische processen

- Additionele factoren van persoonlijkheid niet inbegrepen (bv fysieke aantrekkelijkheid, 

religiositeit)

- Religiositeit is cross-cultureel niet aangetoond, daarom niet in FFM


De biologische benadering van persoonlijkheid

2 grote luiken: psycho-biologie en gedragsgenetica

Binnen psychologie/criminologie vooral kijken naar fenotypisch niveau: uitwendig, hoe gedragen 
mensen zich?

Genotypisch niveau < Biologisch niveau < Genotypisch niveau (fundamenteel)


Evidentie voor biologische basis van persoonlijkheid?

- Historisch: oude Grieken (lichaamssappen, fysiognomie, frenologie)

- Evidentie vanuit recente(re) theorieën (Eysenck, Gray, Cloninger, Zuckerman): verband 

persoonlijkheid ~ NT en arousal-systemen

- Hormonaal onderzoek: verband persoonlijkheid ~ testosteron/cortisol/oxytocine

- Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel


Psycho-biologische benadering van persoonlijkheid

- Centrale assumptie: psychologische verschillen tussen mensen resulteren uit verschillen in 

fysiologische systemen

- 2 terreinen: psycho-fysiologie en neuro-psychologie

- Betrouwbare meting fysiologische karakteristieken


- Zenuwstelsel

- Hart- en vaatstelsel

- Hormoon-level


- > sterke vooruitgang van oz

Veel van ons gedrag gestuurd vanuit het neurologische aspect

Psychologische verschillen resulteert uit het feit dat fysiologische systemen verschillen

Neuropsychologie legt de link tussen gedrag en neurologisch functioneren

Belangrijke figuur: Dick Swaab, pionier in psyche-fysiologische benadering

In-utero ontwikkeling van hersenstructuur bepaalt wie we zijn:

- Seksuele oriëntatie

- Geslachtsverschillen

- Psychopathologie

Belang van invloed tijdens zwangerschap:

- Roken - alcohol

- Antidepressiva

- Beperkingen psychotherapie?

- Morele verantwoordelijkheid?

Dick Swaab heeft deelgenomen aan maatschappelijke debatten


Conceptueel kader voor onderzoek naar persoonlijkheid en fysiologische parameters


Link tussen persoonlijkheidstrek en omgevingsconditie

Introvert die op druk feestje komt zal een stijging van de hartslag hebben -> gedrag: persoon kiest 
om het feestje te verlaten 
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Overzicht fysiologische indicatoren relevant binnen psycho-fysiologisch onderzoek van 
persoonlijkheid

Huidgeleiding/cardiovasculaire maten -> autonoom zenuwstelsel/sympatisch zenuwstelsel/
parasympatisch zenuwstelsel

Hersenactiviteit -> Centraal zenuwstelsel

Hormoonspiegel -> hormoonstelsel


Fysiologische metingen: autonoom zenuwstelsel

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

- Electro-dermale metingen (huidgeleiding)


- Via zweetklieren in handpalm (sympathisch zenuwstelsel - fight or flight)

- Bij stress zweet je meestal eerst aan je handen, bij gewoon warmte niet

- Hoe meer je zweet, hoe meer huidgeleiding

- Emotionele arousal meet je aan huidgeleiding


- Gevoeliger aan psychologisch significante stimuli dan aan thermale stimuli

- Lawaai

- Visuele stimuli (emo-foto’s)


- = methode tot meting emotionele arousal bv. Toepassing: leugen-detectie

- Cardiovasculaire metingen:


- Hartslag: tijd tussen 2 hartslagen meten

- Bloedvaten: bloeddruk

- > stijging bij stress, angst, cognitieve inspanning bv. Taak


- Informatie vanuit deze metingen mbt persoonlijkheid:

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

stress

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

- Er zijn mensen die ondanks arousal goed kunnen presteren, anderen niet


- Concrete bevindingen:

- Introverten en neuroten: hogere cardio-vasculaire activiteit bij arousal

- Hogere huidgeleiding bij introverten bij stress of inname cafeïne

- Hoog N: chronische activatie van het sympathisch zenuwstelsel


Fysiologische metingen: Centraal zenuwstelsel

- EEG


- Elektrische activiteit, geproduceerd door de hersenen:

- Alpha wave: rust = inverse indicator van activiteit


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


- ERP

- Elektrische activiteit in respons op omgeving

- Sterk gebruikt in onderzoek naar emoties


- = brain asymmetry research (frontale hersenen)

- Interesse vanuit persoonlijkheidsonderzoek: verschillende activiteit in verschillende regio’s 

voor verschillende ph?

- Toepassing EEG/ERP op persoonlijkheid


- Waarom verschillen mensen in hun affectieve reactie op films?

- Verschillen tussen individuen in activiteit van linker vs rechter hersenhemisfeer in 

rusttoestand

- Positief ingestelde personen: links

- Negatief ingestelde personen: rechts


- Verschillende threshold of responding bij stimulatie

- Positieve ingesteldheid: lagere threshold voor positief affect

- Negatieve ingesteldheid: lagere threshold voor negatief affect 

- > Threshold verklaart waarom mensen anders reageren op stimuli


- Brain imaging technieken (fMRI)

- Functional magnetic resonance imaging

- Uittekenen van structuur en functie van hersenen

- Primair ontwikkeld voor medische doeleinden 


- was lang binnen geneeskunde een belangrijke techniek, ook meer en meer binnen 
psychologie
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- Activiteit specifieke regio irt taak


Toepassing fMRI binnen persoonlijkheidsonderzoek

Canli et al. (2001): 

- fMRI tijdens blootstelling aan positieve en negatieve beelden

- Resultaat: specifieke hersenveranderingen in relatie tot de foto’s die getoond worden

- Mate van hersenactiviteit hangt af van persoonlijkheid:


- N: stijgende frontale hersenactiviteit bij negatieve beelden

- E: stijgende frontale hersenactiviteit bij positieve beelden


= persoonlijkheid ~ hersenreactiviteit tav emotionele stimuli 

Andere gerichtheid in activatie qua verschillen in persoonlijkheid -> zelfde resultaat als EEG en 
ERP = belangrijke replicatie

Grimm et al. (2012): mensen mochten paar uur niet eten, daarna foto’s van eten tonen als prikkel

- fMRI tijdens blootstelling aan “smakelijke” prikkels na periode van vasten

- Resultaat: activatie bepaalde hersenregio’s (limbische structuren) -> ook belangrijke verschillen 

in reacties

- MAAR: trait “self-directedness” (zelfdiscipline) negatief gecorreleerd met activiteit in bv 

amygdala

= persoonlijkheid ~ dynamische biologische processen in hersenen

DeYoung et al (2010): 4 van de Big Five betekenisvol gelinkt aan hersenscans (openheid voor 
ervaringen niet)


Persoonlijkheidsverandering na hersenletsel

- Meest bekende case: Phineas Gage

- Schade in frontale hersenen geassocieerd met persoonlijkheidsverandering


- Pseudo-depressie: apathie, bewegingsarmoede, initiatief- en interesse-verlies ~ depressief, 
maar geen uitgesproken somberheid 


- Pseudo-psychopathie: ontremd gedrag, lage frustratietolerantie, regelovertredend gedrag, 
agressie


- Stemmingswisselingen

- Promiscuïteit 


- Verandering in persoonlijkheid was neurologisch, niet vatbaar voor therapie (Beperkte 
psychotherapeutische effecten)


Persoonlijkheid en hormonen: testosteron 

- Ontwikkeling van mannelijke fysieke karakteristieken

- Link naar persoonlijkheid:


- Hoog: meer wild gedrag, ongehoorzaam, onstuimig

- Laag: meer verantwoordelijk, welgemanierd, vriendelijk

- Gevangenispopulatie: meer geweld- en seksuele delicten bij hoog mean-level niveau van 

testosteron

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

persoonlijkheidsverschillen

- Kritiek:


- invloed van pre-natale blootstelling aan (andere) hormonen 

- Omgevingseffect op testosteron-gehalte (bv. Hoog na voetbalmatch, ook na bv ruzie in 

gevangenis)


Persoonlijkheid en hormonen: cortisol en oxytocine

Cortisol

- Komt vrij bij fysieke of psychologische stress (fight or flight)

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


- Laag cortisol = hoge score op callous-unemotional traits

- Enkel voor jongens!

- Indicator voor emotionele reactiviteit?


Oxytocine

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

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

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

- > Hoge levels van oxytocine heeft te maken met een warme omgang met anderen
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Biologische modellen van persoonlijkheid

Het biologisch model van persoonlijkheid en arousal (Eysenck)

- 2 soorten neurale mechanismen in menselijk brein:


- Excitatorisch: alert, actief

- Inhibitorisch: inactief, rust


- Evenwicht tussen beide: Ascending reticular activating system (ARAS)

- 2 kanalen in de hersenstam


- Reticulo-corticaal systeem: corticale arousal (~Extraversie)

- Corticale arousal laag voor extraverten: opzoeken van activiteiten


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

- Neuroten sneller aroused door emotie-prikkels


- High arousal -> introvert

- Low arousal -> extravert

- High arousal to emotional stimuli -> neurotic

- Low arousal to emotional stimuli -> emotionally stable

- “The biological basis of personality”:


- Verschillen tussen introverten en extraverten vanuit ARAS-systeem:

- Introverten vs extraverten: hoge vs lage arousal

- Gedrag + activiteiten-keuze in functie van streven naar optimale arousal

- Werd experimenteel getoetst (Gale):


- Geen verschil in basic level van corticale activiteit

- Verschil neemt toe naarmate stimulatie stijgt: sterkere reactie van introvert

- Revisie theorie: van arousal naar arousability

- Experiment van Geen


- Algemeen: extraverten zoeken hoger niveau van stimulatie


Experiment van Geen

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

associatietaak:

- Verschillende voorkeur voor geluidsniveau: introverten < extraverten

- Minder goede prestaties bij misfit


2. Link met electro-dermal activiteit:

- Electrodermale activiteit van introverten = extraverten wanneer beide groepen aan het niveau 

van voorkeur werken

Introverten reageren harder op stimuli dan extraverten, naarmate die stimuli harder worden

Op het moment mensen zelf mochten bepalen hoe luid de muziek staat, presteerden ze even 
goed

Introverten vaker stille muziek, extraverter vaker luide muziek (nood aan arousal)

Voor beide groepen was de taak minder goed onder de conditie die ze niet wilden

Op het moment dat ze mogen kiezen is er eenzelfde huidgeleiding -> balans

Vooral op het moment dat stimuli hevig worden is het verschil groot

-> arousability


BIS/BAS theory van Gray: reinforcement sensitivity theory

- Gebaseerd op studies bij dieren

- Uitgangspunt: individuele verschillen in conditioneerbaarheid

- Persoonlijkheid: IA BIS/BAS systeem in de hersenen


- BIS (Behavioral inhibition system): sensitiviteit voor straf

- BAS (Behavioral approach system): sensitiviteit voor beloning


- BIS/BAS sensitiviteit = verantwoordelijk voor angst/impulsiviteit

- Extreme scores ~ verhoogd risico psychopathologie

- Algemeen:


- BIS = internalizing

- BAS = externalizing


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


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

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

mechanismen
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Extraverten zoeken een hoger niveau van 
stimulatie op

Theorie vertrekt van het idee dat elk 
levend organisme zich beweegt naar wat 
het wil 

- gevoelig voor straf: ontwijkt straf (BIS)

- Gevoelig voor beloning: zoekt dit op 

(BAS)

-> interactie verklaart persoonlijkheid

BIS: bang voor afwijzing, angstige 
werknemers

BAS: loonopslag is motiverend

-> andere motivatietechnieken

BIS vertrekt van laag angst naar hoog 
angst


2 modellen zijn gecorreleerd, 2 assen


Biologische basis van de trek “sensation seeking”

- Gebaseerd op studies omtrent sensorische deprivatie 

- > humane wezens streven in gedepriveerde situaties naar eender welke sensorische input


- > Eindeloos herbeluisteren van tapes

- > Beginnen zingen tijdens lange periodes van isolatie (Zelf sensorische input creëren)

- Enorme verschillen tussen mensen wanneer ze gedepriveerd zijn van sensorische input


- Specifieke theorie: Hebb (~ optimale level van arousal)

- Zoeken naar stimulatie bij onderarousal

- Zoeken naar rust bij over-arousal

- > mensen zoeken sensorische input op andere manier op -> persoonlijkheid


De sensation-seeking theorie van Zuckerman

- Terugkerende bevinding: variatie in stress tussen individuen naar aanleiding van sensorische 

deprivatie

- High versus low sensation seekers

- Ontwikkeling sensation-seeking scale

- > predictor van tolerant van sensorische deprivatie, maar ook van functioneren in dagelijks 

leven

- Belangrijke fysiologische basis: neurotransmitters 

- NT wordt afgebroken na prikkeloverdracht

- Regulatie NT-level: enzym monoamine oxidase (MAO)


- Te weinig MAO: voortdurende prikkeloverdracht

- Te veel MAO: te weinig prikkeloverdracht, breekt snel af


- Link met sensation seeking?

- > sensation seekers hebben lage MAO levels in bloed

- > Hypothese Zuckerman: minder inhibitie in zenuwcellen -> minder controle over gedrag-

emoties

Zuckerman stelt niet dat neurotransmitters verantwoordelijk zijn, maar het MAO-enzym


Neurotransmitters en persoonlijkheid

- NT zijn zelf verantwoordelijk voor individuele verschillen:


- Dopamine: functioneert als een beloningssysteem, “the feeling good chemical”, cfr cocaïne

- Mensen die laag scoren op dopamine zijn sensatie seekers

- Dopamine bootst werking van cocaïne na 

- Cocaine zorgt ervoor dat natuurlijke dopamine daalt -> voelen zich na cocaïne slechter 

dan ervoor -> verslaving
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- Serotonine: speelt een rol bij depressie, angst. Cfr prozac: verhindert de heropname van 
serotonine -> blijft langer in synaps


- Norepinephrine: activatie sympathisch zenuwstelsel, soort stresshormoon (fight or flight) 

- > Model van Cloninger is hierop gebaseerd


Biologisch model van Cloninger (gemeten met de TCI): gebaseerd op neurotransmitters

4 temperamentsdimensies:

- Novelty-seeking: dopamine 

- Harm Avoidance: serotonine

- Dependence: norepinephrine

- Persistence

-> onafhankelijk

-> erfelijk bepaald

-> vroeg observeerbaar

-> gelinkt aan neurotransmitters

3 karakterdimensies:

- Self-directedness

- Cooperativeness

- Self-transcendence

-> Minder erfelijk

-> Omgevingsgestuurd

-> Emoties, gewoonten, doelen

Interactie tussen temperament- en karakterdimensies

~ eenzelfde temperament kan tot ander gedrag leiden on invloed van de karakterontwikkeling

-> makkelijk te gebruiken in psychiatrie, populair binnen psychiatrische settings

Link met andere theorieën

- BIS/BAS: 


- NS ~ BAS

- HA ~ BIS

- RD ~ BAS


- FFM: belangrijke verbanden

- N:


- + met Harm avoidance

- - met Self-directedness


- E:

- + Novelty seeking en Reward dependence

- - met Harm avoidance


- O: + met self-transcendence

- A: + met Cooperativeness

- C: + met Persistence eb Self-directedness


Biologisch model van Cloninger: problemen

- Verschil temperament - karakter? -> erfelijkheid!

- Neurotransmitter systemen niet specifiek gelinkt aan temperamentsdimensies

- 7-factorstructuur vaak niet repliceerbaar


Andere stabiele disposities met biologische basis: ochtend-avond types

= Morningness- eveningness: dimensioneel construct; het zijn van een ochtend/avondmens

- Te wijten aan verschillen in onderliggende biologische ritmes (circadiane ritmes, gem 24u)

- > studie aan de hand van “temporal isolation designs”: free running time

- > bevindingen: grote variabiliteit in slaap-waakcyclus zonder time cues


- > korte cyclus: ochtendtypes

- > lange cyclus: avondtypes


- Sterke correlatie ME score (vragenlijst) met piek lichaamstemperatuur (piek bij wakker zijn)

- Replicatie over geslacht, cultuur, SES = endogene etiologie

Laatste tijd meer aandacht, wellness op het werk, academisch presteren

Enorme verschillen tussen mensen in onderliggende biologische ritmes

Natuurlijke cyclus (slaap-waak) is niet altijd 24u

Hoe korter de cyclus, hoe meer mensen ochtendmensen zijn

Hoe langer, hoe meer avondmens
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Belang van morningness-eveningness

- Empirische evidentie ondersteunt validiteit van dit construct


- Jobsprestatie in functie van tijdstip

- Interpersoonlijke ME fit en relationele kwaliteit -> fit tussen partner geeft grotere kans dat de 

relatie blijft duren

- Avondtypes meer flexibel:


- Jetlag

- Slaaptekort


- Ochtendtypes: gezondere levensstijl, betere quality of life

Construct heeft grote validiteit met zaken van functioneren in het dagelijks leven bv. Jobsprestatie

In Scandinavië zijn er bedrijven die opstarten om 4u in de namiddag, mensen kunnen zelf kiezen 
in welk bedrijf ze gaan werken


Les 3: Een gen - omgevingsperspectief op persoonlijkheid

Biologische benadering van persoonlijkheid

- Psycho-biologie (les 2)

- Gedragsgenetica (les 3)


Algemene situering

- Doel gedragsgenetica: In welke mate kunnen 

individuele verschillen toegeschreven worden aan 
effect van genen, omgeving of hun interactie? 

- Bv. Hoe erfelijk is lichaamslengte?


- Studieterrein: relatie genen-omgeving-gedrag

- Statistische vertaling van erfelijkheid: proportie geobserveerde variantie binnen een GROEP die 

verklaard wordt door genetische (of genotypische) variantie

- Genotypische variantie: individuele verschillen in de verzameling van genen in een groep

- Genotypische variantie: observeerbare fenotypische verschillen, bepaald door erfelijkheid én 

omgeving (bv lengte, gewicht, persoonlijkheid)


Gedragsgenetica: een recent onderzoeksterrein

Hoe komt dit? 2 grote kenmerken: controversieel en complex

- Controversieel: in welke mate is persoonlijkheid erfelijk bepaald?


- Invloed omgeving (socialisatie/therapie)? 

- Wat is het nut van therapie als alles al vast zit in je genen? Genetisch bepaald wil niet 

zeggen dat je er niets aan kan veranderen

- Ethische kwestie: “het ligt in de genen …” vs verantwoordelijk, designer babies


- Designerbaby maken is mogelijk voor erfelijke zaken die beide partners bezitten

- In China toen men 1 kind mocht hebben: vaak abortus wanneer de baby een meisje was

- > bij designerbaby kunnen ze allemaal kiezen voor mannen -> overbevolking van mannen


- Eugenetica: design the future of human species 

- Eugenetica betekent het ras verbeteren (uberras maken)

- Positief: door bv. Het belonen van huwelijk tussen hoogopgeleiden

- Negatief: bv. Verplichte sterilisatie van mensen met een beperking


- Complex

- Complexiteit van fenotypes: we zijn extreem verschillend op veel vlakken

- Menselijke ontwikkeling van baby tot volwassene: invloed genen vs omgeving varieert


- Voor baby’s is voedsel heel belangrijk, van ons heeft dat geen invloed als we een frietje 
eten


- Baby heel gevoelig aan omgeving, nu iets minder

- Plasticiteit van de hersenen


Basisbegrippen

- Genotype: onze genen

- Fenotype: uiterlijke invulling daarvan

- Het menselijk genoom = Complete set aan genen: 20 000 - 25 000 genen (1 gen = 2 allelen) op 

23 paar chromosomen

- 22 paar gelijk voor mannen en vrouwen - geslachtshormoon verschilt

- Chromosomen opgebouwd uit lange sequensen DNA (> 3 biljoen base paren)
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- In vrijwel elke menselijke celkern: complete set van menselijk genoom (uitgezonderd rode 
bloedcellen, zaad- en eicellen) 

- In zaad en eicel zitten 23 chromosomen (niet paren)


- Centrale werkhypothese: genoom = constant


Menselijk genoom

- DNA = drager erfelijke info

- Sequensen van 4 basen (AG TC) 


- A koppelt altijd met T, G met C

- Adenine, Guanine, Thymine en Cytosine


- Veelvoud = 1 gen

- Spontane genetische verandering (mutatie) in DNA = basis voor een syndroom (bv schizofrenie


- Mutatie: iets verandert aan sequentie van basen)

- Genen komen in paren voor (cfr liggen op chromosomen), 1 gen bestaat uit 2 allelen

- Allelen: varianten van hetzelfde gen

- 2 allelen van 1 paar: info voor bepaalde eigenschap 


- Dominante allel komt tot uiting

- PP: homozygoot voor het dominante allel -> dat allel komt tot uiting in fenotype

- aa: homozygoot voor recessieve allel -> recessief komt tot uiting

- Bb: heterozygoot -> dominant komt tot uiting (bruine ogen)


- Gene loci: plaats van genen op het chromosoom

- Homozygoot vs heterozygoot

- Aantal genen verschilt per (paar) chromosoom 

- Proteïnen zijn de basis van alles


Human Genome project: doel om menselijk genoom te ontdekken

- Identificatie van menselijke genen

- 1990-2003

- Centrale bevindingen:


- Slechts 2% van DNA omvat genetische instructies (98% bevat geen code = junk DNA)

- Nuttig DNA -> regelen productie van proteïnen

- Voor 50% van onze genen is hun functie onbekend

- 50% van ons DNA is gelijk aa n dat van andere organismen 

- 1% zorgt voor individuele verschillen tussen mensen

- Verschillen mens-dier: wijze waarop proteïnen gedecodeerd worden 


Misconcepties omtrent erfelijkheid uitgeklaard (staan hier juist):

- Erfelijkheid is niet van toepassing op niveau van het individu 


- In groep van studenten is erfelijkheid van lichaamslengte 90%

- Op individueel niveau geen debat over nature/nurture


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

- Erfelijkheid is een populatie-parameter (gaat altijd over een groep) 


- Stel dat je geen voedsel genoeg hebt, kunnen je genen voor lichaamslengte niet tot uiting 
komen


- Stel dat enkelen voedseltekort hebben gehad, wat invloed had op hun ontwikkeling -> 
erfelijkheid van 90%


- Erfelijkheid is niet constant

- Afhankelijk van omgeving, tijd bv. Gebieden met voedseltekort: grotere invloed van nurture 

dan erfelijkheid

- Afhankelijk van samenstelling steekproef/populatie bv. Migratie: steekproef verandert, groep 

blijft niet consistent

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

= Quantitative trait loci), nooit 1 gen bv. Er is geen psychopathie gen 

- QTL: sequencen DNA waarop genen liggen, genen zijn verantwoordelijk voor kwantitatieve 

trekken

- Kwantitatieve trekken worden polygenisch bepaald, zijn de resultanten van meerdere genen 

en de omgeving


Single-gen erfelijkheid = mendeliaans patroon van overerving
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- 1 enkel gen is verantwoordelijk voor een specifieke trek/fenotypoe Cfr single gene-defects (bv. 
Ziekte van Huntington: achteruitgang van je hersenen)


- Is eerder uitzondering dan regel! (Vooral ziektes)

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

aan genotypische én genotypische variatie bestaan


bv. Autosomaal dominante aandoening -> 1 kans op 2 kind het geeft

Hoe veel kans heeft een kind om de ziekte van Huntington te hebben als 1 ouder het heeft?

50%


Gen-omgevingsperspectief op lichaamslengte

- Stel: erfelijkheid van lichaamslengte volgt een Mendeliaans patroon en wordt veroorzaakt door 

1 gen. Hoeveel fenotypes krijg je dan?

- GG: groot

- GK: middelgroot

- KK: klein


Menselijk functioneren: polygene trekken

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

omgeving

- Genen betrokken bij groeihormonen 

- Genen betrokken bij lengte beenderen

- …

- Specifieke omgevingsinvloeden


- Genetische variabiliteit vergroot bovendien door mutatie ~ cfr monozygote tweelingen zien er 
niet altijd identiek uit! (Mutaties en interacties met omgeving


- Vanuit evolutionair perspectief: variabiliteit ~ overleving van de soort


Polygenische effecten bv. Distributie voor menselijke lichaamslengte: Gauss-curve


Gedragsgenetica: 2 terreinen

- Moleculair genetica (inzoomen op genen): 2 technieken


- Associatie analyse: associatie tussen gen/genoom en trek -> functie van genen

- Candidate gene association studies (bv. Meta-analyse: link DRD4 - Novelty Seeking + 

impulsiviteit) vs. Genome wide association studies (Nemen volledig menselijk genoom ipv 
specifieke gen onder loep - focus op deeltjes DNA die variatie vertonen) 

- Candidate gene association studies: 1 bepaald gen eruit nemen en bekijken

- Dopamine receptor D4 (DRD4)

- Novelty seeking is een van meest bestudeerde persoonlijkheidstrekken, zoeken naar 

nieuwe ervaringen die eventueel risico inhouden, impulsiviteit

- DRD4 is mogelijks goed kandidaat gen om novelty steking te verklaren -> meta-analyse 

bevestigt

- Mensen met lange variant van DRD4 hebben veel meer novelty seeking, mensen zijn 

niet zo gevoelig aan dopamine, dus op andere manier sensatie boost halen 

- Kritiek! Replicatie, DRD4 verklaart slechts 4% van Novelty seeking 


- Het is nooit zo dat er maar 1 gen verantwoordelijk is voor een psychologische trek is, 
DRD4 verklaart maar 4% van variantie, in andere studies vond men link tussen novelty 
en DRD2, in nog ander onderzoek vond men link tussen DRD2 en hyperactiviteit


- Linkage analyse: lokaliseren van genen (a.d.h.v. familie-stambomen) -> structuur van genen

- > Indien genen dicht bij elkaar liggen, is er een. Grotere kans dat ze samen worden 

doorgegeven bij de celdeling 

- Markergenen hebben een plaats op het DNA die we weten liggen

- Ziektegenen weten we niet liggen 

- Cross-over/recombination: een nieuwe combinatie wordt gemaakt

- A&B liggen dicht bij elkaar en worden samen doorgegeven

- Onderzoekers maken kaart van hoe genen zich lokaliseren via markergenen


- Kwantitatieve genetica 

- Schatten van gen-omgevingsbijdragen in genotypische variantie (in %?)

- Meestal op basis van tweelingen- of adoptie studies

- 4 assumpties (voor kwantitatieve genetica in algemeen):


Persoonlijkheidspsychologie 21



- Genetische verschillen leiden tot genotypische verschillen

- Niet-genetische verschillen kunnen ook leiden tot fenotypische variatie

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

similariteit 

- > Als genetische factoren zijn, dan lijken tweelingen veel meer op elkaar dan andere 

mensen

- Als gedeelde omgevingsfactoren belangrijk zijn, dan varieert het fenotype naargelang het 

samenleven van individuen


Schatting van erfeliijkheidsvariantie volgens klassieke additieve methode: 5 uitgangspunten

Variantie fenotype = genotypische variantie + omgevingsvariatie = 100%

- Gen-omgevingscorrelatie is verwaarloosbaar klein

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


- Additief: optellen

- Non-additief: niet optellen


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

- Assortative mating: partners zoeken die gelijkaardig zijn aan elkaar


- Omgevingsgelijkheid is dezelfde voor monozygote en dizygote tweelingen 

- Monozygote tweelingen: zullen ouders hun meer stimuleren om gelijk te gedragen? Uit 

onderzoek blijkt van niet

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


Methoden voor beschrijven van genetische overerfbaarheid van persoonlijkheid

1. Selective breeding: op selectieve wijze dieren laten paren -> artificiële selectie in functie van 

bepaalde trekken die je wilt

2. Familiestudies: 50% gedeelde genen binnen families

3. Tweelingenstudies: monozygoot (100%) versus dizygoot (50%)

4. Adoptiestudies: geen genetische effecten

-> combinatie van deze studies: assessment van genetische overerfbaarheid

- Geen biologische maten

- Wel op basis van persoonlijkheidsmaten (observatie, interview, vragenlijst)

- Focus huidige les: FFM en model van Eysenck


Familie-studies

- Rationale: mate van gelijkheid in bepaalde persoonlijkheidstrek ~ mate van genetische 

verwantschap tussen familieleden

- Makkelijk beschikbaar maar

- Minst informatie:


- Elke ouder met elk kind: 50%

- Alle kinderen onderling: 50%

- Delen niet alleen genen, maar ook omgevingsinvloeden

- > tweelingenstudies zijn duidelijker


Tweelingenstudies

- Tweelingen vormen geen homogene groep: monozygote en dizygote tweelingen

- Rationale: monozygoot versus dizygoot: identiek (100%) vs gemiddeld 50% zelfde 

genenmateriaal 

- Als genen belangrijk zijn, dan moet de correlatie tussen mensen stijgen als de genetische 

gerelateerdheid stijgt

- Monozygoot is identiek, maar er kunnen ook mutaties zijn


- Zygositeitsbepaling:

- Onderzoek van de moederkoek (bv. Oost-Vlaams twinregister)

- Zygositeitsvragenlijst 


- Designs:

- Samen opgevoed vs. Apart opgevoed 


- Tweelingen worden meestal hetzelfde opgevoed -> geen onderscheid tussen nature en 
nurture mogelijk 


- Tweelingen die geadopteerd zijn (in verschillende gezinnen) zijn het duidelijkst

- Prospectief vs. Retrospectief 


- Prospectief: vanaf jongs af aan volgen
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- Retrospectief: achteraf terugkijken

- Kritiek: overrepresentatie genetische rol, cfr tweelingen hebben meer gelijke omgeving i.t.t. 

Siblings - “equal environment hypothesis” 

- Voor persoonlijkheid is de unieke omgeving belangrijker dan de gedeelde omgeving


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


- Dit betekent:

- rMZ = h2 + c2

- rDZ = 1/2 h2 + c2


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


- DUS: h2 = 2(rMZ - rDZ)


Bv. Lichaamslengte 

Corr MZ = .89

Corr DZ = .51

Erfelijkheid?

= 2*(.89-.51) = 76%

Omgevingsvariantie?

= 100% - 76% = 24%

Gemeenschappelijke omgevingsvariatie?

.89 - .76 = .13 = 13%


Correlaties VFM-dimensies tussen monozygote en dizygote samen-opgevoede tweelingen 
(Riemann et al., 1997)

- Erferlijkheidschatting volgens de klassieke methode 


- 80% van neuroticisme wordt genetisch bepaald

- c2 (gemeenschappelijke omgevingsvariantie) = rMZ - h2

- Neuroticisme: .53 - .80 = - .27 (negatief kan natuurlijk niet)


- Correlaties voor extraversie en neuroticisme (Eysenck) voor monozygote en eizygote samen-
opgevoede tweelingen in 3 verschillende landen (Loehlin, 1989)


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

- 30-50% is erfelijk bepaald

- 50-70% bepaald door omgeving


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

- Monozygoot apart opgevoed hebben nog sterkere correlatie dan dyzygoot samen opgevoed

- > sterke evidentie voor genetica


Lichaamslengte voor monozygote samen opgevoede tweelingen: r = .95

Correlatie .95 is heel sterke erfelijkheid


Novelty speling monozygote samen-opgevoede tweelingen: r = .63

Erfelijkheid is minder belangrijk bij persoonlijkheidstrekken 


Adoptiestudies 

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

vergelijken

- Gelijke omgevingsassumptie niet nodig (i.t.t. tweelingenstudies) - geen verwarring van 

genetische en gedeelde omgevingsvariantie mogelijk.


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

Personality dimension: indices of extraversion

Correlatie tussen biologisch kind en ouder is groter dan met adoptieouder -> sterke genetica


Minnesota study twins reared apart

- Studie van 45 monozygote en 26 dizygote apart opgevoede tweelingen

- Krachtig: combinatie sterktes tweelingstudies met adolptiestudies

- Hoge correlaties, ook voor attitudes

- Probleem? Komt zelden voor …
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Traditionalisme is .59 genetisch bepaald

Persoonlijkheid heel sterk door unieke omgeving

Bv. Gezondheidsgedrag meer door gedeelde omgeving bepaald


De traditionele schattingsmethode: problemen

- Assumptie gelijke omgeving dizygote - monozygote tweeling -> nood aan nieuw soort 

berekening

- Geen directe meting omgevingscomponent (omgeving = “restvariantie”)

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

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

- > Van persoonlijkheid = genen + omgeving (traditioneel additief model)

- Naar persoonlijkheid = genen + en x omgeving (integratief model)


Integratieve gedragsgenetische benadering

Types van genetische variantie/invloeden (Bouchard & McGue, 1981)

1. Additieve genetische variantie: genetische variatie in individueel gedrag die resulteert uit de 

som van de overgeërfde genen van beide ouders = narrow heritability

2. Niet-additieve genetische variantie:


- Dominant: dominante versus recessieve allelen (betrekking op 1 gen)

- Epistatisch: interactief effect tussen genen (suppressie/expressie); 2 of meerdere genen die 

met elkaar samen werken/elkaar tegen werken

1 + 2 = broad heritability

Expressie van bepaalde genen hangt af van de andere genen

Bv. 

Ene gen bepaalt of andere gen tot uiting komt

Ene gen codeert voor roze of blauwe bloemen

Ander gen codeert voor witte bloemen of gekleurde bloemen

Gen voor witte bloem -> allel voor roze/blauw maakt niet uit

Allel voor witte bloem is epistatisch, al de rest is hypostatisch

Epistatisch komt tot uiting, hypostatisch wordt onderdrukt = epistasis


Assortative mating: je kiest een partner gelijkaardig aan jezelf, zorgt ook voor meer 
relatiesatisfactie

- Basisassumptie: random partnerkeuze ~ random genetische similariteit

- Maar: partnerkeuze in functie van gelijkaardige kenmerken:


- Fysieke karakteristieken (lichaamslengte!)

- Cognitieve capaciteiten (IQ)

- Persoonlijkheid

- Psychopathologie 


- Verhoogt de similariteit tussen 1e graadsverwanten (dizygote maar niet monozygote 
tweelingen)


Traditioneel additief model Integratief model

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

≠ soorten genetische variantie:

- Additief

- Non-additief (dominantie, epistasis)

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

Omgeving opgesplitst: Gedeelde én niet-gedeelde 
omgevingsvariantie

- Within family factors

- Outside family factors

Partnerkeuze is random, niet verwant met fenotype/
genotype “geen assortative mating” (onafhankelijk)

Assortative mating

“Is verwaarloosbaar klein” Gen-omgevingscorrelaties

Gen-omgevingsinteracties

Omgevingsmodulaties 
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- Impliceert een onderschatting van de genetische contributie

- > Dyzygote tweeling lijken meer op elkaar, dus het verschil kudden monozygoot en dyzygoot 

wordt kleiner


Omgeving: gedeelde vs unieke

- Indien 50% genetisch, wat dan met omgeving?

- Gemeenschappelijke omgeving: consistent laag (5 à 10%)


- Cfr lage similariteit tussen geadopteerde kinderen

- Als gedeelde omgeving belangrijk is dan zouden geadopteerde kinderen meer op elkaar 

lijken

- KRITIEK: methodologisch effect 


- Bij observatie heb je een groter effect van gedeelde omgeving dan bij vragenlijsten

- Niet-gedeelde (unieke) omgeving (inclusief foutvariatie): significant, maar wisselende resultaten 

(i.e. verschillende vriendengroep) “vele kleine beestjes maken een groot” 

- Vele kleine beetjes maken een groot verschil bv. Andere vriend(in)en, andere schoolrichting, 

…

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

gezondheidsgedrag (roken/drinken) (adoptie-studies)


Unieke omgevingsvariantie

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


- WITHIN FAMILY FACTORS:

- Passief model

- Child-effects model

- Parent-effects model


- OUTSIDE FAMILY FACTORS:

- Context-specifieke socialisatie

- Socialisatie buitenshuis

- Transmissie van cultuur via groepsprocessen


Unieke within-family factoren (model van Reiss)

- Passief model: 


- Klemtoon op algemene genetische overlap ouder-kind

- Geen aandacht voor andere of interagerende factoren 

- Kind erft op passieve wijze genen van ouders, passieve overlap, in dit model geen aandacht 

voor andere factoren

- Child-effects model:


- Gen veroorzaakt gedrag bij kind bv. Kind roept, ligt aan de genen van het kind

- Gedrag kind veroorzaakt hetzelfde/gelijkaardig gedrag ouder

- Gedrag ouder niet als oorzaak van gedrag kind

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

van het kind bv. Tweeling: ene kind is stil, andere kind is actief

- Positieve feedback lus: stimuleren natuurlijke aanleg van kind

- Negatieve feedback lus: tegenwerken natuurlijke aanleg van kind 

- Ouders gaan kinderen anderen bejegen naargelang persoonlijkheid -> unieke omgeving 

binnen het gezin

- Parent-effects model:


- Gedrag ouder als respons op gedrag kind in overeenstemming met eigen genetische make 
up


- Respons ouder lokt gedrag uit bij het kind cfr genetische make up van het kind bv. Ouders 
roepen op humeurig kind -> kind gaat terug roepen


- Within family effects leidt tot bias bij schatting erfelijkheid!

- Overschatting erfelijkheid bij negatieve feedback loop 


- Negatieve feedbackloop: ouders stimuleren omgekeerde gedrag van het kind

- Stimuleren stil kind om meer actief zijn, stimuleren actief kind om stiller te zijn

- > beginnen meer op elkaar te lijken

- > overschatting van erfelijkheid (ze lijken op elkaar, maar niet door erfelijkheid)


- Onderschatting erfelijkheid bij positieve feedback loop
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Reiss’ three models of genetic transmission


Unieke outside family factoren

- Basis: groeps-socialisatie theorie: ontwikkeling van sociale identiteit op basis van in- en out-

groups waar we onszelf al dan niet toe rekenen

- Sociale groepen = unieke omgevingsfactor met invloed op persoonlijkheid:

- Verschillende aspecten van beïnvloeding:


- Context-specifieke socialisatie: bv. School - thuis, in verschillende omgevingen unieke 
feedback op je persoonlijkheid, verschillende contexten beïnvloeden hetzelfde gedrag


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

- interactie met verschillende groepen bv. Vriendengroepen uit unief en nog 

vriendengroepen middelbaar -> persoonlijkheid kan ook verschillen in verschillende 
groepen


- Transmissie van cultuur via groepsprocessen: persoonlijkheid kind als resultante van 
interactie met sociale identiteit van onze ouders, ook jouw ouders zijn onderhevig aan 
invloeden


- Groepsprocessen die verschillen tussen sociale groepen versterken (bv. In verschillende 
groepen heb je een andere hiërarchische positie) of verschillen tussen individuen binnen 
groepen versterken


Gen-omgeving correlaties en interacties

- Erfelijkheid van trekken verantwoordelijk voor stabiliteit

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


- Gen-omgevingscorrelatie

- Gen-omgevingsinteractie

- Omgevingsmodulatie 


Gen-omgevingscorrelaties

- Individuen met verschillende genotypes worden aan verschillende omgevingen blootgesteld

- Correlatie kan negatief of positief zijn 


- Positief: je omgeving zorgt ervoor dat je persoonlijkheid meer tot uiting komt bv. Stimulatie

- Bij negatief net niet


- Soorten:

- Passief (onafhankelijk): ouders geven bv hoog N genen door, maar creëren tevens een 

neurotische omgeving (bv. Verbaal sterk - boeken in huis), hangt niet af van het gedrag van 
het kind
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- Reactief/evocatief (afhankelijk): genetische dispositie kind lokt specifiek gedrag uit bij 
omgeving (bv. Graag knuffelen, weent als het geen knuffels krijgt, mama gaat het constant 
knuffelen)


- Actief (afhankelijk): kind zoekt actief een bepaalde omgeving op die past bij zijn/haar 
genetische dispositie (bv. Sensation seeking, bv. Mensen kiezen eerder een job die bij hun 
persoonlijkheid past)


Gen x omgevingsinteracties

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

omgeving

- Bv. Stille/lawaaierige omgeving -> mate van extraversie bepaalt cognitieve prestaties


- Introverten maken meer fouten op een test in een luide omgeving, extraverten maken meer 
fouten in een stille omgeving


- Bv. Misbruik -> laag MAO-A gehalte -> ATS persoonlijkheid

- = moderatie

- Interactie tussen genetica en omgeving kan een versterkend of bufferend effect hebben


Gedragsgenetica en het FFM: samenvatting

- Twee verschillende invalshoeken:


- Meta-analyse

- Rechtstreekse meting met een VFM instrument


- Bevindingen consistent:

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


- Activity level: gemeten met een actometer: (GOSAT study): erfelijkheid = .40

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


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

- Vb. Onbevreesd: MZ: .54 - DZ: .03


- Morningness-eveningness: erfelijkheid = 54%

- Impulsiviteit: erfelijkheid = 50%


Mijlpaal onderzoek naar erfelijkheid van FFM-facetten (Jang et al., 1998 !!)

- Steekproef: Canadese en Duiste steekproeven MZ en DZ twins

- Resultaten: (self-reports NEO PI-R)


- Genetische en omgevingsinvloeden: zelfde type en grootte-orde (hoogte van de percentages) 
over beide culturen heen (voor 26 van de 30 facetten)


- Residuele facetscores (scores uitgezuiverd voor de domeinscore)

- Additief genetische schatting van 25 tot 65%

- Geen effect van common environment, wel unieke omgeving


- Argumenten voor hiërarchisch model van persoonlijkheid:

- Facetten zijn meer dan een operationarisatie van de factor waarop ze laden

- Facetten zijn constructen met erfelijke en dus biologische basis


Data: 

-> Voor Modesty & Self-discipline is gedeelde omgeving ook van belang

Values & Order: zelfde type, maar grootte-ordes zijn anders

Ruwe facet scores: veel zaken vallen onder conscientieusheid -> corrigeren

Als je cijfers screent dan loopt erfelijkheid van .25 tot .65


Additionele bevindingen vanuit gedragsgenetisch onderzoek:

- Attitudes:


- Traditionalisme (Openness)

- Conservatisme: sterk genetisch, reeds observeerbaar vanaf 12 j


- Beroepsvoorkeuren:

- Aantrekkelijkheid van aspecten in jobs (drijfveren - energievreters) gelijker beoordeeld door 

genetische verwanten dan door genetisch niet-gerelateerden

- Ondernemerschap


- Religiositeit: stijging genetische invloed van adolescentie naar volwassenheid -> genetica niet 
stabiel

- In adolescentie is erfelijkheid van religiositeit .12, in volwassenheid .44


- Drinken en roken:

- Roken: 50% genetische invloeden (initiation + persistence)
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- Alcoholgebruik én alcoholisme: erfelijkheidscomponent is .50 of groter

- Kans op geslaagd huwelijk


Genes and alcoholism: moleculair

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

-> Mutatie in gen leidt tot alcoholmisbruik 


Happy marriage may be all in your genes

- Genetische basis voor:


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

- Geneigdheid om te trouwen vs. Single blijven (68%)

- Kans op scheiden


= Gedragsmatige manifestaties van persoonlijkheid


Recente bevindingen vanuit de Minnesota Twin Family Study

- Partnerkeuze genetisch?


- Hebben twins gelijkaardige partners? 
Gelijkenis partners = random paren


- Vinden ze elkaars partner aantrekkelijk? 2/3 niet

- > partnerkeuze = random


- Gelijkenissen vs verschillen naarmate twins ouder worden?

- Fysieke kenmerken

- Vaardigheden (enkel MZ): Qua vaardigheden gaan ze meer op elkaar lijken

- Monozygote tweelingen sterven vaker op dezelfde leeftijd dan dyzygote tweelingen


Vb. Examenvraag 

Gedragsgenetische studies van persoonlijkheid toonden aan dat:

A. De correlatie voor Neuroticisme en Extraversie bij apart-opgevoede MZ tweelingen doorgaans 

groter is dan bij samen-opgevoede DZ tweelingen.

B. Tot 50 procent van de fenotypische variantie van persoonlijkheid verklaard wordt door effecten 

van de gedeelde omgeving.

C. De gedragsgenetische component voor trekken zoals activiteitsniveau kleiner is wanneer ze 

gemeten worden met fysiologische maten zoals de actometer.

D. De NEO PI-R facetten cross-cultureel gezien een sterk verschillende gedragsgenetische basis 

hebben voor wat betreft het domein Neuroticisme.

Juiste antwoord is A


Les 4: Persoonlijkheidsontwikkeling

Hoe evolueert persoonlijkheid doorheen ons leven?


Algemene evidentie voor het belang van vroege individuele verschillen: De Dunedin Study (Caspi, 
2000) !!!

- Epidemologische studie van een geboortecohorte:

- °1 april 1972 - 31 maart 1973 in Dunedin (stad in Nieuw-Zeeland)


- Iedereen van die groep uitgenodigd, bijna iedereen van hun participeerde 

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

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

- Alle assessments: 60 dagen rond hun verjaardag

- Fysieke en psycho-sociale modules

- Psychiatrisch onderzoek

-> gaf als eerste aan dat er iets stabiel is aan onze persoonlijkheid

Op heel vroege leeftijd (3j) kan je al verschil zien tussen kinderen, deze verschillen hebben 
voorspellende waarde voor later


De Dunedin Study: Unieke kenmerken


Persoonlijkheidspsychologie 28



- Prospectieve longitudinale studie

- Zeer beperkte uitval: 97-98% participeert (Normaal in longitudinale studies is er 30-40% uitval)

- Multidisciplinair team: verschillende predictoren + veel criteria

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

van sexe-verschillen


Dunedin Study: centrale bevinding

- Observatie van 3-jarige kinderen


- 90-minuten / strange-situation test 

- Strange situation: met mama in ruimte aan het spelen, mama gaat weg, vreemde komt 

binnen, daarna gaat mama terug binnen

- Beoordeling op 22 gedragsschaaltjes


- Cluster analyse: 3 clusters:

- ‘Goed aangepaste’ cluster, veerkrachtig: zelf-controle, zelf-vertrouwen, niet overstuur bij 

confrontatie met nieuwe elementen

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

- ‘Ongecontroleerde’ cluster: impulsief, rusteloos, negatief, onvoorspelbaar in reactie/emotie


Types op 3-jarige leeftijd voorspellen …

- Persoonlijkheidsstructuur op 18 (zelf) en 21 (peer)

- Sociaal functioneren:


- Kwaliteit van de sociale relaties op leeftijd van 21 jaar (familie en peer)

- Sociale ondersteuning (materieel, mentaal en emotioneel) tijdens de jongvolwassenheid


- Werk-werkloosheid

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

- Crimineel gedrag (zelfrapportering + strafblad)


Temperamentsverschillen (3 jaar) en misdaden/strafblad (21 jaar)

- Ongecontroleerde kinderen stellen later nog steeds impulsief/antisociaal gedrag

- > niet allemaal, grotere statistische kans

- > meer zelfgerapporteerde misdaden

- > ook vaker een strafblad

- Goed aangepaste kinderen vertonen het minste misdaden

Geremde kinderen scoren later lager op positief affect, hoger op constraint

Kinderen die rusteloos en impulsief (ongecontroleerd) waren, rapporteren op 18 jaar meer 
conflicten in sociale relaties

Kinderen die op 3 jaar teruggetrokken, angstig waren (geremd), hadden op 18 minder 
hulpbronnen, minder groot netwerk

Kinderen uit ongeremde cluster hadden meer conflicten op het werk, meer kans om ontslagen te 
worden

Geremde kinderen hebben op 15j meer kans op internaliserende problemen

Ongecontroleerde kinderen hebben meer kans op antisociale stoornis op 21, kinderen uit 
geremde cluster hebben vaker een depressie

Niet deterministisch, maar wel een statistische voorspellende waarde


Bijdrage Dunedin Study

- Pionierstudie met betrekking tot betekenis van vroege individuele verschillen (gedragsschalen) 

voor later functioneren

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

multipele, onafhankelijke indexen van functioneren op latere leeftijd/in verschillende contexten


Psychometrische tekortkomingen Dunedin Study

- Geen modelmatige representatie van vroege individuele verschillen:


- Men baseerde zich uitsluitend op gedragsschaaltjes

- Je kan pas uitspraken doen over stabiliteit als je het steeds op dezelfde manier meet, 

maar dat is niet gebeurd, schaaltjes waren leeftijdsafhankelijk

- Beoordeling op basis van observatie


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

- Heeft het onderzoek naar stabiliteit en verandering bemoeilijkt
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- Hoe kunnen we deze vroege verschillen tussen kinderen meer systematisch onderzoeken? 
= aan de hand van specifieke maten die kaden binnen een conceptueel model


-> hoe kunnen we de belangrijkste individuele verschillen tussen kinderen modelmatig 
representeren?


Individuele verschillen op jonge leeftijd: temperament of persoonlijkheid?

- Klassieke visie tussen temperament en persoonlijkheid is dat er een sequentiële relatie is


- Eerst temperament, daaruit ontwikkeld persoonlijkheid in interactie met de omgeving

MAAR:

- Genetische basis van persoonlijkheid is dezelfde als die van temperament

- FFM trekken reeds op zeer jonge leeftijd observeerbaar (2 jaar)

-> Verschil tussen temperament en persoonlijkheid gaat niet zo goed op


Invalshoek 1: Individuele verschillen op jonge leeftijd beschrijven aan de hand van 
temperamentsmodellen

- Temperamentsmodellen <-> behaviorisme & psychodynamica


- Behaviorisme en psychodynamica: kind is tabula rasa

- Aangeboren/primaire reactiepatronen <-> externe factoren die ontwikkeling van kind sturen

- Genetische invloed

- Stabiel over tijd


Temperamentsmodellen: onderlinge verschillen

- Aard en aantal dimensies

- Verschillende klemtoon op emotionele- en aandachtsprocessen, alsook stilistische 

componenten van temperament

- Verschillende onderzoekstradities: vragenlijsten / observaties


Individuele verschillen op jonge leeftijd: hoe meten?

- Temperamentsmodellen?


- Thomas & Chess

- Buss & Plomin

- Rothbart & Derryberry


- Persoonlijkheidsmodellen?

- Top-down

- Bottom-up


Thomas & Chess: negen dimensioneel systeem

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


- Directe observatie in plaats van vragenlijsten

- Klinisch-psychiatrisch onderzoek


- Temperament: het hoe-aspect van gedrag

- Stylistische component van temperament

- Reciprociteit kind - omgeving


- Introductie concept: “goodness-of-fit”, “easy/difficult temperament”

-> paradigmashift: Er zijn nu eenmal kinderen/baby’s die makkelijker temperament hebben dan 
andere

Negen dimensies relevant voor psychologische ontwikkeling:

- Activity (alle verschillen rond activiteit zitten in temperament)

- Adaptability bv. Hoe goed kinderen omgaan met een nieuwe leerkracht

- Approach-withdrawal: de mate waarin ze zelf toenadering zoeken

- Regularity/rhytmicity: verschillen tussen kinderen in regelmaat in bv. Eten, slapen, …

- Treshold of responsiveness: aantal stimulatie die nodig is om een kind te triggeren bv. Veel 

lawaai

- Intensity of reaction: intensiteit van reacties, positief of negatief

- Quality of mood: basis emotionele staat waarin kinderen zijn

- Distractability: in welke maat je een kind makkelijk kan afleiden

- Task persistance: hoe lang een jong kind zich kan focussen op iets

Vragenlijsten voor baby’s tot lagere schoolleeftijd; multi-informant
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De drie configuraties van persoonlijkheidseigenschappen bij jonge kinderen volgens Thomas & 
Chess (1977) op basis van 9 dimensies


Thomas & Chess: kritiek

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

-> ander onderzoek kwam tot 4/6 dimensies

- Onderwaardering voor motivationele en emotionele componenten van temperament


Buss & Plomin’s EAS(I) model

- Aanpassing van het Thomas & Chess model: temperament als ontwikkelingsvoorloper van 

volwassen persoonlijkheid

- Iets is pas temperament als er aan 5 criteria voldaan is


- Bewijs voor erfelijkheid

- Bewijs voor relatieve stabiliteit tijdens kindertijd

- Continuïteit tot in de volwassenheid 

- Evolutionair adaptieve functie

- Terug te vinden bij genetisch verwante diersoorten (apen)


- Aanvankelijk 4 dimensies

- Emotionaliteit: intensiteit van emoties

- Activiteit: kwantiteit van motorische activiteit

- Sociabiliteit: voorkeur om bij anderen te zijn

- Impulsiviteit 


- I staat tussen haakjes -> I nadien er uit gelaten omdat ze te weinig evidentie hadden voor 
de erfelijkheid van die trek -> uiteindelijk toch ook erfelijkheid van I aangetoond


- 3- of 4- factorenstructuur bevestigd in onderzoek

- ICC van EAS dimensies vppr monozygote tweelingen > dizygote tweelingen: evidentie voor 

gedragsgenetische basis (ook voor impulsiviteit!)


Rothbart & Derryberry

- Stylistische component -> emotie, motivatie, aandacht

- Centrale componenten:


- Reactiviteit: mate waarin fysiologisch excitatorisch mecahnisme in neuraal systeem makkelijk 
te activeren is

- Emotionaliteit: positieve vs negatieve emoties

- Activiteit: motorische activiteit


- Zelfregulatie: model van automatische activiteit

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

informatie

- Inhibitie 


- FA over leeftijd heen: 3 grote factoren

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

positieve emotie (lachen), motorische activiteit -> reactiviteit

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

reactiviteit
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- Effortful control: inhibitie, aandacht, zintuiglijke sensitiviteit, plezier vinden in rustige, 
routinematige activiteiten -> zelfregulatie


- Heterogeniteit van constructen over leeftijdsgroepen heen bemoeilijkt longitudinaal onderzoek


Gemeenschappelijke elementen uit verschillende temperamentsmodellen (Mervielde & Asendorf, 
2000)

- Alle modellen hebben een soort persistente schaal

- Extraversie en activiteit vallen in FFM allebei onder activiteit

- Persistence is consentieusheid


Invalshoek 2: individuele verschillen op jonge leeftijd beschrijven aan de hand van 
persoonlijkheidsmodellen

- Top-down: volwassen instrumenten gebruiken bij jongere leeftijdsgroepen


- Adjevtievenlijst: Digman (1996) - volwassenen als informant (over kinderen)

- Adjectievenlijst: Goldberg (2001) - volwassenen als informant 

- Vragenlijst (NEO-FFI en NEO PI-R): Parker et al. (1997, 1998) en De Fruyt et al. - 

adolescenten als informant

- Peer-nominatiestudie - kinderen als informant


- Bottom-up: dimensies onderzoek, die onderliggende zijn aan geheel aan individuele verschillen 
die geobserveerd worden bij kinderen

- Constructie van de HiPIC (zie cursus Diff Psy)


Top-down studies: volwassenen als informanten

- Digman en collega’s (1959-1967):


- Zes steekproeven, N = 2572 (7-13 jaar) beoordeeld door leerkrachten

- Trekadjectieven gebruikt bij volwassenen, uitgewerkt met gedragsdefinities relevant voor 

gedragen in de klas

- De Big Five werden gerepliceerd

- > Maar misschien kijken volwassenen door een FFM bril?


- Goldberg (2001): heranalyse van het Digman-materiaal

- Replicatie van de 5 factoren over elk van de steekproeven apart

- Geen terugkerende additionele factoren


Besluit: indien volwassenen de persoonlijkheid beschrijven, wordt eenzelfde gedifferentieerde 
structuur van 5 basisfactoren gevonden


Top-down studies: (hoogbegaafde) adolescenten als informant

- Parker en collega’s: replicatie vijf factoren aan de hand van NEO-FFI bij adolescenten

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


- Replicatie factorstructuur: OK (heel gelijkaardig aan Parker et al.)

- Betrouwbaarheid OK

- Validiteit OK (substantiële relaties met de HiPIC-factoren)


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

- Makkelijker leesbaar voor jongeren

- Cross-culturele replicatie: OK


-> Persoonlijkheid bij volwassenen en adolescenten zijn dezelfde manier georganiseerd


Bottom-up studies: constructieve HiPIC (De Fruyt et al., 2000) 
NEO PI-R (volwassenen)

Neuroticisme

Extraversie

Openheid

Altruïsme

Consciëntieusheid


.70


.70


.45


.69


.74


HiPIC (kinderen)

Emotionele stabiliteit

Extraversie

Vindingrijkheid

Welwillendheid

Consciëntieusheid 

Scores op HiPIC (speciaal ontwikkeld voor kinderen) correleren heel hoog met NEO-PR

-> convergente validiteit


Top-down studies: kinderen als informant (peer-nominatiestudie) Mervielde & De Fruyt (2000)

- Wat is de onderliggende structuur van gedragsverschillen geobserveerd door lage 

schoolkinderen?

- 25 positieve én 25 negatieve nominatieschalen; markers voor de Big Five
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- 3-factorenoplossing (ipv 5): duidelijk interpreteerbaar volgens VFM:

- Agreeableness

- Extraversion-Emotional Stability

- Intellect-Conscientiousness


-> Verschil kinderen-volwassenen:

- Lager niveau van differentiatie in gepercipieerde persoonlijkheidsstructuur


- Uitbreiding van gedragsrepertoire met stijgende leeftijd? 
OF


- Beperkte cognitieve mogelijkheden van het kind?

- Evaluatie aard van beoordelingen?

- Geselecteerde nominatieschalen/nominatieprocedure op zich?


Voorbeeld van, nominatieschalen voor Extraversie

E1: Meest kameraden - minst kameraden

E2: Grootste babbelaar - zwijgzaamste

E3: Meest luidruchtige -  stilste

E4: Minst verlegen - meest verlegen

E5: Grootste baas - volgzaamste


Bottom-up strategieën 

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


- Bv. Vrije ouderlijke beschrijvingen: constructie van de HiPIC (zie cursus Diff Psy, Mervielde & 
De Fruyt, 1999)


- Resultaten:

- Categorieën met meest aantal classificaties representeren de Big Five

- Ongeveer 3/4 van de beschrijvingen kan gesitueerd worden binnen de Big Five

- Replicatie over culturen heen


Besluit

- FFM is valide als model ter beschrijving van de fundamentele basisdimensies van 

persoonlijkheid op jonge leeftijd

- Vanuit bestaande instrumenten bij volwassenen

- Vanuit niet-gerepresenteerde bron (bv. Vrije beschrijvingen ouders)


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


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


Hoe stabiel en veranderlijk zijn vroege temperaments- en persoonlijkheidsverschillen doorheen de 
levensloop?


Wat is persoonlijkheidsontwikkeling?

- Continuïteiten en verandering in persoonlijkheid

- Verschillende vormen van stabiliteit/verandering


- Structurele

- Absolute

- Rangorde

- Coherence  

-> analyse op groepsniveau

- Ipsatieve -> analyse op individueel niveau


Studie van persoonlijkheidsontwikkeling: 3 analyseniveaus

- Menselijke soort


- Universele veranderingen, algemene trends

- Bv. Met leeftijd, stijging seksuele interesse, daling risico-gedrag


- Groep (nomothetisch)

- Ontwikkelingsverschillen tussen groepen (sekse, cultuur, …)


- Individu (idiografisch)

- Veranderingen voorspellen op basis van individuele verschillen in persoonlijkheid


Persoonlijkheidsontwikkeling: stabiliteit of verandering?
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- Beiden:

- Continuïteit: genetisch-biologisch + omgeving

- Verandering: genetisch-biologisch + omgeving 

- Beiden komen door een interactie van genetische en omgevingsfactoren


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


- Onveranderlijkheid is niet hetzelfde als onveranderbaarheid

- Onveranderbaarheid: het niet veranderd van de persoonlijkheid na intensieve pogingen 

daartoe, bv behandeling PD (zie laatste lessen)


Structurele continuïteit

= kijken naar de similariteit van de covariantiematrix over leeftijd

Indien sprake van structurele variatie = ontwikkelingstransformatie van het construct 

Meeste mensen veranderen niet veel

Veel mensen worden extraverter als ze alcohol drinken -> geen echte persoonlijkheidsverandering

Pas persoonlijkheidsverandering als het relatief duurzaam is, los van middelen

Structurele continuïteit: covariantie matrix blijft hetzelfde over de leeftijd, patroon van correlaties 
blijft hetzelfde

- Wordt onderzocht met Structural Euation Modelling (SEM): fit van 2 modellen vergelijken:


- Model 1: correlaties vrij geschat voor elk tijdstip

- Model 2: correlaties als gelijkend beschouwen voor elk tijdstip 

- Continuïteit wanneer patronen op 2 momenten niet significant verschillen


Bv. Structurele continuïteit jongvolwassenen (Robins et al., 2001, N = 270)

IQ is niet continu, structurele variatie

Onderzoekers kijken eerst naar structurele continuïteit, dan pas andere vormen


Absolute continuïteit

= vergelijking van de gemiddelde score van een groep over de tijd / in functie van leeftijd

~ onderzoeken van normatieve veranderingen (stijging/daling)

- Voorwaarde 1: structurele continuïteit

- Voorwaarde 2: meerdere keren met van dezelfde trek


- Longitudinaal of cross-sectioneel design

- Interessant perspectief: cross-cultureel design


- Verschillende culturen geven op unieke wijze vorm aan persoonlijkheid

- Integratie van cultuur biedt juistere interpretatie van cross-sectionele vergelijkingen


Absolute continuïteit: informatieve designs

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


- Bv. School: Worden kinderen minder extravert als ze ouder worden? Onderzoek bij een klas 
uit 1e leerjaar en 6e leerjaar -> meet extraversie in 1e leerjaar en in 6e leerjaar: gelijk?


- Kritiek: leeftijdgebonden verandering versus cohort effect?

- Bv. Mean score conscientiousness: 30-jarigen versus 70-jarigen: leeftijdgebonden of 

cohortegabonden?

- Cross-cultureel design: verschillende groepen binnen verschillende culturen

- Longitudinaal design: dezelfde groep/cohort vergelijken op 2 tijdstippen (meest ideaal)


- Bv. Eenzelfde groep bestuderen met tussentijd van 5 jaarkan leeftijdgebonden veranderingen 
WEL onderscheiden van cohortegebonden veranderingen


Mean-level / absolute continuïteit vanuit meta-analytisch perspectief (Roberts et al., 2006)

- Meta-analyse 80 longitudinale studies - Intstrument: NEO PI-R

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

= maturiteitsprincipe

- Neuroticisme daalt in jongvolwassenheid

- Extraversie daalt over de tijd:


- Dominantie stijgt van adolescentie tot midden volwassenheid

- Sociabiliteit stijgt in adolescentie, daalt in volwassenheid


- Openness stijgt in adolescentie en daalt met ouder worden (curvirlineair)

- Agreeableness en consciëntieusheid stijgen in vroeg en midden volwassenheid 

- Emotionele stabiliteit heeft geen significante daling (anders dan meta-analyse)
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- Evidentie voor maturationele hypothese

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

- Trekken bereiken dus GEEN ‘plateau’ ergens vroeg in de volwassenheid (<-> Costa & McCrae - 

‘no considerable change after 30’)

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

geslachten blijven behouden

- Grootste persoonlijkheidsverandering in jongvolwassenheid (<-> adolescentie/kindertijd!)


- Puberteit is niet grootste periode van mean-level verandering, vooral jongvolwassenheid 

- Op latere leeftijd is er wel degelijk nog verandering


Differentiële/rangorde continuïteit

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

= rangorde van eenzelfde groep personen over de tijd

In welke mate hou je je positie in de groep?

- Correlatie-coëfficiënt

- Onafhankelijk van absolute continuïteit (mean-level)


Differentiële versus ‘mean level’ verandering

- An is steeds de extravertste = differentiële stabiliteit

- Extraversie van het gemiddelde van de groep daalt = geen absolute stabiliteit


Vanuit meta-analytisch perspectief (Roberts & Delvechhio, 2000): bestaat er een piek in rang-orde 
stabiliteit op bepaalde leeftijd?

- 152 longitudinale studies

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


- Stabiliteit daalt naarmate er meer tijd is tussen 2 metingen

- Hoe kleiner je tijdsinterval, hoe meer stabiel


- Leeftijd: rang-orde stabiliteit stijgt naarmate men ouder wordt: bv. Tienerjaren: .47, twintigers: 
.57, dertigers: .62, vijftigers: .75 -> “As people age, personality appears to become more and 
more set”


- Rangorde minst stabiel tijdens de baby- en peuterjaren (zie ook cursus 
Ontwikkelingspsychologie)


Rang-orde stabiliteit doorheen de levensloop: Meta-analyse

- Geen verschil in grootte van de stabiliteitscoëfficiënten met betrekking tot


- Soort trek

- Informant (bv. Of je zelf beoordeelt of een ander)

- Geslacht


- Piek in differentiële stabiliteit varieert wél naargelang de trek die wordt gemeten


Rang-orde stabiliteit per trek doorheen de levensloop (Specht et al., 2011)

- Extraversie piekt het vroegste, daarna openness en agreaableness, emotionele stabiliteit later, 

conscientieusheid heeft geen piek


Verdieping: rang-orde stabiliteit van individuele verschillen tijdens de kindertijd

Babytijd: studie van Rothbart

- Rothbart heeft baby’s gemeten op verschillende momenten tijdens hun eerste levensjaar

Conclusies:

- Stabiele individuele verschillen zijn reeds vroeg in de babytijd observeerbaar

- Verschillende stabiliteit voor verschillende temperamentstrekken doorheen het eerste levensjaar 

(bv activity level versus fear) 

- In tegenstelling tot volwassenen is er wel verschillende stabiliteit afhankelijk van de trek

- Mate van stabiliteit stijgt naar einde eerste levensjaar (maturiteit)

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

maat, schaaltjes zijn moeilijk om op dezelfde manier te blijven gebruiken)


Peutertijd: studie van Saudino (2012) - activity level

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

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

- Intercorrelaties van constructen zijn op beide momenten groot
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- Rang-orde coëfficiënten: ok - validiteitscoëfficiënten: ok

- Correlaties MZ > DZ: genetisch effect!


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

- Algemene populatie (tijdsinterval 3 jaar)


- Steekproef 1: 498 kinderen (mean leeftijd = 10.9 jaar)

- Steekproef 2: broers/zussen en tweelingen (mean leeftijd = 8.65 jaar)


- Structurele continuïteit: OK

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

- Absolute continuïteit: hoge stabiliteit (weinig verschillen)

-> adolescentie = turbulente fase?

- Iets lagere rangorde-coëfficiënten in vergelijking met kindertijd of jongvolwassenheid

- Geen grotere mean-level verandering in vergelijking met andere levensfasen (zie ook studie van 

McCrae et al. 2012)


Absolute/differentiële stabiliteit in kindertijd - adolescentie vanuit cross-cultureel FFM-perspectief 
(McCrae et al., 2002)

- Longitudinale data van hoogbegaafde Amerikaanse adolescenten (interval = 4j)


- Tussen 12-18 jaar:

- Kleine mean-level stijging N bij meisjes

- Stijging O bij jongens en meisjes

- E, A, C: geen mean-level verandering


- Replicatie met Vlaamse gegevens

- Herinterpretatie van adolescentie als “turbulente fase”


- Vooral stabiliteit, iets lagere rang-orde stabiliteit


Coherence

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

= heterotypische continuïteit

Bv. Extraversie in kindertijd is veel buiten spelen, actief, in adolescentie is dat graag uitgaan, bij 
vrienden zijn, in volwassenheid is dat veel met de collega’s babbelen, …

DUS ander gedrag, maar indicatie van zelfde positie op E


Ipsatieve continuïteit

= stabiliteit van de configuratie en organisatie van trekken binnen het individu; mate waarin eigen 
persoonlijkheidsstructuur hetzelfde blijft

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

maanden

- Robins, Fraley, Roberts & Trzesniewski (2001): ipsatieve stabiliteit over 4 jaar bij 

jongvolwassenen: slechts een beperkt deel van de steekproef toont een verschillende 
configuratie na 4 jaar


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


Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren?


McGue et al. (1993): Genen verklaren 80% van stabiliteit in persoonlijkheid over periode van 10 
jaar

Social investment principle: naarmate mensen ouder worden, moeten ze andere rollen opnemen 
en hebben ze andere persoonlijkheden (stijging in conscientieusheid)

- Congrunetie persoonlijkheid tussen partners (Caspi en Herbener, 1990): Hoe meer je 

persoonlijkheid gelijk is aan die van je partner, hoe stabieler die is

- Covariantie tussen omgeving en persoonlijkheidstrekken/gedrag! (Twenge, 2000, 2001)
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Bv. Persoonlijkheidsstabiliteit en partner-similariteit (Caspi en Herbener, 1990)

- Beïnvloedt partnerkeuze de mate van stabiliteit in persoonlijkheid?

- Hypothese: similariteit ~ stabiliteit


- Wederzijdse bekrachtiging van attitudes

- Gelijkaardige sociale netwerken

- Gelijkaardige wijze van zoeken naar externe stimulatie


- Onderzoek bij koppels van middelbare leeftijd, time span 11 jaar

- Resultaten: Men and women who are married to someone similar to themselves in personality 

show the highest levels of personality stability over time.


Hoe kunnen we de stabiliteit in persoonlijkheid verklaren?

- Psychologische make-up van het individu: sommige trekken zijn gerelateerd aan continuïteit


- Resiliency prediceert stabiliteit van persoonlijkheid

- Planmatigheid, Agreeableness en laag Neuroticisme prediceren stabiliteit van persoonlijkheid 

in volwassenheid

- “Goodness of fit”: een goede fit tussen temperament van individu en omgeving leidt tot 

stabiliteit ~ verschillende soorten person-environment transactions (zie les gedragsgenetica)

- Neuronale en genetische activiteit sturen ook persoonlijkheid


Algemene conclusies

Principes van persoonlijkheidsontwikkeling

- Principe 1: Gemiddelde veranderingen in persoonlijkheid zijn gevolg van intrinsieke 

rijpingsprocessen, alsook van veranderingen in de omgeving.

- Principe 2: In een instabiele omgeving, daalt de stabiliteit (toe- of afname) van persoonlijkheid.

- Principe 3: Er is sprake van persoonlijkheidsontwikkeling bij differentiële verandering, dwz 

veranderingen in persoonlijkheidsscores tov de leeftijdsgroep, deze zijn belangrijker dan de 
individuele toe- of afname van de meetwaarde.


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


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


- Principe 6: Bij het vinden van persoonlijkheidsverandering, is het niet exact te bepalen in welke 
mate dit gerichte dan wel randomverandering betreft.


- Principe 7: Het vinden van stabiliteit kan in zeker 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.


-> Principes zijn een samenvatting van de hele les


Vb examenvraag: 

Differentiële continuïteit:

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

sectioneel design

2. Is afhankelijk van absolute continuïteit

3. Stijgt naarmate mensen ouder worden

4. Is onafhankelijk van absolute continuïteit

5. Stijgt naarmate het tijdsinterval toeneemt

A. Enkel 3 en 4 zijn juist

B. 1, 4 en 5 zijn juist

C. 1, 2 en 5 zijn juist

D. 1, 3 en 4 zijn juist

Correct antwoord: A


Les 5: Persoonlijkheid en functionele levensdomeinen

Link tussen persoonlijkheid en psychopathologie


Persoonlijkheid en psychopathologie: conceptueel kader

- Significante link persoonlijkheid - psychopathologie
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- Kinderen én volwassenen

- Zowel vanuit variable- als person-centered approach


- Conceptueel: 4 verschillende etnologische modellen

- Complicatoemodel

- Kwetsbaarheidsmodel

- Pathoplastie-model

- Spectrummodel 


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


Kwetsbaarheidsmodel

Bepaalde persoonlijkheidstrekken vormen een risico voor ontwikkelen van psychopathologie

Bv. Hoog neurotisch persoon heeft groter risico op ontwikkelen van een depressie, omdat deze 
persoon daar meer vatbaar (kwetsbaar) voor is

Personality ——-> psychopathology


Complicatiemodel

Langdurige klinische problematieken veranderd iemands persoonlijkheid en geven aanleiding tot 
persoonlijkheidsproblemen

Bv. Terugkerende depressie leidt uiteindelijk tot verhoogde score op Neuroticisme (~ 
littekenmodel)

Personality <——- psychopathology


Pathoplastiemodel

De klinische stoornis wordt getekend door persoonlijkheid; verloop, ernst en prognose van het 
klinisch probleem wordt gekleurd door de persoonlijkheid

Bv. Gedragsproblemen met of zonder onderliggende CU trekken -> ander verloop!


Manier waarop een stoornis zal verlopen, ernst van stoornis -> pijl niet rechtstreeks, maar wijst 
naar het verloop


Spectrummodel

Beschrijft de relatie tussen persoonlijkheid en psychopathologie als ene continuüm

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

Bv. Gedragsgenetisch onderzoek: erfelijkheidscomponent stoornis (ADHD) = 
erfelijkheidscomponent van algemene trek (C)


Relatie tussen persoonlijkheid en pathologie vanuit eenzelfde etiologische factor

Bv. Erfelijkheid van ADHD


Etiologische modellen persoonlijkheid-psychopathologie

- Welk model verklaart het best de relatie tussen psychopathologie en persoonlijkheid?

- > geen consensus

- Wel consensus: persoonlijkheid en psychopathologie zijn niet onafhankelijk

- > “temperament is a unifying basis for personality and psychopathology”

- > “ personality provides a general structural framework for personality”


Psychopathologie: huidige stand van zaken

- Psychologisch lijden initieert zoektocht naar diagnose

- Waarom?


- Behandelingsprotocol per diagnose
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- Vergemakkelijkt communicatie

- Verzekeringen, fondsen, extra zorg


- Categoriale diagnose-stelling gaat lijnrecht in tegen de aard van psychopathologie

- Immense comorbiditeit (Veel gedragsstoornissen komen samen voor)

- Verschillende genetische factoren/kwetsbaarheden voor comorbide diagnoses


Persoonlijkheid & psychopathologie: stand van zaken

- DSM-5 nog steeds verankerd binnen de categoriale traditie

- Toch erkenning voor een dimensionale/kwantitatieve conceptualisatie voor x aantal stoornissen


- Autisme spectrum stoornissen

- Schizofrenie-spectrum

- Alternatief model persoonlijkheidsstoornissen


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

“The once plausible goal of identifying homogeneous populations for treatment and research 
resulted in narrow diagnostic categories that did not capture clinical reality, symptom 
heterogeneity within disorders, and significant sharing of symptoms across multiple 
disorders” (APA, 2013)


Evidentie?

- Vanuit genetisch onderzoek

- Vanuit neurobiologisch onderzoek

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

persoonlijkheid: zelfde kwetsbaarheid die aanleiding geeft tot verschillende stoornissen

- > interessante insteek: meta-analyses

- > bv. Meta-analyse van Kotov et al. (2010): welke mentale stoornissen komen het meest voor?


Persoonlijkheid en psychopathologie volwassenen (Meta-analyse Kotov et al., 2010)

- Historische link (oude Grieken): link tussen persoonlijkheid en psychologie is niet nieuw, oude 

grieken hadden daar al theorieën over

- Meest prevelante mentale stoornissen:


- Angst

- Depressie

- Verslavingsproblemen


- Associatie met persoonlijkheid vanuit meta-analytisch perspectief?

- Inclusie van alle studies (N = 175) tussen 1980-2007

- Gestandaardiseerde persoonlijkheidsmaat

- Diagnose volgens DSM of ICD criteria


Persoonlijkheid - psychopathologie volwassenen: een meta-analytisch perspectief (Kotov et al., 
2010)

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

E-: uniform voor alle disorders, maar minder sterke associatie

Disnihibition/ontremming: correlaat voor substance use disorder, OCD en dystymic disorder

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

A-: matig gecorreleerd met substance use disorder

O: niet gecorreleerd met disorders

In VFM valt ontremming onder O, Kotov koos voor toch apart omdat dat in deze studie 
informatiever is

Tussen persoonlijkheid en pathologie geen specifieke relaties -> comorbiditeit


Besluit

- Weinig specifieke relaties persoonlijkheid-pathologie (cfr comorbiditeit)

- Verhoging specificiteit trekprofielen vereist reorganisatie diagnostische taxonomie 

Voorstel o.b.v. comorbiditeitspatronen (cfr internalizing - externalizing) wordt ondersteund door 
huidige data (recent voorstel: HiTOP)


- Distinct profiel 
-> Specifieke fobie: niet echt geassocieerd met extreme persoonlijkheidsscores (belang van 
conditionering!)


- Belang van conscientiousness! (Ook voor internalizing)

- Cross-sectional bevindingen ≠ causaliteit (~ spectrummodel)
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The hierarchical taxonomy of psychopathology (HiTOP)

- Consortium van international onderzoekers

- Empirisch gebaseerde classificatie van psychopathologie

- Structuur:


- Algemene factor van psychopathologie (p-factor)

- 2 brede spectra: internaliseren vs externaliseren

- 5 brede dimensies (cfr 5 dimensies van het FFM)

- Syndormen/stoornissen

- Sub-componenten van syndromen/stoornissen

- Specifieke symptomen


Verdieping: persoonlijkheid en pathologisch gokken 

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


- Mannen hebben meer een gokprobleem dan vrouwen, maar niet alle studies bevestigen dit

- Prevalentie: 1-3% van de volwassenen

- Sterke comorbiditeit: depressie, bipolaire stoornis en middelenmisbruik 


- Genetische basis overlapt met andere verslavingen, uitingsvorm van algemene 
verslavingsgevoeligheid


- Demografische correlaten: SES, werkloosheid

- DSM: Kerncomponenten: impulsiviteit, compulsieve drang om te gokken, 

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


2 subtypes: self versos non-self determined ≠ motief!

- Self-determined type:


- Intrinsieke motivatie

- Vaak een sociaal doel


- Non self-determined type:

- Extrinsieke motivatie

- Vaak een materieel doel


-> Kans op ontwikkeling pathologische gokverslaving: non-SDMP > SDMP


Verschillen pathologische en niet-pathologische gokkers in termen van persoonlijkheid? (Studie 
van Bagby et al., 2007)

- Exploratie vanuit breed persoonlijkheidsmodel (FFM)

- Relevantie NEO PI-R? 

-> 4/30 facetten dekken 2/3 van de variantie van 9 verschillende maten voor gokgedrag

- Volledige range aan impulsiviteit-trekken wordt dus gemeten:


- Avonturisme

- Impulsiviteit

- Zelfdiscipline

- Bedachtzaamheid


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


Pathologisch gokken en FFM

- 292 deelnemers, voorwaarde: gokgeschiedenis, inclusief laatste jaar 

Diagnose volgens DSM-IV (interview)

- 106 pathologische gokkers (current of lifetime diagnose)

- 177 niet-pathologische gokkers


- Zelfrapportering NEO PI-R

- Resultaten


- Geslacht: geen verschillen

- Leeftijd: pathologische gokkers waren doorgaans ouder dan niet-pathologische gokkers


- Algemeen profiel pathologische gokker:

- Hoog impulsief

- Emotioneel kwetsbaar

- Met bijkomende zin voor avontuur (gemeenschappelijk aan niet-pathologische gokker)


- Mogelijke interpretatie:

- Hoge N -> dysfunctionele coping -> conditionering gokgedrag
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- EN impulsiviteit bemoeilijk het stoppen/controleren van het gokken

Pathologische gokkers gaan minder adaptief gokken, lager op bewustzijn, zelf-discipline, 
bedachtzaamheid, emotioneel gevoeliger

Mensen die emotioneel gevoelig zijn hebben een disfunctionele coping met stress -> 
vluchtgedrag, gokken


Persoonlijkheid en partner-selectie

- Partnerselectie = voorbeeld van situationele selectie

- 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 (universeel gewenst)

- Bijna even belangrijk: persoonlijkheid


- Dependability (“kunnen rekenen op”) ~ C

- Emotional stability

- Pleasing disposition ~ A


- Recent gerepliceerd (Lippa, 2007)

- Wel geslachtsverschillen in ‘belangrijkheid’ van criteria waarop we ons baseren om partner te 

selecteren


Geslachtsverschillen bij partnerselectie

- Vrouwen veeleisender dan mannen (vinden veel meer belangrijk)


- Intelligentie, persoonlijkheid, SES

- > Te verklaren vanuit grotere “parental investment”


- Mannen uitgesproken veeleisender met betrekking tot uiterlijk en huiselijkheid

- > Te verklaren vanuit focus op “reproductive value” 

- Mannen zijn veel meer gefocust op reproductie, vrouwen veel meer op grootbrengen


Tinder: de app die inspeelt op de kracht van fysieke aantrekkelijkheid

- Online dating sites: complexe algoritmes aan de basis van een match (persoonlijkheid, 

interessen, …)

- Vs Tinder: enkel een foto (ongelofelijk simpel, speelt in op aantrekkelijkheid)

- > substantiële stijging N Tinder-gebruikers (jongvolwassenen)

- > verschillen tinder van niet-hindergebruikers op vlak van persoonlijkheid?


- Extraversie (+)

- Openheid voor ervaringen (+)

- Consciëntieusheid (-)


Motieven om Tinder te gebruiken

- 1/3 Tindergebruikers gaat niet op effectieve date -> waarom doen ze het dan?

- > motieven tindergebruik?

- > link met persoonlijkheid?


Persoonlijkheid en tinder-motieven

- Extraverten gebruiken Tinder vooral puur voor amusement, niet om liefde te vinden

- Conscientieus gebruikt het wel voorliefde

- Minder welwillende mensen gebruiken het voor 1 malige behoeftebevrediging

- Neuroticisme vooral voor ego boost, coping strategie

-> Motieven verschillen per persoonlijkheid


Kiezen we iemand die qua persoonlijkheid op ons lijkt, of eerder iemand die ons qua 
persoonlijkheid aanvult?

- Complementariteitshypothese

- Similariteitshypothese? Cfr assortative mating (meta-analyse Montoya et al., 2008)


- Assortative mating is doorgaans succesvol

- > Meeste evidentie ondersteund similariteitshypothese

- Similariteit is direct gevolg van voorkeur (actieve selectie)


- Empirische evidentie vanuit studies naar partner-voorkeur bij zowel individuen die lange tijd 
in een relatie zitten versus nog maar net iemand leren kennen (voorkeur is dus geen 
geïnstitutionaliseerd gegeven)
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- Voor alle FFM dimensies!


Is similariteit in persoonlijkheid gelinkt aan meer relatietevredenheid?

- Steekproef


- N = 191 heteroseksuele koppels

- M duur relatie = 10.85 jaar

- Zelf- en partnerbeoordelingen van persoonlijkheid

- Beoordelingen relatietevredenheid door man/vrouw


- Berekeningen similariteiten

- Ipa: index op profile agreement

- D-indices: berekenen van verschillen in persoonlijkheid in termen van gemiddelden, 

variabiliteit en patroon

- Resultaten?


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


- Perceptuele accuraatheid correleert significant met relatietevredenheid bij mannen


Krijgt men de partner die men theoretisch gezien wil?

- Algemeen gezien krijgen mensen uiteindelijk de partner die ze in termen van persoonlijkheid 

verkiezen (succesvolle assortative mating!)

- Extra sterke similariteiten voor E en O (Botwin et al., 1997) -> doorgaans heel gelijkend


- Individuen met partners die hoog scoren op Agreeableness, Conscientiousness, Emotional 
stability en Openness blijven algemeen gezien gelukkiger in hun relatie (veerkrachtig profiel)


Persoonlijkheid en relatie-voldoening

- Kelly  & Conley (1987): Predictoren van echtscheiding en ontevredenheid met huwelijk (time 

interval 50 jaar)

- N van beide partners vergroot kans op echtscheiding

- Gebrekkige impulscontrole man (buitenechtelijke relaties)


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

- Perceptie: is niet per sé zo


- N tevens belangrijkste predictor met betrekking tot coping bij verlies van partner (Bonanno et 
al., 2002): minder depressie, sneller psychologisch herstel


Persoonlijkheid en ziekte: conceptuele modellen

- Verschillende etnologische modellen ter verklaring van impact persoonlijkheid op gezindheid

- Overkoepelend construct: STRESS/AROUSAL


- Subjectief

- Individuele/subjectieve reactie op een (objectieve) situatie


Interactioneel model

- Persoonlijkheid bepaalt de impact van events via inwerken op coping-vaardigheden 

(moderator)


Transactionele model

- 3 effecten van persoonlijkheid


- Invloed op coping

- Invloed op interpretatie van gebeurtenis

- Invloed op gebeurtenis (cfr actieve gen-omgeving correlatie)


- Transactionele verwijst naar reciproque invloed individu-omgeving


Gezondheidsgedrag model

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

- Wel indirecte invloed via gezondheidsgedrag (+ pf -) 

- Link naar illness verloopt via dit model volledig via gezondheidsgedrag 


Pre-dispositie model

- Persoonlijkheid en ziekte beiden manifestaties van onderliggende predisposities (cfr spectrum-

model)
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- Link naar genetische basis van ziekte (Bouchard, 1990) 
Cfr genetische basis NS - verslaving


Ziektegedrag-model 

- Onderscheid tussen ziekte en ziekte-gedrag, beiden beïnvloed door persoonlijkheid 

(Neuroticisme!)


Specifieke persoonlijkheidstypes geassocieerd met gezondheid

- Type A persoonlijkheid: risico op hartfalen

- Type D persoonlijkheid: risico op negatieve outcome na hartfalen


- > opgenomen in cardiologie als belangrijke risicofactor

~ beiden moeten dimensioneel geïnterpreteerd worden


Type A persoonlijkheid 

- Constellatie van 3 centrale trekken


- Prestatie-motivatie

- Tijdsbewustzijn

- Vijandigheid/hostiliteit


- Verhoogd risico op hartfalen, onafhankelijk van andere predictoren

- Hostiliteit = belangrijkste predictor van CVD 

Werkzaam mechanisme? Chronische systemische inflammatie (verhoogde leukocyten)

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


Verklaring?

- Hostiliteit verhoogt voorkomen fight-or-flight respons 

- Fysiologische indicator: stijging bloeddruk, stijging hartfrequentie, vasoconstrictie


- Méér bloedvolume door aders met kleine diameter

- Kleine beschadigingen aan binnenkant aders

- Vet/cholesterol blijft hangen aan de beschadigde delen (kleine incisies)

- Vrijgekomen stresshormoon in bloed versterkt het beschadigend effect

- Opstapeling vetmoleculen leidt tot vernauwing van aders (~ arteriosclerose)


Type D persoonlijkheid

- Type D (distresses)


- Negatief affect

- Sociale inhibitie


- Ontwikkeld op basis van onderzoek bij hartpatiënten (Denollet):

- Hogere scores op beide trekken geassocieerd met slechtere prognose in vergelijk met niet-type 

D patiënten:

- Hogere mortaliteit

- Meer posttraumatische stress na infarct

- Lagere gezondheidsstatus en meer depressieve symptomen


Type D en prognose na hartaanval

-> hogere impaired health status & depressive symptoms


Verklarend mechanisme?

- Verstoord stress-respons systeem in de hersenen


- Overreactie op stress

- Hogere cortisol

- Groter risico op arteriële problemen (cfr mechanisme Type A)


- Factoren binnen levensstijl

- Gezondheidsgedrag (cfr gezondheidsgedrag-model)


- Voeding

- Beweging

- Medisch onderzoek


- Sociale steun


Persoonlijkheid en mortaliteit: Conscientiousness als biopsychosociaal attribuut
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- Traditionele focus op Type A of D persoonlijkheid verschuift naar overall belang van FFM-
dimensies


- > Key factor: Conscientiousness

- Hoog C prediceert langere levensduur

- Cross-culturele evidentie


- > Inconsistente effect voor Neuroticisme

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

- De kans op sterven neemt zowel voor vrouwen als mannen algemeen gezien toe met leeftijd.

- De kans om te sterven op een gegeven leeftijd verschilt voor hoog- en laag consciëntieuze 

personen. Hierbij is tevens nog een geslachtsverschil te merken.


Persoonlijkheid en mortaliteit: gezondheidsgedrag als mediator?

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

ziekte

- Laag C: minder gezondheidsgedrag

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


Andere mediatoren?

Bv. Slaapduur, slaapkwaliteit

Curvilineair verband tussen slaapduur en mortaliteitsrisico: de link met persoonlijkheid

- Laag C: slapen heel weinig

- Hoog N: slapen heel veel


Impact van life-events op persoonlijkheid?

- Major life events = omstandigheden die dwingen tot aanpassing 


- Positief

- Negatief


- Score op “stressful event schedule” geassocieerd met ziekte (Holmes & Rahe)

- Stress ~ weerstand voor virussen en bacteriën (omgekeerd verband)

- Parallelle bevindingen voor “daily hassles”

- Maar: blijvende impact op persoonlijkheid?


Life-events, coping en persoonlijkheidsontwikkeling

- Individuele verschillen in de soort events die als stresserend worden ervaren, alsook in de wijze 

van interpretatie

- Optimisme (positief affect): persoonlijke groei na event

- N-E+C+: posttraumatische groei na hartinfarct


- Recente studie (Sutin et al., 2010):

- In welke mate voorspelt persoonlijkheid de ervaringen die mensen als major stress event 

beschouwen?

- ‘Turning points’

- ‘Lessons learned’


- In welke mate zijn deze veranderingen geassocieerd met persoonlojkheidsveranderingen in 
mid-volwassenheid?


Onderzoeksdesign

- Baseline persoonlijkheid voorspelt:


- Aard van event die men als ‘stressful’ ervaart:

- Laag O gecorreleerd met geen rapportage van life-event

- Hoog E en laag A meer rapportering van stress-event met betrekking tot werk of financiële 

situatie 

- Psychologische interpretatie event


- Turning point

- Lesson learned


Interpretatie event ~ change in personality?

- Geen van brede event-categorieën is geassocieerd met persoonlijkheidsverandering

- Specifieke niveau: daling in Agreeableness (Altruïsme) voor individuen die problemen ervaren 

met hun kinderen (agressie/drugds)
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- Psychologische interpretatie van event wél geassocieerd met verandering in persoonlijkheid

- Turning point: stijging in N

- Lesson learned: stijging in E en C


Persoonlijkheid en academische prestatie

- Belangrijke factor vanuit de kindertijd: Effortful Control (C)

- > Effortful control in peutertijd prediceert goede schoolse prestatie 9 jaar later

- 3 centrale componenten:


- Aandachtsregulatie

- Impulscontrole

- Activatie-controle


- Verhoudingsgewijs is het belang van Consciëntieusheid op academische prestatie in het 
middelbaar en hoger onderwijs bijna even groot als intelligentie (cfr meta-analyse Poropat)


- De rol van Consciëntieusheid is ONAFHANKELIJK van intelligentie


Varieert het belang van persoonlijkheidstrekken tijdens studietraject?

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

school

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

- Schoolse prestatie basisonderwijs: andere persoonlijkheidstrekken ook van belang!


- Welwillendheid

- Emotioneel stabiliteit

- Vindingrijkheid

- Extraversie

- > Belang van het voeden van sociaal-emotionele vaardigheden die geënt zijn op 

persoonlijkheid tijdens deze sleutelfase

- Prestatie in hoger onderwijs:


- Algemeen gezien:

- Exclusieve predictie van C, naast intelligentie

- Impulsiviteit ~ overall gelinkt aan spiekgedrag


- Opleidingsspecifiek: relevantie van bijkomende trekken

- Belang van bijkomende trekken in hoger onderwijs varieert ook BINNEN een 

opleidingstraject


Relevantie van andere persoonlijkheidstrekken tijdens academisch studietraject?

- Variatie in relevantie niet-C factoren doorheen de tijd

- > bv. Studie Lievens et al. (2009) bij studenten geneeskunde


- O initieel niet belangrijk, stijging in laatste jaren

- E initieel negatieve predictor, wordt positieve factor

- > Hoe extraverter, hoe minder kans je hebt om te slagen in je 1e jaar, in je laatste jaar heb je 

dan meer kans om te slagen

- > Hoe komt dit?


- Accenten in opleiding verschuiven

- “Getting ahead” wordt “getting ahead én getting along”


Verdieping: speelt persoonlijkheid voorafgaand aan Covid-19 een rol in het functioneren tijdens de 
lockdown?

- 718 studenten BA2 persoonlijkheidspsychologie beschreven tussen 14/02/2020 en 10/03/2020 

hun eigen persoonlijkheid (82% meisjes, gemiddelde leeftijd = 20.8 jaar)

- Ze  werden tevens door een betekenisvolle ander beschreven qua persoonlijkheid

- Persoonlijkheidsbeoordelingen toonden een sterke correlatie over informanten heen


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

- Tussen 4-25 april 2020 (lockdown 1) werden studenten opnieuw bevraagd


- Persoonlijkheid

- Emotioneel welbevinden

- Studie-attitude

- Omgaan met de maatregelen

- Motivatie om maatregelen te volgen


- Significante drop-out verschillen voor persoonlijkheid

- Nonrespondents FU1 scoren hoger op E dan respondents
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- Nonrespondents FU1 scoren lager op O dan respondents

- > alle persoonlijkheidstrekken nog steeds normaal verdeeld


- Rol van consciëntieusheid bij academische attitude speelt ook mee tijdens bijzondere 
onderwijsomstandigheden


- Ook welwillende studenten tonen een grotere actieve betrokkenheid bij hun studie tijdens social 
distance periode, dromerige studenten hebbend e neiging om af te haken


Wie volgt de maatregelen het beste op?

- Zoveel mogelijk de handen wassen


- Zelf: Agreeableness (.25) en Consciëntieusheid (.15)

- Ander: Agreaableness (.13)


- Enkel essentiële verplaatsingen maken

- Zelf: Consciëntieusheid (.22)

- Ander: Consciëntieusheid (.16)


- Contact met buitenwereld zoveel mogelijk vermijden

- Zelf: Consciëntieusheid (.19)

- Ander: Consciëntieusheid (.17)


- Fysiek afstand nemen van anderen

- Zelf: Consciëntieusheid (.15)

- Ander: Consciëntieusheid (.14)


-> overall associaties in volgen maatregelen:

r Agreaableness = .21

r Consciëntieusheid = .25


Welbevinden van studenten tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief 

-> cfr life-event literatuur en persoonlijkheidsgroei via interpretatie van life- event:

- Extraversie -> lesson learned (opportunity to learn and grow)

- Neuroticisme -> turning point (nothing will be the same again)


Waarden en doelgericht gedrag tijdens lockdown 1 vanuit persoonlijkheidsperspectief

- Relatief belang van nastreven intrinsieke waarden tijdens lockdown verschilt naargelang 

persoonlijkheid van individuen

- Benadrukken van belang van fysieke beweging tijdens lockdown lijkt niet binnen te komen bij 

emotioneel kwetsbare studenten

- Lockdown als bron van reactiviteit geldt enkel voor studenten die qua persoonlijkheid hoog 

scoren op Openheid voor ervaringen

- Consciëntieuze studenten blijken ook tijdens lockdown een sterk intern kompas te ervaren 

richting de toekomst, emotioneel kwetsbare studenten lijken dit in diezelfde omstandigheden te 
verliezen 


- Emotioneel gevoelige studenten zetten gezondheid minder voorop, waren hun kompas kwijt


Les 6: Social-emotional skills in de 21st century: applications in education 

Context

Some Context: the VUCA world

Rolpatronen staan tegenwoordig veel ter discussie, we moeten op sociale media aanwezig zijn, …

Context van job verandert, we staan meer en meer in een wereldmarkt 

VUCA? … different twist

Extra challenges:

- ICT-literacy, but also financial literacy

- Quickly changing jobs

- World market (bv. Consumer behavior, …)

- Languages

- Speed of information exchange

- Longer careers: 50 years +; multiple jobs … at a single time

- Longevity

- Remote work - work/life balance

- …

… but also opportunities!

For specific countries: economic & political challenges, trust, violence, unemployment, …

VUCA world? -> equipped to adapt
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Genetically and evolutionary equipped to deal with challenges

5 psycho-social functions:

- Living together/work with others (interpersonal)

- Lead/follow - status hierarchy (interpersonal) 


- Mensen streven een verticale organisatie na, mensen die leiden en volgen

- Horizontale en verticale bewegingen geven aanleiding aan interpersoonlijke skills


- Start/act - standards (learn & work)

- Conserve and explore (learn & work)

- Deal with frustrations/setbacks (intrapersonal)


Taxonomy: five psychosocial systems and skills for living (DeFruyt & John, 2019; John, 2015)

- Living together - work with others -> Agreeableness: belonging


- Close bonds/social support

- Lead/follow - status hierarchy -> extraversion: approach


- Rewards/gains

- Start/act - standards -> conscientiousness: self-regulation


- Standards 

- Conserve and explore -> openness: exploration


- Interests 

- Deal with frustration/setbacks -> negative affect vs emotional stability: coping


- Adversity: Failures/losses/punishments


Social-emotional skills (SEMS): what’s in a name?

Internet search: various SEMS models

OECD model (Kankaras & Suarez-Alvarez, 2019)


Institute Ayrton Senna

- Brazilian NGO - founded: > 25 years ago; UNESCO-Chair

- Active in education in Brazil: several programs


- Students + teachers

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

- UGent: FPPW: PP07: “Personality and Individual Differences”

- 2015: Edulab21: 5 academics (USF, USP, INSPER in SP; UGent)

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


- Als je in Brazilië iets doet, moet het direct voor 10 000, andere schaal dan waarmee we 
gewend zijn te werken in België
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Cognitive competencies (<- in permanent interaction ->) social-emotional (non-cognitive) 
competencies

-> betere benaming dan Hard & Soft skills

Meeste skills zijn cognitief en niet-cognitief

Hard skills: cognitief, moeilijk te veranderen

Soft skills zijn soms ook hard to learn

Transversal skills: skills die transfereerbaar zijn, los van inhoudsveld bv. Samenwerken

Skills ontwikkelen meer informeel dan formeel


After a review: definition (De Fruyt, Wille & John, 2015; OECD, 2015)

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

A. originate in the reciprocal interaction between biological predispositions and environmental 

factors,

B. are manifested in consistent patterns of thoughts, feelings and behaviors, 

C. continue to develop through formal and informal learning experiences,

D. influence important socioeconomic outcomes throughout the individual’s life 


Alternative definitions

Primi, Santos, John & De Fruyr (2019):

- Identity level: ~ trait like: ‘How you behave typically’

- Self-efficacy level: ‘How well you can’


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

- Agreement on the model

- Self-efficacy level: ‘What someone is capable of doing’.


SEMS building blocks box to be used for building ‘hybrid’ constructs

E.g. leadership, entrepreneurship, resiliency, bullying (bully and bystander), …


Open mindedness:

- Intellectual curiosity: Able to muster interest in ideas and a passion for learning, understanding, 

and intellectual exploration; an inquisitive mindset that facilitates critical thinking and problem 
solving. 


- Creative imagination: Is able to generate novel ways to think about or do things through 
experimenting, tinkering, learning from failure, insight, and vision.


- Artistic interests: Valuing, appreciating, and enjoying design, art, and beauty, which may be 
experienced or expressed in writing, visual and performing arts, music, and other forms of self-
actualization. 


Self-management: 

- Focus: Is able to focus attention and concentrate on the current task, and avoid distractions 

even while performing repetitive tasks. 

- Responsibility: Has self-management skills needed for doing one’s duty, meet commitments, 

act in reliable and consistent ways, and engender trustworthiness; this facet has a secondary 
link to Amity and should be important for predicting civic involvement and commitment


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


- Determination: Is able to set goals and high standards, motivate themselves, work very hard (in 
terms of time and effort), and apply themselves fully to the task, work, or project at hand. This 
is the pro-active side of self-management.


- Persistence: Is able to overcome obstacles in order to reach important goals; “implement, 
persist, and finish.” The emphasis here is on completing tasks and finishing whatever one has 
undertaken, rather than procrastinating or giving up. Related concepts are grit, perseverance, 
and effortful control.


Engaging with others:

- Social initiative: Able to approach and connect with others, both friends and strangers, 

initiating, maintaining, and enjoying social contact and connections; skilled at teamwork, 
including expressive communication skills, such as public speaking skills 
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- Assertiveness: Able to speak up, voice opinions, needs, and feelings, and exert social 
influence; capacity to assert own will to accomplish goals in the face of opposition, such as 
speaking out, taking a stand, and confronting others if needed; courage.


- Enthousiasm: Able to show passion and zest for life; to approach daily tasks with energy, 
excitement, and a positive attitude.


Amity:

- Respect: Able to treat others with respect and politeness, the way oneself would like to be 

treated, according to notions of fairness, justice, and tolerance, and keeping aggressive and 
selfish impulses in check (Is respectful; treats others with respect vs. breaking rules; known for 
defying teachers).


- Empathy: Able to use empathy and perspective taking skills to understand the needs and 
feelings of others, act on that understanding with kindness and consideration of others, and 
investing in close relationships by helping and providing support and assistance, both material 
and emotional; is rewarding and easy to deal/live/work with. 


- Trust: Able to assume that others generally have good intentions and forgiving those that have 
done wrong; avoid being harsh and judgmental, giving people another chance. 


Emotional resiliency:

- Stress tolerance: Is effective in modulating anxiety and response to stress; untroubled by 

excessive worry and able to calmly solve problems. 

- Self-confidence: Is able to feel satisfied with self and current life, think positive thoughts, and 

maintain optimistic expectations; anticipates success in actions undertaken; has a “can-do” 
mindset; does not ruminate about failures, disappointments, or setbacks.


- Frustration tolerance: Has effective strategies for regulating temper, anger, and irritation; able to 
maintain tranquility and equanimity in the face of frustrations; not moody or volatile. 


Implementation example in education

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


Importance of SEMS

Short and long term impact

Clusters of outcomes


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


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


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


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


Persoonlijkheidspsychologie 49



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


Direct and indirect influences of social-emotional skills: How to use this taxonomy?

- Identify and select skills

- Short term outcomes: language & math, social-emotional skills, school climate (e.g. Bullying)

- Long term outcomes: citizenship, employability, …


Development and training of SEMS

Some questions to open the debate …

- Natural >< intentional development

- How to pick change?

- Short-long term effect

- What is growth? (Given decreasing tendencies)

- Theory-of-change?

- RCTs - protocol adherence

- Teaching to the test effects

- Skill - outcome connection

- Transfer of learning (Je wilt dat skills transferable zijn, dat ze niet enkel in de klas blijven)

- …


Impact of social-emotional skill training programs

Interventie over empathie: short term geeft misschien een daling aan, omdat kinderen leren wat 
empathie is en daarvoor zichzelf eerst overschatten


Summary results

- SEMS programs have an impact

- Broad range of outcomes

- Across school levels (sensitive age?)

- Investing in SEMS -> higher academic outcomes

- Long-term effects: smaller; though still worth to invest

- Weaknesses studies: protocol adherence - longitudinal nature

- Across countries

- Also short programs are effective

- Primary and secondary education

- Teachers can do the job: no extra trainers necessary! (Cost-effectiveness)


Some examples by institute Ayrton Senna

Two main forms of assessment in education

- Summative: evaluate the education process (could be consequential; accountability)


- Diagnostic

- Snapshot on ‘Where we are’

- Accountability: er hangen consequenties aan vast


- Formative: inform the education process: 3 steps

- Where to go? -> Feed up

- Where I am now? -> Feed back

- How to get there? -> Feed forward


Hot spots: SEMS of teachers

How are skills of teachers typically represented?

- Instructional quality


- Intellectual individual consideration

- Enthousiasm, drive

- Classroom management

- Building rapport / social-emotional consideration

- Humor

- Collaboration with colleagues

- Structure

- Communication, clarity

- Self-awareness, process reflection
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- Social-emotional skills (klein aandeel)

- Engaging with others

- Open-mindedness

- Self-management

- Negative emotion regulation

- Amity


Examples: creativity and critical thinking

- Critical thinking (CT): solving problems, separate facts from opinions, includes an element of 

skepticism

- Creativity (C): thinking outside of the box, contribute from a unique perspective

-> Objectives of 21st century learning for students

- OECD

- 4Cs model

- …

-> Are these skills also important for teachers?


Critical thinking and creativity and the teacher profession

As a teacher:

- Be a CT/C yourself


- Model and coach: “Practice what you preach,  but also preach what you practice”

- Flexibly adopt and adapt ‘one size fits all approaches’

- Creative fine-tuning & (skeptical) curiosity

- Multiple perspectives - tolerate and appreciate some ambiguity


- Be able to recognize CT/C in students

- What is C and how do I see this in my students? nts? (only moderate correlations between 

teacher ratings and performance score)

- Alljughiman and Mowrer-Reynolds (2005): 


- Some demonish assessment as something that inhibits creativity -> change mindset: to 
‘look for ways in which assessment can support development’


- Engaging students in self- and peer assessment processes, as supported by the use of 
explicit assessment criteria and learning goals


- Know how to facilitate CT/C in students

- SCALE − Support for Creativity in a Learning Environment (Richardson & Mishra, 2018)

- Identifies ways to support creativity in students

- Literature and classroom observations

- 3 groups of factors:


- Physical environment

- Learning climate

- Learner engagement


- Know your conceptions about CT/C

- Simontonton (2012): Creativity = ‘Originality x Appropriateness’ - mediated by Context


- Originality:  Divergent thinking - ‘unique/new in a context’

- Appropriateness: : Convergent thinking - ‘valued in a context’


- Aljugiman and Mowrer-Reynolds (2005): various conceptions of creativity

- 35%: ‘creativity involves intelligence’

- 26%: ‘self-expression is an aspect of creativity’

- 15%: recognize a connection between divergent thinking and creativity

- … 


- Zeer veel leerkrachten verwarren creativiteit met intelligentie

- Know your conceptions about what a CT/C student is


- Teacher ratings/conceptions of C often correlate stronger with:

- Performance of intelligence tests

- Amount of content knowledge

- High academic achievement 

than with Creativity performance of students

- ‘Teachers often confuse characteristics of gifted high achievers with creative 

characteristics’ (Aljughiman& Mowrer-Reynolds, 2005, p. 27)

- ‘A common problem with teachers’ assessments of creativity, as indicated by studies in this 

review, appears to be that teachers tend to assess the academic appropriateness of 
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students’ behaviours and products as desirable over their originality or novelty, i.e., to value 
convergence over divergence’ (Bolden et al, 2019)


Take-away message

- Creativity and Critical Thinking are missing pieces in current taxonomies on teacher 

instructional qualities

- Creativity and Critical thinking need their space in teacher social-emotional skill models: implicit 

-> explicit attention

- How to facilitate C/CT in students: Interventions and methodologies available: SCALE can help

- 5  perspectives on what it means to be C/CT as a teacher

- Developing C/CT is a process


CHALLENGES

Challenges

- Good model and vocabulary;  a lot of implicit expertise already at place

- Assessment, especially summative assessment

- Research:  Bits and Pieces: Bringing it all together

- Translate into policies (curricula, …)

- Distribute tools (e.g. Senna, …)

- School-based - scaling up; danger to lose drop-outs 

- Align education and the labor market better


Les 7: Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen: de gemeenschappelijke deler

- Ernstige en aanhoudende (niet fluctuerende) patronen

- Van innerlijke beleving (emoties) en gedrag

- Die ernstig afwijken van hetgeen binnen de cultuur wordt verwacht

- Die resultaten in blijvende emotionele stress en beperkingen

- In het professioneel leven en in interpersoonlijke relaties

- De eigenschappen worden door de persoon als egosyntoon ervaren


- Egosyntoon: persoon zelf ervaart het niet als een probleem


Persoonlijkheidsstoornissen vs andere klinische stoornissen

- Persoonlijkheidsstoornissen worden gedifferentieerd van andere klinische stoornissen

- Oorspronkelijke reden: aandacht vestigen op stoornissen die in schaduw staan van de meer 

‘opvallende’ klinische stoornissen

- Belangrijke verschillen:


- Early onset en chronisch vs episodisch

- Egosyntone vs egodystone beleving


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


Historisch perspectief op persoonlijkheidsstoornissen

- DSM-I: 1e constructie van handleiding voor beschrijving/standaardisatie van psychiatrische 

diagnose -> theoretisch gebaseerd

- DSM-II: parallel met uitgave van ICD-8 -> meer klemtoon op observeerbare, meetbare en 

stabiele eigenschappen voor conceptualisering PD’s

- ICD: international classification of diseases, ICD is gemaakt vanuit WHO


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


- DSM-III-R: revisie op basis van onderzoeksbevindingen; integratie van empirie met theoretische 
beschouwingen -> klemtoon op klinische bruikbaarheid van de diagnoses


- DSM-IV: introductie algemene diagnostische criteria van PD

- DSM-5: categoriaal (sectie 2) en dimensioneel perspectief (sectie 3) op PD’s naast elkaar  

-> assensysteem verdwijnt 
-> verandering in beschrijving restcategorie


DSM-IV: introductie van de algemene diagnostische criteria

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

- Cognities

- Affecten

- Functioneren in contact met anderen

- Beheersing van impulsen


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 stabielen van lange duur en het begin kan worden teruggevoerd naar ten 

minste de adolescentie of de vroege volwassenheid.

Het duurzame patroon is niet eerder toe te schrijven aan een uiting of de consequentie van 

een andere psychische stoornis.

Het duurzame patroon is niet het gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (vb

drug, geneesmiddel) of een somatische aandoening (vb. schedeltrauma, tumor, ..).


Waarde van de algemene diagnostische criteria voor PD

- Eerste fase voor identificatie van PD = herkennen van een PATROON van gedragingen/

ervaringen van het individu

- Klinische betekenisvolle persoonlijkheidspathologie ≠ opmerkelijke persoonlijkheidskenmerken 

of voorbijgaand gedrag

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

- In de praktijk: weinig systematische toepassing (Livesley & Lang, 2000)

- Clinici stellen vooral diagnose op basis van gedrag tijdens de sessie en de beschrijving van het 

interpersoonlijke verkeer (Westen, 1997)


Persoonlijkheidsstoornissen in DSM-5: categoriale benadering

- Stoornissen als aparte entiteiten beschreven

- 10 PD’s = polytheistische categorieën met 7 à 9 items

- Aanwezigheid PD cutoff score, meestal vanaf 5 items

- Hiërarchisch georganiseerd in 3 clusters

- Uitgangspunten categoriale classificatie (Kendell, 1975)


- Discontinuïteit tussen normaliteit en ziekte

- Exclusiviteit van categorieën 

- Homogeniteit binnen categorieën 

- > Zie slides: “nadelen categoriale diagnostiek”


DSM-5 clusters

- A: Zonderling-excentriek; gestoorde interpersoonlijke beleving


- Paranoïde PD

- Schizoïde PD

- Schizotypische PD


- B: Theatraal-emotioneel; ‘ik’ centraal beleefd

- Anti-sociale PDs

- Bordeline PDs

- Theatrale PDs

- Narcistische PDs


- C: Bezorgd-bevreesd: klemtoon op negatieve emotionaliteit

- Ontwijkende PDs

- Afhankelijke PDs

- Obsessief-compulsieve PDs


Cluster A: gestoorde interpersoonlijke beleving

- Schizoïd (~ detachment: onthechting van de maatschappij, leven volledig op zichzelf)


- Geen nood/behoefte aan sociale/intieme relaties; onverschilligheid

- Beperkte uiting van emoties in interpersoonlijke situaties (emotional coldness)

- Legt moeilijk contact, leeft vaak alleen (‘loners’)

- Monotone, emotie-arme spraak, korte/afstandelijke antwoorden
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- Seksualiteit vaak enkel in fantasie

- Psychomotorisch; weinig expressie, weinig ritmiek


- Schizotypisch (historisch: ‘latente schizofrenie’):

- Angstig en ongemakkelijk in sociale relaties (vreemden): drijfveer is angst, vermijden daarom 

sociaal contact

- Eigenaardig (cognities en waarnemingen) en excentriek gedrag: magisch denken, 

betrekkingsideeën (“ideas of reference”), terugkerende illusies, (perceptueel), vreemde spraak 
(vaag, metaforisch, stereotiep)


- Geen duidelijk psychotisch beeld bv illusies ≠ hallucinaties; gebrek aan coherentie in spraak 
≠ associatiezwakte 


- In hallucinatie is er geen stimulus

- In psychose is er heel acute ontbinding, schizotypisch is een latente gevoeligheid, maar kan 

terug verbinden met de realiteit

- Paranoïd:


- Extreem wantrouwig, achterdochtig, overgevoelig voor beweegreden van ander

- Voelt zich snel bedreigd, zet dreiging om in woede, agressie

- Foutieve inschatting en wantrouwige interpretatie van sociaal verkeer; sociale interactie 

wordt gekenmerkt door veel conflicten

- De ander wordt steeds getest op betrouwbaarheid

- Rigiditeit in eigen visie/wereldbeeld 

- Zelfs in intieme relatie blijven ze de partner testen, blijven negatief en agressief, leren niet uit 

vorige positieve ervaringen


Klinische differentiatie tussen cluster A stoornissen

Schizoïde ≠ paranoïde: achterdocht

Schizoïde ≠ schizotypisch: cognitief-perceptuele distanties

Schizoïde ≠ avoidant: geen verlangen naar sociale relaties

Schizotypisch ≠ psychosche: geen wanen/hallucinaties

Paranoïde ≠ borderline: mate van achterdocht

Paranoïde ≠ psychose: realiteitstoetsing, oorsprong dreiging


Cluster B: ‘ik - centraal beleef’

- Anti-sociaal:


- Koud, impulsief, roekeloos, agressief

- Makkelijk geïrriteerd, verveelt zich snel, zet aan tot misdaad

- Onverantwoordelijk, afgevlakte sociale attitudes, gewetenloos

- Liegt, oppervlakkig charmant, houdt zich niet aan normen/wetten, rechten van anderen

- Komen vaak charmant over in eerste gesprek


- Borderline PD (historisch: grens psychose-neurose)

- Gebrekkige emotie-beheersing, overweldigende woede en vijandigheid

- Overgevoeligheid voor kritiek, voelt zich snel onrechtvaardig behandeld

- Stemmingswisselingen en wisselende zelfbeelden, voortdurend angst om afgewezen te 

worden, grote onzekerheid over zichzelf

- Grote emotionele pijn, chronisch gevoel van leegte

- Zelfdestructief en impulsief gedrag

- Instabiele en chaotische relaties met anderen, sterk appel op de ander, overmatige nood aan 

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


- Sterke wisselende belangstellingen, maken zelden iets af, doelloos

- Vluchtige psychotische belevingen (vaak onder invloed van stress/spanning)


- Histrionische of theatrale PD

- Overdreven emotioneel en aandachtszoekende gedrag via charmante houding, dramatische 

scène of seksueel getint gedrag

- Spreekstijl gericht op effect die het teweegbrengt

- Veel aandacht en zorg voor uiterlijk

- Overinterpretatie van vriendschappelijke relaties

- Blijven emotioneel onrijp

- Overenthousiast bij nieuwe dingen (bv. Nieuwe job), maar kunnen moeilijk volhouden

- Vervelen zich snel bij routines


- Narcistische PD
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- Extreme nood aan bewondering, zichzelf belangrijk voelen, voorkeursbehandeling, 
superioriteitsgevoel


- Pre-occupatie met fantasieën omtrent eigen successen

- Devalueren vaak het belang van anderen

- Overgevoelig aan kritiek; nijdig en jaloers van anderen

- Kunnen noden en behoeften van anderen niet inschatten


Klinische differentiatie tussen cluster B stoornissen

Anti-sociaal ≠ narcistisch: impulsiviteit, fysieke agressie, geschiedenis van conduct disorder 
(delen vaak wel de arrogantie, non-empathische houding)

Borderline ≠ histrionisch: zelf-destructie, gevoel van leegte (delen wel de emotionele labiliteit)

Bordeline ≠ narcistisch: impulscontrole (delen wel de boosheid, bv na provocatie)

Bordeline ≠ dependent: meegaandheid en onderdanigheid bij dreigend verlies van stein versus 
eisend gedrag van borderline 


Cluster C: negatieve emotionaliteit

- Afhankelijke PD


- Extreme nood aan zorg en aandacht, voelt zich vaak minderwaardig en hulpeloos

- Kan niet functioneren zonder ‘sterke’ ander

- Veel bevestiging nodig; durft niet ingaan tegen anderen

- Aanklampend, onderdanig, passief, zelfopofferend gedrag

- Naïef denken, weinig kritische kijk op zichzelf en omgeving

- Onrijp, naïef in onafhankelijkheid en emoties


- Ontwijkende PD

- Extreme angst voor kritiek, afwijzing of vernedering, gaat daarom contact uit de weg

- Grote geremdheid/verlegenheid in sociale situaties

- Laag en vertekend zelfbeeld

- Eigen tekortkomingen worden extreem uitvergroot


- Obsessief-compulsieve PD

- Preoccupatie met orde, perfectie, controle, gedrevenheid

- Inflexibel, strikt in naleven van planning, wetten, …

- Geneigd tot sterke zelfkritiek

- Regels en wetten moeten strict nageleefd worden, grote rigiditeit

- Wekt de indruk van grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid, maar piekert voortdurend 

over oordeel van anderen

- In intieme relaties vaak angst voor verlies van controle


Klinische differentiatie tussen cluster C stoornissen

Dependent ≠ ontwijkend: D: gefocust op steun vs. op vermijden van vernedering (delen de hyper-
sensitiviteit, gevoelens van inadequaatheid)

Obsessief-compulsieve PD ≠ obsessief-compulsieve disorder: : 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”)

- Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening

- Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis


- Er worden voldaan aan de algemene criteria van PD’s

- N trekken van verschillende PD’s aanwezig maar niet voldoende voor 1 van de 10 PD’s


- Andere ongespecificeerde 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


Prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen

1. Epidemiologisch onderzoek: focus op representatieve steekproeven uit de algemene populatie


- > Recente Europese gegevens uit the British National Survey of Psychiatric Morbidity: 
ongeveer 10% algemene PD (inclusief Restcategorie)


- > vergelijkbaar met recente Amerikaanse studie (Torgersen, 2012)

2. Klinische steekproeven (residentieel): 50% van de patiënten heeft een (geassocieerde) PD
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- > Zeer veel borderline PD (Hooley, Cole & Gironde, 2012)

3. Verschil populatiesteekproeven - klinische steekproeven: 


- > Cluster A prevalentie in populatiesteekproeven vaak hoger

- > Cluster B prevalentie in klinische steekproeven vaak VEEL hoger

- > Cluster A mensen komen niet zo snel in de hulpverlening terecht


Socio-demografische correlaten

1. Geslacht

POPULATIESTUDIES:

- Geen grote verschillen in overall PD rate

- Belangrijke bevinding: ATS meer bij mannen

KLINISCHE STUDIES:

- Bias door de setting waarin je je data verzamelt bv eetstoorniskliniek versus afkickcentrum

~ geslachtsspecifieke uiting van onderliggende pathologie

- Bias door het assessment-instrument

~ bv. PDQ vs SCID: veel meer geslachtsverschillen met de PDQ in klinische setting dan met de 
SCID

2. Leeftijd: cluster A meestal ouder, ATS/BDL jonger

3. Burgerlijke staat: cluster A meestal gescheiden/alleenstaand

4. Urbanisatiegraad: meer PD in verstedelijkt gebied

- Stress?

- Minder sociale controle?

- Vlucht naar stad omwille van anonimiteit?

- = hypotheses

5. Opleidingsniveau: algemeen lager, uitgezonderd obsessief-compulsief PD

- Minder warme opvoeding

- Minder snelle identificatie

- Downward spiraal van pathologie: men belandt in armoede 

- Genetisch effect


Verdieping: lange termijn outcome van de antisociale en borderline PD

- Antisociaal 


- Moeilijk om follow-up te organiseren, wegens lage compliande

- Vroegtijdig overlijden, groot aantal in gevangenis

- Groot aantal echtscheidingen

- Velen krijgen kinderen, bijna geen van hen voedt ze op

- Algemene daling in impulsiviteit, toch sterke continuering van interpersoonlijke problemen


- Borderline

- Stoornis met grootste chroniciteit 

~ ‘stably unstable’ 
~ ‘in en uit therapie over de tijd heen’


- Hoog suïcide cijfer (1 op 10), vooral in combinatie met middelinmisbruik

- Slechts de helft huwt, weinigen krijgen kinderen: kunnen geen stabiele partnerrelaties maken

- Betere outcome: hoge intelligentie en korte hospitalisatie

- Kerncomponent = affectieve instabiliteit (zeer fluctuerend) in tegen stelling tot impulsiviteit 

(lineaire daling)

- Functioneren verbetert op lange termijn in die zin dat een aantal patiënten leren 

compenseren voor de problemen die ze ervaren


Antisociaal en borderline delen gemeenschappelijk element op trekniveau: impulsiviteit daalt over 
tijd

Antisociaal over tijd:

- Minder criminaliteit

- Minder middelenmisbruik

Borderline over tijd:

- Minder automutilatie

- Minder chaotische relaties

Functioneren ‘verbetert’ gradueel over de tijd, behalve bij verslaving

‘Verbetering’ nuanceren tegen achtergrond van voorgaande info
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Assessment van PD’s

- Vragenlijsten, standaard: zelfrapportering


- Maar (1) vaak bias door psychiatrische toestand

- Gebrekkige realiteitstoetsing

- Gebrekkige zelfreflectie


- (2) zelfrapportering gevoelig aan verwarring tussen symptomen van PD versus klinische 
stoornis


- > belang van meerdere informanten

- Interviews: meer controle voor effecten van mood states


- Nagaan of een probleem meer situationeel versus meet trek-achting bepaald is

- Hogere interbeoordelaarsbetrouwbaarheid dan wanneer enkel gebaseerd op klinisch oordeel

- Maar: tijdsintensief, interview is dik uur per patiënt


- Categoriaal of dimensioneel?


Voordelen categoriale DSM-diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

- Uniformiteit van diagnose-stelling in tegenstelling tot individuele opvattingen

- Makkelijke communicatie over settings heen, tussen clinici en onderzoek, maar ook over landen 

en culturen heen

- Link naar gerichte behandelingsprotocollen

- Courante taal in juridische wereld (cfr beslissingen rond toerekeningsvatbaarheid)

- A-theoretisch


Nadelen: (1) Co-occurence tussen persoonlijkheidsstoornissen

= structurele validiteit van de 10 categorieën wordt empirisch niet ondersteund: geen distincte 
latente dimensies

Hoe vertaalt dit zich klinisch?

- Helft patiënten voldoet aan criteria van meer dan 1 stoornis

- Niet enkel binnen dezelfde cluster

- Gemiddeld aantal diagnoses varieert van 2.8 tot 4.6, vooral in combinatie met borderline

- Veel voorkomende combinaties: avoidant en dependent; histrionisch en borderline

- > categorieën dus niet gebaseerd op fundamentele verschillen in de biologische organisatie van 

persoonlijkheid

- > Maar wel heuristische constructie voor ordenen van klinische info


Illustratie case study: Ted Bundy

Serie-moordernaar die systematisch jonge vrouwen mishandelde, misbruikte en vermoordde 
gedurende een lange periode

-> PD diagnose(s) op basis van DSM criteria?

Studie: 73 klinisch psychologen, gemiddeld 26 jaren klinische ervaring (range 6 - 54 jaar)

Verschillende theoretische invalshoeken, allen bekend met DSM-systeem

Resultaten:

- 96% pleit voor antisociale persoonlijkheidsstoornis

- 95% pret tevens voor narcistische persoonlijkheidsstoornis

- Meer dan 50 geeft tevens schizoïde en borderline aan

Je hebt heel veel labels nodig om de rijkdom van persoonlijkheidsstoornissen te vatten

Voor klinisch beeld heb je vaak meer dan 1 label nodig


Nadelen: (2) co-morbiditeit met klinische stoornissen

- Frequentie van comorbiditeit met klinische stoornissen: vooral binnen cluster B

- Comorbiditeit klinische stoornissen vaak basis voor hulpvraag en stap naar hulpverlening

- Vaak voorkomende samenhang:


- Cluster A: psychotische stoornissen

- Cluster B: stemmings- en impulscontrole-stoornissen (alcoholmisbruik, eetstoornissen)

- Specifiek voor histrionisch: somatoforme stoornissen of hypochondrie

- Cluster C: angststoornissen


Recente studie (Roysamb et al. 2011): latente structuur van DSM-IV as I en II stoornissen 

- N = 2794 volwassen twins

- Assessment van As I en II op basis van interview

- Inclusie van 25 stoornissen: onderliggende structuur = 4 factoren
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- Distinctie klinische en persoonlijkheidsstoornissen

- Distinctie internalizing vs externalizing


- Inconsistentie met huidige DSM-IV classificatie:

- Borderline en antisociale PD

- Sterke correlatie tussen factoren onderling reflecteert comorbiditeit


!!sowieso een vraag over deze studie!!


Nadelen: (3) Gebrek aan comprehensiviteit

- Restcategorie: meest frequentie diagnose in klinische praktijk

- Reden: 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 met betrekking tot 

intimiteit of devaluatie van anderen


Nadelen: (4) heterogeniteit binnen de diagnoses

- Grote verschillen in klinische profiel tussen patiënten met dezelfde diagnose ten gevolge van 

prototypische formulering

- Bv. Borderline: 256 mogelijke combinaties van symptomen resulteren in deze diagnose

- Mensen met dezelfde diagnose hebben vaak andere problemen

- Heo afstemmen op protocollaire behandeling?


Nadelen: (5) arbitraire cutoff waarden

- De DSM criteria leggen geen expliciete link naar wat een gezonde persoonlijkheid is: lage inter-

beoordelaarsbetrouwbaarheid door gebrekkig referentiekader

- Geen empirische rationale voor cutoff waarden (Krueger, 2013)


- Expert consensus

- Assumptie dat alle criteria even belangrijk zijn 


Opinies van experten omtrent categoriale diagnostiek

Studie van Bernstein et al (2007) en the board of ISSPD:

- Vervanging categoriale PD diagnostiek (74%)

- PD’s zijn van nature dimensioneel (87%)

- Hybride model in DSM-5 is wenselijk (70%)

Studie van Morey et al (2013):

- Het AMPD (alternative model of personality disorders) van DSM-5 wordt door experten op alle 

vlakken als meer klinisch bruikbaar beschouwd dan de traditionele DSM-diagnostiek, behalve 
met betrekking tot het aspect “ease of use” (Reden: is AMPD nog onvoldoende gekend?)
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- > Experten vinden alternatief model veel bruikbaarder (zinvol, valide), maar het is niet per sé 
gebruiksvriendelijk, makkelijk om praktisch te gebruiken -> > mensen kennen het nog niet 
genoeg, trainingen organiseren


Persoonlijkheidsstoornissen: een dimensioneel perspectief

Stoornis als extreme variant van algemene persoonlijkheidstrekken 

Dysfunctioneren verschilt kwantitatief van normaal functioneren

Kwantitatief: Onderliggend een zelfde genetische liability, die bij de ene persoon meer tot uiting 
komt dan de andere

Veelheid aan dimensionale voorstellen (18!)


Categoriale versus dimensionale diagnostiek


Dimensionalisering van persoonlijkheidsstoornissen

- Lange geschiedenis, 4 perspectieven:


- Dimensioneel profiel van bestaande categorieën 

- Match met diagnostische criteria

- Match met prototypisch profiel


- Spectra van disfunctioneren over As I en As II heen

- Belangrijkste argument: comorbiditeit


- Persoonlijkheidsstoornissen vanuit algemeen trekmodel

- FFM


- Specifieke maladaptieve dimensies van persoonlijkheid

- = dimensionale reorganisatie van PD-symptomen op basis van evidentie omtrent de 

etiologie en intercorrelaties van symptomen bv. DAPP-BQ en de SNAP


Dimensionalisering van bestaande categorieën

- Variërend van afwezig tot prototypisch, afhankelijk van N criterium waar men aan voldoet 

(Oldham & Skodol) 
OF


- Bepalen in welke mate het individu beantwoordt aan een prototypisch geval (Oldham & 
Skodol-


- Minst verstorend voor bestaande As-II categorieën 

- Kwantitatieve manier om huidige categorieën te beschrijven

- Grotere stabiliteit over meetmomenten

NADEEL:

- Pseudo-dimensies

- Die niet stroken met fundamentele maladaptieve dimensies

- Probleem van heterogeniteit en comorbiditeit blijft bestaan


Dimensionelisering vanuit algemeen trekperspectief

- Meer dan 100 studies geven aan dat PD’s kunnen worden beschreven vanuit het FFM

- > “Each PD displays a FFM-profile thati s meaningful and predictable given its unique 

diagnostic criteria”

- Algemeen patroon vanuit meta-analyses en review studies (bv Saulsman & Page, 2004)


- Neuroticisme en altruïsme meest prominente factoren (!!! Examenvraag)

- E en C: wisselend patroon: differentiatie tussen PD’s


- Histrionisch - narcistisch: positief met extraversie

- Schizoïde - schizotypisch - avoidant: negatief met extraversie

- Obsessief-compulsief met consciëntieusheid

- Antisociaal - borderline: negatief met consciëntieusheid


- O speelt geen significante rol (behalve voor schizotypie in sommige studies)
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Dimensionalisering vanuit algemeen trekperspectief

Warner et al. (2004): longitudinaal onderzoek van de associatie tussen VFM trekken en vier 
disorders (SZT, BDL, AVD, OBC): veranderingen in FFM trekken voorspellen verandering in de 
stoornis (behalve voor OBC), maar omgekeerd geldt dit niet!


Dimensionalisering vanuit algemeen trekperspectief

- De 10 klassieke As-II diagnoses kunnen worden beschreven in termen van hoge of lage scores 

op de NEO PI-R facetten

- Widiger et al. (2002): theoretische predicties op basis van DSM-IV criteria sets

- Lynam & Widiger (2001): onderzoekers genereren PD-beschrijving in termen vanuit FFM

- Samuel & Widiger (2004): clinici genereren PD-beschrijving in termen van FFM

- > Grote consistentie in FFM beschrijvingen van PD’s over benaderingen heen: sterke 

convergente en discriminant validiteit

-> 3 onderzoeksgroepen onafhankelijk van elkaar, resultaten kwamen enorm goed overeen


Dimensionalisering vanuit specifieke maladaptieve trekdimensies

Doel: dimensionele structuur van persoonlijkheidspathologie in kaart brengen via verschillende 
bottom-up strategieën

- Clark: ordening van DSM-III-R PD criteria en criteria van As I met trekcomponent


- > 22 conceptuele symptoomclusters onderworpen aan factoranalyse

- > resulteerde in 12 dimensies + 3 additionele schalen


- Livesley: inhoudelijke analyse van PD-literatuur; clinici beoordelen prototypicaliteit van deze 
descriptoren voor elke PD

- > 100 schalen onderworpen aan factoranalyse

- Resulteerde in 18 dimensies


Opmerkelijk: 

1. De hiërarchische structuur van beide instrumenten bleek opvallend gelijkend

2. De dimensies bleken conceptueel en empirisch extremen te zijn van algemene 

persoonlijkheidsdimensies


Dimensionele strcutuur van PD’s?

- Gezamenlijke factoranalyse DAPP & SNAP: vier duidelijk te benoemen basisdimensies 

- Emotionele instabiliteit

- Introversie

- Onwelwillendheid/antagonisme

- Ontremdheid/Disinhibitie


In termen van FFM:

- Neuroticisme

- Extraversie

- Welwillendheid

- Consciëntieusheid  

- Sterke convergentie op lagere-orde niveau tussen de schalen van de verschillende 
instrumenten. Dit pleit voor de validiteit van de dimensionale structuur die werd gevonden om 
wille van:

- Onafhankelijke instrumenten

- Verschillende constructiemethoden


Dimensionalisering van PD’s vanuit het alternatief dimensioneel model in DSM-5

Diagnostiek PD vereist twee zaken:

- Assessment van persoonlijkheidsfunctioneren (criterium A)

- Evaluatie van pathologische trekken (criterium B)

Daarnaast:

- Patronen moeten inflexibel en pervasief zijn (criterium C)

- Patronen moeten relatief stabiel zijn en early onset (criterium D)

- Worden niet beter verklaard door andere mentale 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)

- In sommige culturen worden problemen anders geuit (bv. Lichamelijk ipv psychisch) -> 

rekening mee houden in diagnose


DSM-5 Criterium A: level of personality functioning

- Kernaspecten: SELF en INTERPERSONAL functioning
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- SELF: identity en self-direction

- INTERPERSONAL: empathy en intimacy

- Assessment: level of personality functioning scale

- Impairment prediceert aanwezigheid van PD

- Ernst van impairment prediceert multiple PD’s of aanwezigheid van ernstige PD

- Treshold: gemiddelde score


Self: identity en self-direction

Identiteit: zichzelf als uniek ervaren, duidelijke grenzen tussen zelf en anderen, stabiele zelf-
waarde, in staat zijn om een range aan emotionele ervaringen te voelen en te reguleren

Zelf-directiviteit: betekenisvolle en coherente doelen kunnen stellen (zowel op korte termijn als 
levensdoelen), hanteren van pro-sociale interne standaarden van gedrag, mogelijkheid tot 
zelfreflectie


Interpersonal: empathy en intimacy

Empathie: begrijpen en waarderen van de ervaringen en motieven van anderen, andere 
perspectieven verdragen, effect van eigen gedrag op anderen begrijpen

Intimiteit: diepgang en duur van verbinding met anderen, in staat zijn om dichtheid met anderen te 
ervaren, wederkerigheid in interpersoonlijk gedrag


DSM-5 Criterium B: pathologische trekken

- DSM-5 maat (vragenlijst): Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)

- 25 specifieke trekken gestructureerd in 5 brede domeinen:


- Negatief affect (cfr hoog neuroticisme)

- Detachment (cfr laag extraversie)

- Antagonisme (cfr laag welwillendheid)

- Disinhibitie (cfr laag consciëntieusheid)

- Psychoticisme (cfr hoog openheid)


- Hoe heeft men die trekken geselecteerd?

- Review bestaande trek-modellen, cfr dimensionalisering vanuit FFM en vanuit specifieke 

maladaptieve dimensies

- Onderzoek bij klinische steekproeven


Pathologische trekken PID-5


Anhedonie: in niets plezier vinden


Diagnose van PD op basis van dimensioneel DSM-5 model

- 6 specifieke PD’s op basis van combinaties van trekken 

- Specifieke beschrijvingen criterium A voor elk van de 6 PD’s (voldoen aan 2 of meer beschreven 

terreinen van impairment)

- Ook voldoen aan criterium C-G

- Indien profiel niet voldoet aan één van de 6 PD’s: PD-trait specified


- Voldoen aan criterium A (2 of meer beschreven terreinen)

- Assessment op maat van specifieke trekken: PID-5

- Zelf-rapportering of informant

- Scores afzetten tegen normatieve gegevens


Categoriaal vs dimensioneel: klinische bruikbaarheid

- Diagnostische validiteit dimensies > categorieën
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- Belangrijk aspect in overtuigen van clinici richting dimensionale diagnostiek: klinische 
bruikbaarheid

1. Gebruiksvriendelijkheid

2. Betrouwbaarheid

3. Waarde voor indicatiestelling en behandelplan


Waarde van dimensionele systemen voor indicatiestelling en behandeling?

Info vanuit hogere-orde niveau (de brede domeinen):

- Noodzaak en nut van behandeling


- “The misery triad”: meest ongunstige prognose (hoog N, laag E, laag C) 

- Behandeling zeer noodzakelijk, maar prognose niet zo goed


- Korte behandeling: significante verhogingen op 1 à 2 N-facetten, hoog A, hoog O

- Keuze van theoretisch kader


- Extraverten: cliëntgerichte therapie

- Introverten: gedragstherapie

- Laag O: directieve psychotherapie met nadruk op educatie, vaardigheidstraining

- Hoog O: psycho-analyse


Info vanuit lagere-orde niveau (de specifieke facetten):

- Therapeutisch maatwerk


- Identificatie van belangrijke thema’s en doelen voor verandering

- Focus op gedragsmatige clusters in plaats van op de stoornis als dusdanig bv. Impulsief 

gedrag, affectieve labiliteit, zelfbeschadiging

Algemeen:

- Minder stigmatiserend

- Makkelijk om feedback te geven aan cliënten door concrete eigenschappen

- Training is transparant en makkelijk aan te leren


Vb Examenvraag

Het vaststellen van een persoonlijkheidsstoornis is vaak moeilijk omdat:

1. Acute symptomen van klinische stoornissen vaak de persoonlijkheidspathologie 

overschaduwen.

2. Individuen met een persoonlijkheidsstoornis de pathologie als egosyntoon ervaren.

3. Er een gebrek is aan diagnostische instrumenten om persoonlijkheidspathologie te 

beschrijven.

4. Deze pathologie zeer episodisch is.

A. Enkel 1 en 2 zijn juist

B. Enkel 2 is juist

C. Alle stellingen zijn juist

D. Enkel 4 is juist 

-> Juiste antwoord: A


Les 8: Persoonlijkheid en beroepsmatig functioneren

Introductie

Speelt persoonlijkheid een rol op het werk?


Ouders kiezen om bij pasgeboren baby thuis te blijven, maar na een tijd wil je ook afspreken met 
vrienden en heb je babysit (werknemer) nodig

Ouders zijn voorzichtig in het kiezen van een babysit

Vereisten: betrouwbaar, plichtbewust, zachtaardig, geduldig, zorgzaam, …


Vroeger idee: Persoonlijkheid heeft slechts beperkte invloed op attitudes en gedrag op het werk

Vanaf 1990: toenemende evidentie voor de rol van Ph

- Meta-analyses: effecten van een veelheid aan trekken clusteren

- Groeiende consensus omtrent het VFM als raamwerk

- Toenemende evidentie omtrent stabiliteit van trekken, hun genetische oorsprong, en 

neurologische basis

Barrick & Mount (2005):

- “Personality traits do matter at work”
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- Persoonlijkheid werd in verband gebracht met vrijwel elk aspect van OB (= “Organizational 
Behavior”: Job prestaties, werk motivatie, attitudes (bv. Jobstevredenheid), leiderschap, stress, 
burnout, contraproductief werkgedrag (bv. Pesten)) 


“Bright traits”

= Hoe men zich gewoonlijk gedraagt

Big Five

- Openheid voor ervaringen

- Consciëntieusheid

- Extraversie

- Aangenaamheid

- Neuroticisme


“Dark traits”

= Hoe men zich gedraagt wanneer men stress heeft, onder druk staat, vermoeid is

HDS trekken

Dark Triad

- Narcisme

- Psychopathie

- Machiavellisme

VFM compounds


1. Personality @ work: the “bright” side

1.1 Persoonlijkheid en job prestaties

Barrick, Mount & Judge (2001)

- Doel: Samenvatting van al het voorbije onderzoek met betrekking tot de relatie tussen 

persoonlijkheid en job prestaties

- Methode:


- Secundaire meta-analyse: samenvatting van 15 meta-analyses

- Persoonlijkheid: VFM operationarisatie

- Diverse prestatiecriteria: algemene job prestatie (overall job performance), supervisor ratings, 

objectieve indicatoren, prestatie tijdens opleiding/training, en teamwork

- Resultaten uitgesplitst naar diverse beroepsgroepen: verkoopfuncties (sales), management 

functies, bedienden (professionals), politie, en arbeiders (skilled or semi-skilled)


Work performance (overall / algemeen)

- Geen significante relatie met extraversie

- Klein, maar significante positieve relatie met emotionele stabiliteit

- Positief met consciëntieusheud

Specifieke criteria

- Training performance & teamwork significant met extraversie

- Teamwork significant met emotionele stabiliteit

- Teamwork significant met aangenaamheid

- Positief met consciëntieusheud

- Training positief gecorreleerd met openheid voor ervaringen

Specifieke beroepsgroepen

- Managers & politie positief gecorreleerd met extraversie (overtuigen van andere mensen)

- Politie positief gecorreleerd met emotionele stabiliteit

- Positief met consciëntieusheud

-> Alles is positief gecorreleerd met consciëntieusheid!


Samengevat:

- C is een valide predictor over criteria en beroepsgroepen heen

- ES is een predictor van overall job performance, maar de validiteit varieert naargelang specifiek 

criterium en specifieke beroepsgroep

- E, O, A zijn geen valide predictoren van overall job performance, maar voorspellen wel een 

aantal specifieke criteria en prestaties in specifieke beroepsgroepen


Naar een beter begrip van persoonlijkheid-prestatie associaties

Hoe?
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- Verfijnen van prestatiecriteria

- Trekinteracties

- Recente evoluties: curvilineaire verbanden


Prestatiecriteria

- Overall job performance kan opgesplitst worden in 3 brede dimensies:


- Taak prestatie: activiteiten die bijdragen tot de kern van de job (bv. Ggz: helpen/begeleiden 
van mensen); onderverdeeld in kwaliteit en kwantiteit van het werk


- Contextuele prestatie: activiteiten die bijdragen tot de organizationele, sociale, en 
psychologische context waarin taakprestaties moeten worden geleverd (bv. Collega’s helpen) 
« extrarolgedrag »


- Contraproductief gedrag: intentioneel gedrag dat de organisatie of de leden ervan schade 
berokkent (bv. Diefstal, sabotage, te laat komen, pesten …) « CWB: counterproductive work 
behavior »


- Differentiële relaties met persoonlijkheid

- ES: taak prestaties (+) en CWB (-)

- E en A: contextuele prestaties (+)

- C: taak prestaties (+), contextuele prestaties (+) en CWB (-)

- Wat met O?


- Adaptive performance: zich effectief en efficiënt kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden

- Problemen op een creatieve manier oplossen (“out of the box” denken), omgaan met 

onzekere/onvoorspelbare werksituaties, proactief competenties bijschaven (bv. Nieuwe 
technologie aanleren)


- Relatie met O (+)

Laatste jaren steeds meer belang aan 4e dimensie: adaptieve performance, openheid 
tegenwoordig ook belangrijker


Trekinteracties

- Persoonlijkheidstrekken bestaan niet « in isolatie »: ‘Persoonlijkheid’ is een samenspel van 

verschillende trekken! (Je bent niet 1 trek bv. Geel)

- Trekken interageren in hun relaties met (werk) criteria. Vbn:


- Conscientiousness X Emotional Stability: relatie tussen C en prestatiecriteria is sterker 
wanneer ES ook hoog is


- Conscientiousness X agreeableness: de manier waarop C werknemers succes nastreven 
hangt af van hun score op A: “When highly conscientious people lack interpersonal 
competence, dysfunctional outcomes may result” (Witt et al., 2005) (bv. Interpersoonlijke 
conflicten, over lijken lopen) 

- Als teamwork belangrijk is dan is A belangrijk 

- Mensen die in hoge functies raken, scoren vaak lager op A, zouden over lijken lopen om 

aan de top te raken


Curvilineaire verbanden

- Recente evolutie: Testen van curvilineaire verbanden


- Correlatie: 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)


- Design Le et al. (2011):

- Persoonlijkheid: C en ES

- Job performance: taak prestatie

- N = 602, 44% mannen, M = 46 jaar

- Hoog C: meer gemotiveerd/gedreven om goed te presteren, goed plannen, volharding, …

- Té hoog C: 


- Rigide, onvoldoende flexibel, compulsief perfectionistisch

- Blijven hangen bij (onbelangrijke) details

- Zijn minder bereid om nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen

- Prestatie is net minder goed


- > Curvilineair verband
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- 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


1.2 Persoonlijkheid en loopbaansucces

Loopbaansucces = de werkelijke of gepercipieerde verwezenlijkingen die mensen bereiken als 
resultaat van hun werkervaringen

- Extrinsiek (= objectieve markers van succes):


- Salaris

- Hiërarchische niveau

- Promoties


- Intrinsiek (= subjectief):

- Tevredenheid met job / baan


Extrinsiek loopbaansucces (Judge et al., 1999)

The Big Five Personality traits, general mental ability, and career success across the life span

- Design:


- VFM ~ extrinsiek loopbaansucces

- Longitudinaal design!


- Kindertijd: persoonlijkheid

- Volwassenheid (30-38 jaar; 41-50 jaar; 53-62 jaar): extrinsiek loopbaansuvves


- N = 354, 51% vrouwen

- Conclusie:


- N: negatief verband met jobstevredenheid

- E, A, en C: positief verband

- O: geen verband


1.3 Assessment van persoonlijkheid @ work

Nood aan betrouwbare en valide instrumenten om persoonlijkheid te meten en deze info te 
wenden in het kader van:

- Selectie

- Coaching & ontwikkeling

- Outplacement

- Loopbaanbegeleiding

- …



Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI)

- Veruit meest gebruikte 

persoonlijkheidsinstrument in Amerikaanse 
bedrijven (> 3 miljoen/jaar)


- Gebaseerd op Jung’s werk over 
persoonlijkheidstypen


- 8 voorkeuren beschreven op 4 onafhankelijke 
‘dimensies’:

- Extraversion - Introversion

- Sensing - intuition

- Thinking - feeling

- Judging - perceiving 


- Problemen:

- Categoriale benadering: Cut-off = Mediaan, terwijl het grootste aantal mensen een 

gemiddelde score heeft (cf. normaalverdeling)

- > stemt niet overeen met realiteit

- Lage test-hertestbetrouwbaarheid: 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)
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- Weinig evidentie met betrekking tot predictieve en incrementele validiteit (Gardner & 
Martinko, 1996)

- Predictief: geen consistente relaties tussen MBTI-types en managerial performance

- Incrementeel: de MBTI voegt ook niet toe (bovenop Big Five) in de voorspelling van criteria 

zoals job prestaties

- Zwakke convergente validiteit met Big Five: N is volledig afwezig in de MBTI!


“Goobye to MBTI, the fad that won’t die” (Adam Grant)

Waarom is MBTI nog niet verdwenen uit organizationele settings?

- MBTI-business (bvb. MBTI-certificaten, MBTI-trainers, …)

- “Aha-moment” (idem horoscopen) -> vragen rond betrouwbaarheid en validiteit terzijde


NEO PI-R

- Uitspraken doen over de individuele persoonlijkheidsverschillen

- Info gebruiken bij beslissingen aangaande de persoon


- Selectie

- Loopbaanbegeleiding

- Reïntegratie

- Klinische diagnostiek


- Big Five domeinen (N, E, O, A, C)

- 30 facetten

- Hiërarchische structuur

Voordelen: 

- Zeer brede en fijnmazige meting van persoonlijkheid

- Betrouwbaar én valide

- Wetenschappelijk gevalideerd VFM

- Predictieve validiteit (ook voor werkprestaties)

Nadelen:

- 240 items!

- Items soms wat ver van de werkcontext (“ik eet mezelf wel eens misselijk”)

- Algemene persoonlijkheid, dus niet gecontextualiseerd (competitiviteit/prestatiegerichtheid 

werk vs. Privé)


Gecontextualiseerde assessment

- Idee: manifestatie van persoonlijkheid kan variëren over sociale rollen/omgevingen!

- Invullers voorzien van de juiste frame-of-reference


- Instructies: « Beschrijf uzelf zoals u zich het afgelopen jaar doorgaans heeft gedragen in een 
werksituaties »


- Items: 

- Ik besteed veel aandacht aan details

- Ik besteed veel aandacht aan details in mijn werk


- Voordelen?

- Predictieve validiteit stijgt

- Face validiteit stijgt


Conclusie meta-analyse: Gecontextualiseerde persoonlijkheidsinstrumenten laten betere 
predicties toe in vergelijking met niet-gecontextualiseerde maten (= Frame-of-reference effect)

Implicaties meta-analyse:

- Simply adding “at work” to existing personality scales may be an efficient way to increase their 

validity

- When contextualized, a trait like Openness to Experience may be more useful for predicting job 

performance than was previously believed


Gecontextualiseerde assessment: The Hogan personality inventory (HPI)

- Gecontextualiseerde, werk gerelateerde PH vragenlijst

- Geënt op VFM

- Zeer uitvoerig empirisch gevalideerd


- Hoge test-hertestbetrouwbaarheid

- Valide 
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2. Personality @ work: the “dark” side

2.1 Dark traits

Dark traits = “donkere” trekken / “maladaptieve” trekken / “dysfunctionele” trekken / “afwijkende” 
of “abberrante” trekken

Dark traits = subklinische persoonlijkheidstrekken. Worden bekeken vanuit een dimensioneel 
perspectief!

≠

Persoonlijkheidsstoornis = een duurzaam patroon van innerlijke beleving en gedrag dat afwijkt van 
de normatieve culturele verwachtingen. Dit patroon is persvasief (= 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


Geïntegreerd perspectief


2.2 Assessment van persoonlijkheid @ work

- HDS trekken: Hogan Development Survey


- 10 subklinische vormen van DSM persoonlijkheidsstoornissen

- Dark triad:


- Narcisme

- Machiavellisme

- Psychopathie


- VFM compounds

- Subklinische vormen van DSM persoonlijkheidsstoornissen


The Hogan Development Survey (HDS)
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The Dark Triad

- Narcissisme

- Machiavellisme 

- Psychopathisch 


Machiavellisme

- “Het doel heiligt de middelen”

- Manipulatie: zijn bereid en scheppen er plezier in om anderen te misleiden/manipuleren om hun 

doelen te bereiken.

- Vaker vals spelen, liegen, bedriegen, maar gewoonlijk vertonen ze geen extreme vormen van 

antisociaal gedrag

- Cynische visie op de medemens: “trust nobody”

1. Het is niet verstandig om je geheimen te vertellen

2. Ik gebruik graag sluwe manipulatie om mijn zin te krijgen

3. Wat er ook voor nodig is, je moet de belangrijke mensen aan jouw kant krijgen

4. Vermijd directe conflicten met anderen want zij kunnen nog van nut zijn in de toekomst

5. Het is verstandig om informatie bij te houden die later nog tegen andere mensen kan gebruikt 

worden

6. Je moet op het juiste moment wachten om mensen terug te pakken

7. Er zijn zaken die je voor andere mensen verborgen moet houden om je reputatie te 

beschermen

8. Zorg er voor dat je plannen jezelf ten goede komen, en niet aan anderen

9. De meeste mensen zijn manipuleerbaar


Narcisme

- Extreme zelfverheerlijking: Vol van zichzelf, vinden zichzelf belangrijk/superieur

- Staan graag in het middelpunt van de belangstelling

- Gevoel bevoorrecht te moeten worden

1. Mensen zien me als een natuurlijk leider

2. Ik haat het om in het middelpunt van de belangstelling te staan (Reverse)

3. Veel groepsactiviteiten zijn vaak saai zonder mij

4. Ik weet dat ik uitzonderlijk ben want iedereen blijft me dit vertellen

5. Ik maak graag kennis met belangrijke mensen

6. Ik voel me ongemakkelijk wanneer ik van iemand een compliment krijg (Reverse)

7. Men heeft me wel eens vergeleken met een beroemd persoon

8. Ik ben een gemiddeld persoon (Reverse)

9. Ik sta er op het respect te krijgen dat ik verdien


Psychopathie 

- Interpersoonlijke componenten:


- Oppervlakkige charme, grandiositeit, manipulatie, bedrog
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- Affectieve componenten:

- Oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, spijt en schuldgevoel


- Antisociale componenten:

- Impulsiviteit, regelovertredend gedrag


1. Ik neem graag wraak op autoriteitsfiguren

2. Ik vermeed gevaarlijke situaties (Reverse)

3. Vergelding moet snel en ingrijpend zijn

4. Mensen zeggen me vaak dat ik onbeheersbaar ben

5. Het klopt dat ik gemeen kan zijn tegenover anderen

6. Mensen die me lastig vallen krijgen daar altijd spijt van

7. Ik heb nog nooit juridische problemen gehad (Reverse)

8. Ik geniet er van om seks te hebben met mensen die ik nauwelijks ken

9. Ik zou alles zeggen om te krijgen wat ik wil


VFM compounds

- VFM prototypes van persoonlijkheidsstoornissen (Lynam & Widiger, 2001)


- Experts hebben een prototypisch NEO profiel gemaakt voor elk van de 10 Pas

- 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 + C6

- Normen voor Vlaanderen en Nederland beschikbaar


2.3 Dark traits en werkgedrag - 

Dark triad & Job prestatie / CWB

A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior: A Social Exchange Perspective (O’Boyle et 
al., 2012)

Conclusie:

- Job prestatie: (zwak) negatief verband met machiavellisme en psychopathie

- CWB: (matig sterk) positief verband met zowel machiavellisme en narcisme, minder met 

psychopathie

- De 3 trekken zijn positief gerelateerd, maar zijn voldoende verschillend om van elkaar 

gescheiden te houden


VFM compounds & loopbaansucces

Subklinische trekken of “donkere” trekken

- Niet per definitie maladapaief

- Onder de juiste omstandigheden en indien beperkt in graad en tijd kunnen deze resulteren in 

positieve uitkomsten, bv. In termen van loopbaansucces

- Hoewel ze op lange termijn en indien te ernstig nefaste gevolgen kunnen hebben

- Traits zijn breder dan de dark triad

Longitudinaal onderzoek bij UGent alumni over een tijdsperiode van 15 jaar (heel grootschalig)

- Persoonlijkheid (VFM compounds) werd gemeten vlak voor afstuderen (T1) en 15 jaar later (T2)

- Loopbaansucces (inkomen, managementniveau) werd gemeten op T2, na 15 jaar op de 

arbeidsmarkt

- Wat is de predictieve relatie tussen donkere trekken (T1) en latere indicatoren van 

loopbaansucces (inkomen en management niveau)?

- Antisociale en narcistische mensen hebben later gemiddeld een hoger inkomen en 

management niveau

- Zijn er ook omgekeerde effecten van loopbaansucces (T2) op de ontwikkeling van donkere 

trekken tussen T1 en T2 (bidirectioneel)?

- Mensen worden ook narcistischer en antisocialer door in hoger managers te functioneren 

en hoger inkomen

- Bij mensen die geen management positie hebben, daalt narcisme enkel


-> wederkerig bidirectioneel verband


Psychopathie & leiderschap

- Landay, Harms & Credé (2019): 


- Meta-analyse met betrekking tot relatie tussen (subklinische) psychopathie en leiderschap

- Leiderschap:
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- Leadership emergence (=in een leidinggevende positie terecht komen)

- Leadership effectiveness (= job prestatie van de leidinggevende; hoe goed de leider is in 

zijn/haar job)

- Resultaat:


- Psychopathie en leadership emergence: positieve relatie (!) (.07) ~ loopbaansucces

- Psychopathie en leadership effectiveness: negatieve relatie (-.06) ~ job prestaties


HDS & Werksucces

Bright aspects to dark side traits: Dark side traits associated with work success (Furnham et al.)

- Meeste donkere trekken correleren negatief

- Maar ook positief bv.


- Gereserveerd heeft hogere stress-tolerantie

- Bold scale (narcistisch) hebben vaker management potentieel

- Mischievous (antisociaal), colourful en imaginative hebben meer sales-potentieel


-> Nieuwe interpretatie van donkere trekken

Hogan: “Too much will get you fires, but too little will get you ignored”


3. Probleemgedrag op het werk

3.1 Pesten op het werk

Mobbing = pesten op het werk


25 verdachten voor brutaal pesten op het werk: man vastgebonden met tape aan een pallet (9 jaar 
lang gepest)


Definitie 

Belgische wetgeving (KB 11/06/2002): Wet betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen, 
en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Pesterijen op het werk: 

meerdere, gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen de onderneming of 
instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de 
persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon bij de 
uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat 
zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften.


Pesten op het werk en persoonlijkheid

Exposure to workplace harassment and the Five Factor Model of personality: A meta-analysis 
(Nielsen et al. 2017)

Verklaringen?

- Target-behavior mechanism: werknemers met bepaalde persoonlijkheidstrekken lokken 

pestgedrag uit hij anderen

- Negative perceptions mechanism: bepaalde trekken zorgen ervoor dat gedrag sneller als 

“negatief” wordt gepercipieerd

- Reverse causality mechanism: pestgedrag is een traumatische stressor die voor verandering in 

persoonlijkheidstrekken zorgt

MAAR: cross-sectionele studie!

Bv. Neuroticisme

- Target-behavior mechanisme


- Neuroticisme -> pessimistisch, onzeker -> “irritant” -> gepest worden

- Negative perceptions mechanisme


- Neuroticisme -> sneller iets als ‘pesten’ percipiëren

- Reverse causality mechanisme


- Gepest worden -> neurotischer worden

Persoonlijkheidspsychologie 70



Linton et al. (2013): The personality traits of workplace bullies are often shared by their victims: Is 
there a dark side to victims?

- Design:


- N = 224

- Pestvragenlijst: ‘victim’ schaal en ‘bully’ schaal

- Persoonlijkheid: dark triad, agressie en impulsiviteit

- Psychologisch en emotioneel pesten, NIET fysiek op het werk

- Correlationele verbanden


- Resultaten:

- 37% is slachtoffer van pesten op het werk (wekelijks, afgelopen 6 maand)

- 17% geeft aan anderen te pesten op werk (wekelijks, afgelopen 6 maand  

“wekelijks gepest worden/pesten gedurende min. 6 maand”

- Zij die gepest worden, pesten zelf vaker (positieve correlatie)

- Gelijkaardig patroon van correlaties van pesters en gepesten op persoonlijkheid


3.2 Destructief leiderschap

Definitie 

Destructief leiderschap is gedefinieerd als moedwillig gedrag gesteld door een leider dat de 
organisatie en/of haar leden schade berokkent of kan berokkenen door: 

(a) ondergeschikten ertoe aan te zetten om doelen na te streven die ingaan tegen de belangen 

van de organisatie en/of 

(b) door het hanteren van een leiderschapsstijl waarbij gebruik gemaakt wordt van nefaste 

manieren van beïnvloeding van ondergeschikten (Krasikova, Green, LeBreton, 2013)


Toxic triangle: leiderschap bestaat niet op zich, complex samenspel


Les 9: Persoonlijkheid vanuit een forensisch perspectief

Conceptueel kader en basisprocessen

Conceptueel kader voor begrijpen van geweldpleging: bio-psychosociaal model

Geweldpleging wordt door meer bepaald dan enkel persoonlijkheid -> bio-psychosociaal model

Mensen leven niet in een vacuum, maar in een maatschappij = macro-factoren


Een macro-leven perspectief op crimineel gedrag: Grand theories

= abstracte theorieën die het verschil in crimineel gedrag over landen heen belichten (ontwikkeld 
in jaren ’80)

Bv. Ijsland heeft minste criminaliteit, meeste is Irak Iran en Syrië

- Modernisatie-theorie


- Snelle sociale veranderingen leiden tot teloorgang van traditionele waarden/normen

- Verschillen in crime-rates als gevolg van variatie in tempo en mate waarin landen 

moderniseren 

- Civilisatie-theorie (<-> modernisatie)


- Focus op geaggregeerde persoonlijkheidsveranderingen van individuen binnen een 
moderniserende maatschappij (bv. Meer zelfcontrole)


Persoonlijkheidspsychologie 71



- Belangrijke nuancering: internaliserende vs externaliserend geweld 

- Als mensen minder externaliserend geweld plegen, neemt internaliserend toe


- World systems theorie

- Ongelijke economische ontwikkeling tussen en binnen landen leidt tot crimineel gedrag (via 

lus van ongelijkheid - uitbuiting)

-> Macro-level = sociologie in tegenstelling tot psychologie = micro-level

Kritiek: te simplistisch


Persoonlijkheid en sociale interactie in functie van sociaal afwijkend gedrag

- Selectie:


- Hoog sensation seeking

- Voorkeur feestjes met risk gehalte (drugs)

- High-risk seksueel gedrag

- Creëren eigen verkeersregels, vaak betrokken in ongevallen

- = algemeen: zoeken stimulatie op (zie ook les 2), komen vaker terecht in sociale situaties 

waar een bepaald risico speelt

- Hoog self-concealment (hoog N - laag E)


- Selecteren situaties waarin ze alleen kunnen zijn

- Zoeken net geen sociale steun op 

- Selectie bij Self-concealment verhoogt de kans op internaliserend geweld


- Evocatie (hoe onze persoonlijkheid reactie van anderen teweegbrengt): hoog agressie

- “Hostile attributional bias” leidt tot agressieve attitude naar anderen 

- Mensen die zelf agressief zijn hebben de neiging ambigu gedrag (bv. Iemand die botst tegen 

je) agressief te interpreteren

- Manipulatie: alle intentionele acten om het gedrag van anderen te veranderen


- Verschillende trekken geassocieerd met specifieke manipulatie-strategieën 

- We proberen allemaal anderen te beïnvloeden, maar afhankelijk van onze persoonlijkheid 

doen we dat op een andere manier

- 1 prototypisch trekprofiel: Machiavellianisme (manipulatie staat centraal)


- Manipulatief

- Cynisch

- Anderen worden gebruikt in functie van eigen doelen (opportunistisch)

- Interpersoonlijk wantrouwen

- Gebrek aan empathie


Persoonlijkheidspredictoren van manipulatie-strategieën

- Extraversie:


- Hoog dominant -> bedreigen, bekritiseren, verwijten, wijzen op verantwoordelijkheden 

- Laag dominant -> ziekte veinzen, zelfvernedering, maar ook liegen en gewelf


- Welwillendheid:

- Hoog -> induceren van plezier, uitleg geven

- Laag -> “silent treatment”


- Consciëntieusheid:

- Hoog -> rationaliseren, logische verklaring geven

- Laag -> weinig consensus (meer risico op criminele strategieën?)


- Emotionele stabiliteit:

- Hoog -> weinig onderzoek

- Laag -> regressie (emotionele uitzinnigheid)


- Openheid voor ervaringen

- Hoog -> rationaliseren, soms induceren van plezier of wijzen op verantwoordelijkheid

- Laag -> sociale vergelijking


Persoonlijkheid als relevant construct in forensische context

Waarom is persoonlijkheid een relevant construct binnen de forensische context?

Predictor van geweld en van stabiliteit in agressie

- Historisch: mentale stoornissen (psychose) als belangrijkste predictoren van geweld

- Recente studies naar predictie van geweld binnen zowel algemene als klinische samples:


- Middelenmisbruik

- Persoonlijkheid


- Plegen van delicten
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- Sneller en ernstiger recidivisme

- Vertaald naar FFM binnen psychiatrische populatie (Skeem et al., 2005)


- Antagonisme: interpersoonlijk construct (achterdocht, strijdvaardigheid, bedrieglijkheid, 
gebrek aan empathie)


- Neuroticisme (vijandigheid, depressie)

- > impulsive hostility


Rang-orde stabiliteit van agressie (de Colombia County longitudinal study)

Evidentie voor rangordestabiliteit van .50 (gemiddeld) over 40 jaar

Over kortere periodes is die stabiliteit nog veel hoger (.91)

Vanuit FFM perspectief: lage score op gehoorzaamheid, oprechtheid, bedachtzaamheid als 
predictoren van stabiliteit (Miller et al., 2003)


Rol persoonlijkheid in verhoorsituaties

- Persoonlijkheid van zowel verhoorder als verhoorde speelt mee in verhoorsituatie


- Persoonlijkheid van een verdachte bepaalt mee welke verhoorstijl het best werkt

- Verhoorstijl belangrijke predictor van bekentenissen/prijsgeven van info:


- Menselijke en empathische stijl als algemene predictor van self-disclosure

- Hoe integreren met de andere competenties die van een verhoorder worden verwacht?


- Hoe zijn verhoorstijlen gelinkt aan persoonlijkheid van de verdachte?

- Welke stijl “werkt” het best, bekeken vanuit persoonlijkheid verdachte?

- Vooral van belang bij niet coöperatieve verdachten


Prototypisch persoonlijkheidsprofiel van een goede verhoorder op basis van de vereiste 
competenties


Additionele waarde van hoog O: algemene open mind voor andere culturen of ideeën?

Nuancering: Verhoorders met hoog E -> meer kans om meer info te lossen, prijsgeven van 
informatie


Een taxonomisch perspectief op verhoorstijlen (Kelly et al., 2013)


Rapport blijft belangrijk, de andere kan uit gekozen worden

Emotion: emotie induceren, positief of negatief

Confront: stressinductie, frustratie uitten -> controle en autoriteit op de voorgrond

Good cop bad cop: 1 is confront, andere is collaborate
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Collaborate: verdachte behandelen als gelijkwaardige partner, waar je beiden iets te bieden hebt, 
beloning in ruil voor info


Persoonlijkheid verdachte - verhoorstijl in functie van self-disclosure

Bv. Hoog narcisme: gevoelig voor technieken die ego strelen ~ positieve emotieprovocatie

-> collaboratie stijl

Bv. 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

- Laag A = confronterende verhoorstijl


Persoonlijkheid en afleggen van valse bekentenissen

- Type van valse bekentenissen:


- Vrijwillig

- Onder druk van verhoorder: afgedwongen versus ingebeeld


- Welke factoren spelen mee?

- Situationele factoren


- Isolatie

- Lange ondervragingstijd

- Presenteren van valse evidentie

- Minimaliseren van het gebeurde door verhoorder


- Persoongebonden factoren:

- Vrijwillig: nood aan aandacht, zelf-bestraffing, bescherming van de echte dader

- Onder druk: KT beloning van bekentenis > LT nadeel


- Belangrijkste psychologische principe “afdwingen”: Beloning 

- Impulsieve daders zwichten voor korte termijn beloning


- Belangrijkste dispositionele factoren:

- Leeftijd

- Algemene persoonlijkheidstrekken:


- Hoge afhankelijkheid (hoog N), hoge inschikkelijkheid (hoog A) ~ inbeelding

- Impulsiviteit (hoog E) ~ afdwinging


- Belangrijkste dispositionele factoren:

- Mentale stoornissen:


- Cognitieve beperking: verhoogde vatbaarheid voor invloeden, zich aanpassen aan 
autoriteit, willen pleasen, korte aandachtsspanne, geheugenproblemen


- Psychopathologie algemeen: perceptuele distantie, verminderd oordeelsvermogen, angst, 
schuldgevoel, gebrekkige realiteitstoetsing


- Persoonlijkheidsstoornissen: 

- Antisociale PD (!): liegen snel, niet bekommerd om gevolgen van gedrag, afhankelijk van 

hun prioriteit zullen ze vaker vals bekennen of vals ontkennen

- Theatrale PD: dramatiseren, overdrijven, confabuleren

- Borderline PD: leugens als wapen om anderen te kwetsen


Hoge prevalentie van PD binnen forensische context

- Van alle sectoren waarin PD’s voorkomen, is de prevalentie van PD’s het hoogst in de 

forensische sector (Selborn, 2013)

- Egosyntone beleving van de problematiek


- Geen ziekte-inzicht

- Geen hulpvraag

- > bewuste manipulatie (malingering, defensiviteit, misleiding) maar evenzeer automatische, 

onbewuste vertekening als resultaat van de pathologie; belangrijk om zich bewust te zijn in 
kader van diagnostiek toerekeningsvatbaarheid


- Persoonlijkheidspathologie vooral cluster B (meest prominent: de ATS PD en psychopathie)

- Grote comorbiditeit met algemene klinische stoornissen


- Verslavingsproblematiek

- Parafilieën (deviante seksuele neigingen bv. Pedofilie)

- Psychosen


- Geen 1-1 relatie tussen specifieke PD en type delict, wel sterke associatie tussen ATS PD en 
crimineel gedrag (cfr diagnostische criteria)
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Antisociale persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM

Een pervasief patroon van onverschilligheid voor en schending van de rechten van anderen, en dit 
vanaf het 15de levensjaar, zoals blijkt uit:

- Niet in staat zich te gedragen conform de maatschappelijke norm met betrekking tot wetten en 

regels, zoals blijkt uit gedrag dat de basis vormt voor arrestaties

- Bedrieglijkheid, zoals liegen, manipuleren, het oplichten van anderen in functie van eigen 

voordeel of plezier

- Impulsiviteit en onvermogen om op voorhand te plannen

- Irriteerbaarheid en agressie, geïndiceerd door terugkerende vechtpartijen of fysieke aanvallen/

bedreigingen

- Roekeloosheid

- Onverantwoordelijk gedrag, zoals blijkt uit het niet kunnen aanhouden van werk of nakomen 

van financiële verantwoordelijkheden

- Gebrek aan spijt, zoals blijkt uit onverschilligheid of operationaliseren na het kwetsen, 

mishandelen of bestelen van anderen


Psychopathie

Traditionele conceptualisatie (PCL-R) beschrijft drie clusters van deficiëten:

- Gedragsmatig: impulsief, vaak risico’s nemen, betrokken in criminele activiteiten

- Interpersoonlijk: grandioos, bedrieglijk, egoïstisch, manipulatief

- Affectief: oppervlakkige emoties, gebrek aan empathie, kilheid

Recente modellen pleiten op basis van empirische evidentie voor meer aandacht met betrekking 
tot

- Onbevreesdheid (fearlessness)

- Stoutmoedigheid (boldness)

- Onkwetsbaarheid (invulnerability)

Psychopathie is in algemene populatie laag, hoger bij gevangenen, daklozen en topmensen in 
bedrijven 


Historisch pad psychopathie versus antisociale persoonlijkheidsstoornis

- Oorspronkelijk als apart construct uitgewerkt


- The mark of Sanity (Cleckley, 1941) als basis voor conceptualisatie en psychopathie

- Het onderzoek van Robins (1966) als basis voor conceptualisatie ATS PS


- Werden in literatuur vaak als inwisselbaar gebruikt

- Tot en met DSM-IV diagnosticeerde de DSM de diagnose Psychopathie aan de hand van de 

criteria voor de ATS PD (synoniemen)

- In termen van onderliggende trekken: veel gemeenschappelijke eigenschappen, toch ook 

unieke componenten (zie verder)

- Onderzoek van Hicklin & Widiger (2005)

- Meta-analyse van Decuyper et al (2011)


Antisociale PD ≠ psychopathie (Hicklin & Widiger, 2005)

Welke gelijkenissen en verschillen vertonen instrumenten voor ATS PD en psychopathie met 
betrekking tot hun relatie met het FFM?

- Gelijkenissen 


- Laag oprechtheid

- Laag altruïsme

- Laag inschikkelijkheid

- Laag bedachtzaamheid

- Laag betrouwbaarheid

- Laag zelf-discipline

- Hoog avonturisme 


- Verschillen

- Laag bescheidenheid

- Laag medeleven

- Laag angst

- Laag schaamte

- Laag kwetsbaarheid


Meta-analyse PP - ATS - FFM (Decuyper et al., 2009)
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- 26 steekproeven psychopathie (N = 6913)

- 57 steekproeven ATS PD (N = 16424)

- Gradatieverschillen tussen beide stoornissen in termen van 

relatie met FFM (vooral met A en C): PP>ATS

- Unieke associatie van PP met laag angst

Psychopathie en APD zijn anders maar hebben wel overlap

Meeste personen die psychopathie hebben, voldoen ook aan de 
criteria van ATS PP

De uitzonderingen zijn de mensen in bedrijfsleven, hoog functionerend “snakes in suits”

1/4 ATS DP heeft ook PP


Criteria PCL-R niet opgenomen, tot en met DSM-IV (Hare, 2003) 
- Gladde prater / oppervlakkige charme

- Sterk opgeblazen gevoel van eigenwaarde

- Prikkelhonger / neiging tot verveling

- Pathologisch liegen

- Lisy en bedrog / manipulerend gedrag

- Gebrek aan berouw of schuldgevoel

- Ontbreken aan emotionele diepgang

- Kil/gebrek aan empathie

- Parasitaire levensstijl

- Gebrekkige beheersing van het gedrag

- Promiscue seksueel gedrag


- Gedragsproblemen op jonge leeftijd

- Ontbreken van realistische doelen op lange 

termijn

- Impulsiviteit

- Onverantwoordelijk gedrag

- Geen verantwoordelijkheid nemen voor 

eigen daden

- Veel kortstondige partnerrelaties

- Jeugdcriminaliteit

- Schending van voorwaarden

- Veelsoortige criminaliteit 

Integratie van de ontbrekende kenmerken van psychopathie in de criteria voor antisociale 
persoonlijkheidsstoornis in DSM-5 sectie III

A. Gematigde, sterke of extreme impairment in minimum 2 van volgende gebieden (zie les 7) 


- Identiteit: egocentrisme, identiteit hangt op aan macht

- Zelf-directief gedrag: doelen worden gesteld obv persoonlijk voordeel, geen interne morele 

standaarden, afwezigheid van ethisch gedrag in het handelen 

- Empathie: geen spijt na kwetsen van andere, geen oog voor noden of gevoelens van 

anderen

- Intimiteit: geen wederkerigheid, gebruiken/misbruiken van anderen, intimidatie en 

controleren van anderen

B. Voldoen aan 6 of meer van de volgende trekken:


1. Manipulativeness

2. Callousness

3. Deceitfulness

4. Hostility

5. Risk taking

6. Impulsivity

7. Irresponsibility 


Het individu is minimum 18 jaar

Specifier: met psypathische kenmerken -> reflecteren de “fearlessness” en “bold interpersonal 
style”

Laag: anxiousness en withdrawal

Hoog: attention seeking


Hoe connecteert dit alternatief trekmodel voor ATS en PP met de categoriale diagnostiek van ATS 
PD? (Wygant et al., 2016)

- Empirisch onderzoek bevestigt dat het alternatief model van DSM-5 zowel de categoriale ATS 

PD als psychopathie comprehensief beschrijft.

- Toevoegen van “Grandiosity” en “Restricted affectivity?”

- Indien ja: overlap met NAR PD?


- De Psychopathy specifier beschrijft vooral “boldness”

- Nuanceren: psychopathie is geen stand-aline diagnose


- Additionele meerwaarde van criterium A om belangrijke aspecten van psychopathie te 
beschrijven

- Bv. Self-direction ~ disinhibition/impulsivity


- Belangrijk aspect voor verder onderzoek: reverse-keyed items van een aantal PID-5 facetten!
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Illustratie: kritisch kijken naar prevalentie-gegevens binnen algemene populaties

Artikel: “Jonge psychopaten in elke school”

Kritische bespreking artikel de standaard

- Instrument: Youth Psychopathic Trait Inventory (YPI)


- 50 items, zelf-rapportering, lage betrouwbaarheden van de subschalen 

- 10 subschalen, 3 hogere-orde factoren


- Grandiose-manipulative

- Callous-unemotional

- Impulsive-irresponsible


- Cross-sectional studie: predictie vanuit huidige bevindingen niet mogelijk

- Slechts een heel kleine subgroep van kinderen/jongeren met antisociaal gedrag persisteert tot 

volwassen psychopathie

- Item-analyse: inhoud items vanuit normale ontwikkeling in adolescentie


- Base-rate psychopathie hoger in adolescentie

- Cfr impulsiviteit en lager verantwoordelijkheidsgevoel als interfererende eigenschappen eigen 

aan adolescentie

- Bron van inflatie met betrekking tot prevalentie-gegevens


-> Psychopathie trekken zijn prevalent in de adolescentie


Persoonlijkheid binnen de forensisch-psychiatrische context

Situering: forensische psychiatrie

- Raakvlak tussen gerecht en psychiatrie

- Onderzoek daders en slachtoffers


- Psychiatrisch deskundigenonderzoek in strafzaken

- Evaluatie geestelijke gezondheidstoestand

- Toerekeningsvatbaarheid

- Risicotaxatie


- Evaluatie van psychische schade na delict

- Kernconstruct vanuit daderperspectief: sociaal afwijkend gedrag om wille van geweldpleging 

(geweld ≠ agressie, agressie is breder)


Bijdrage vanuit de psychologie aan dit terrein

- Gedragskundige adderprofilering (≠ crime scene investigation!)


- Motief voor het plegen van een delict

- Achterliggende cognities, emoties

- Bepalen van betrouwbaarheid van uitspraken

- Meespelen van een psychische problematiek in het handelen

- Inschatting van gevaarlijkheid (herval)


- Meerwaarde psycholoog: input vanuit testresultaten, naast gespreksvoering en observatie


Algemeen vs forensisch diagnostisch onderzoek

- Vrije wil versus dwang + tijdsdruk


- Vertrouwensrelatie?

- Gebrekkige motivatie

- Defensieve of sociaal wenselijke houding tijdens diagnostisch onderzoek Cfr faking, sociaal 

wenselijk antwoorden (onderrapportering)

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 exploiteren cfr 

malingering


Illustratie belang van collaterale informatie studie: “Hoe beoordelen daders zélf hun 
interpersoonlijk gedrag?”

- Sample: 55 psychopaten in hoog beveiligde unit

- Zelfbeoordeling interpersoonlijk gedrag + beoordeling door bewaker

- Resultaten:


- Onderschatting van meest afwijkende eigenschappen (dominantie, coërciviteit)

- Overschatting van meest adaptieve eigenschappen (koesteren)
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- Verklaringen?

- Gebrek aan inzicht?

- Faking? 


Algemeen vs forensisch diagnostisch onderzoek

- Aandacht voor specifieke groep vanPD-patiënten met intellectuele deficieten:


- Meer gedragsobservatie en collaterale info in functie van diagnostiek

- Meer aandacht voor culturele factoren

- Opletten voor hogere gevoeligheid aan suggestie

- Graad van afhankelijkheid beschouwen tegen achtergrond van intellectueel probleem in 

functie van vermijden van overschatting pathologie


“Vergeten stoornissen” binnen de forensische context

Tourette-syndroom (TS) en criminaliteit

- Neurologische stoornis met sterk genetisch component

- Aanvang in de kindertijd

- Symptomatisch profiel:


- Neurologisch: onwillekeurige motorische en vocale tics

- Gebrekkige impulscontrole: exhibitionisme, woede, verslaving

- Disinhibitie van agressie en emoties

- Comorbiditeit met ADHD, OCD


Vertaling njaar gerechtelijk perspectief:

- Manifestaties van tourette soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als intentioneel crimineel gedrag

- Groep van daders bij wie het gedrag een organische component heeft


DSM-IV syndroom van Asperger en criminaliteit

- Valt binnen ASS: high-functioning type


- Sterk genetische component

- Neurologische dysfuncties (amygdala, prefrontale cortex)


- Centrale kenmerken:

- Sociale deficieten (oogcontact lichaamstaal, expressie, maken van vrienden, gebrekkige 

empathie)

- Gebrek aan communicatieve vaardigheden (geen reciprociteit)

- Beperkte/stereotype activiteiten en interesse (routines, rituelen, preoccupatie met bepaalde 

objecten, repetitieve motorische acts)

-> Welke ASS high-functioning-kenmerken zijn relevant met betrekking tot eventueel crimineel 
gedrag?


DSM-IV syndroom van asperger en criminaliteit: 2 domeinen

- Deficieten met betrekking tot Theory of Mind:


- “Mindblindness”

- Gebrek aan het begrijpen van sociale signalen, geen inleving in een andere emotionele 

ervaring van een gedeelde gebeurtenis

- Abnormale, repititieve beperkte interesses (bv. Brandstichting, stalking, fetisjisme):


- Gebrek aan “centrale coherentie”

- Crimineel gedrag vanuit preoccupatie met betrekking tot interne interesses, waarbij sociale 

gevolgen genegeerd worden

Mensen met autisme zien minder coherentie in de wereld -> zoeken veiligheid in routines, 
herhaalde handelingen


Belangrijkste correlaat met criminaliteit: domein van abnormale, repetitieve, beperkte interesses

- Grootste frequentie voor brandstichting

- Stalking (vaak na afwijzing binnen relationeel perspectief)

- Ongepast seksueel gedrag (vaak fetisjisme)

- Bekende case: preoccupatie voor openbaar vervoer: arrest voor het ongeautoriseerd besturen 

van bussen en metro’s en het regelen van verkeerd in New York (Tietz, J. (2002) The boy who 
loved transit: how the system failed an obsession)


DSM-IV syndroom van asperger en criminaliteit: schuldgevoel/geweten?
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- Onkunde in het begrijpen van andermans subjectieve ervaring resulteert in gebrek aan 
empathie


- Dit heeft impact op het ervaren van schuldgevoel (~ erg relevant aspet met betrekking tot 
bestraffing in juridisch kader!)


- Komen vrij offensief over bij rechters en jury’s

- Neuropsychiatrisch perspectief binnen strafrechtzaken kan meerwaarde bieden in termen van 

begrip/inzicht in crimineel gedrag van subgroep van daders met Asperger


Ontoerekeningsvatbaarheid in België

- Internering


- Juridische veiligheidsmaatregel

- Voor personen met een psychische aandoening / mentale handicap

- Strafbaar feit (<-> collocatie)

- Geen controle over daden

- Gevaar voor de maatschappij

- Maatregel voor onbepaalde duur


- Vergelijkbaar met terbeschikkingstelling (TBS) in Nederland

Internering onder vuur: komen vaak in gewone gevangenissen terecht, voor onbepaalde duur


Controversiële maatregel

- 2013: meer dan 1100 geïnterneerden in Belgische gevangenissen

- Kritieken


- Geen adequate zorg/begeleiding

- Geen toekomstperspectief


- België meerdere malen veroordeeld door Europees Hof voor de Rechten van de Mens

- Beterschap op komst?


- Herziening interneringswet in 2016

- Niet meer voor lichte misdrijven

- Meer inzet op zorg

- Verder uitbouw van forensisch psychiatrisch circuit (bv. FPC Gent/Antwerpen, longstal oa 

in Bierbeek)


Populatie geïnterneerden

- Soorten delicten (cijfers FOD justitie 2014)


- 24,3% aanslag op goederen (diefstal, vandalisme, …)

- 32,2% zedenfeiten

- 15,8% doodslag


- Meest frequentie 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


Plaats van de diagnostiek in de forensische psychiatrie

Vroeger:

- Beklaagde werd gezien door gerechtspsychiater(s)


- Weinig gestandaardiseerde diagnostiek

- Perceptie van willekeur

- Geen specifieke opleiding

- Weinig kwaliteitsbewaking


- Geeft advies over al dan niet internering/ontoerekeningsvatbaar

- Rechter beslist over maatregel

- Commissie tot Bescherming van de Maatschappij (CBM) volgt internering verder op


Plaats van de diagnostiek in de forensische psychiatrie

Huidige evolutie (nieuwe wet internering van kracht sinds oktober 2016)

- Meer inzetten op deskundig psychiatrisch onderzoek VOOR internering


- Specifieke opleiding voor gerechtspsychiaters

- Gestandaardiseerd proces

- Kwaliteitscontrole
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- Meer inzetten op zorg TIJDENS de internering

- Aangepaste zorg

- Opvolging door ‘interneringskamer’ (rechter + klinische pst + assessor sociale reintegratie)


- Beslissen over uitgaansvergunning, invrijheidstelling op proef, definitieve invrijheidstelling, 
…


Kijken bij de noorderburen: het Pieter Baan centrum (NL)

- Psychiatrische observatie-kliniek van ministeria van justitie

- Onderzoek van verdachten van ernstige delicten, geen veroordeelden

- Onafhankelijk positie binnen strafproces

- Doel: rapportage pro Justitia mbt toerekeningsvatbaarheid, kans op herhaling ‘(recidive) en 

eventuele behandeling

- Observatie gedurende 7 weken door multidisciplinair team: psychiater, psycholoog, 

groepsleider, milieu-onderzoeker, eventueel neuroloog, cultureel antropoloog

- Inzage in strafdossier

- Jurist als voorzitter van teambespreking


Stapsgewijze procedure: 5 stappen-proces 
- Stoornis

- Toerekeningsvatbaarheid

- Kans op herhaling

- Advies over maatregel

- Rapport


- Observatie

- Gesprekken met verdachte

- Gesprekken met omgeving

- Vragenlijsten 

Beoordeling van toerekeningsvatbaarheid


Bronnen en instrumenten voor het onderzoek: observatie en gesprekken

- Observatie


- Contactname met anderen

- Perceptie van het delict (schuldbewust, onverschillig, triomfantelijk?)

- Houding ten aanzien van psycholoog/psychiater


- Gesprekken
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- Milieu-onderzoek: leefwereld van de omgeving

- Psychologisch onderzoek: belevingswereld in autobiografisch verhaal

- Soms gebruik van gestructureerd interview (bv SCID)


Binnen en instrumenten voor het onderzoek: vragenlijsten

- Intelligentie-testen: 


- Relevantie gezien IQ = basis voor psychisch functioneren

- Bv. WAIS-III


- Verbaal en performaal IQ

- Subtests: grote verschillen indicatief voor verder neurologisch onderzoek


- Profiel als handvat voor zicht op bv neurologische aandoeningen

- Schijn-exactheid!


- Neuropsychologische tests

- Abnormaliteit in de hersenen en daaruit resulterende gedragsproblemen

- Bv. Aandacht en concentratie, waarneming, geheugen en leren, ruimtelijke skills


Bronnen en instrumenten voor het onderzoek: vragenlijsten 

- Persoonlijkheidsgerelateerde vragenlijsten


- MMPI

- UCL: coping-lijst

- TCI: temperamentslijst

- PCL-R: grote voorspeller voor recidive

- NEO PI-R: FFM-lijst


- Voordeel: ook sterktes komen aan bod

- Nadeel: dekt onvoldoende de extreem maladaptieve varianten van persoonlijkheid


- PID-5: beloftevol maar nood aan verder onderzoek

- Ook relevant bij risicotaxatie (zie verder)


De MMPI-2

- Meest gebruikte instrument in de klinische (forensische) sector

- 567 items - ja/nee antwoordformaat (ev korte versie)

- Belangrijke leidraad voor clinici in formulering van diagnostische noodzakelijkheden, beter 

begrip van symptomen maar eigenlijk geen tool voor directe diagnose

- Omvat klinische schalen, validiteitsschalen, inhoudsschalen, supplementaire schalen, PD 

schalen (PSY-5)

- Voordeel validiteitsschalen: detectie response sets/faking 


- Ondanks populariteit, belangrijk nadeel: ontoereikende psychometrische kwaliteiten (normering, 
betrouwbaarheid), grote item-overlap tussen schalen die de intercorrelaties tussen schalen zeer 
groot maakt


Empirisch gezien niet zo’n goed instrument, schalen zijn psychometrisch niet zo kwalitatief


Bronnen en instrumenten voor het onderzoek: vragenlijsten

- Projectief materiaal 


- Voordeel: individu heeft niet direct zicht op doel van de test, indirecte maat voor 
zelfonthulling


- Nadeel: psychometrisch onbetrouwbaar

- Vb TAT: Thematic Apperception Test (zicht op wereldbeeld, inzicht in een aantal ego-

functies)

- Vb Rorsach inktvlekken methode (emotioneel en persoonloijkheidsfunctioneren)


Bronnen en instrumenten voor het onderzoek: risicotaxatie

= het inschatten van de ernst van het risico dat iemand in de toekomst (opnieuw) gewelddadig 
gedrag gaat vertonen van een bepaalde aard, omvang (recidive) en binnen een welbepaalde 
context.

- Tweeledig doel


- Beveiliging maatschappij tegen personen die een gevaar vormen

- Verlof/invrijheidsstelling voor personen die geen risico (meer) vormen


- 3 types van risicotacatiemethoden

- Ongestructureerde klinische methode: o.b.v. ervaring/intuïtie van deskundige
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- Actuariële methode: scoring van verschillende empirisch gevalideerde statische 
risicofactoren.


- Gestructureerde klinische methode (SPJ): checklist met zowel dynamische als statische 
risicofactoren, eigen weging door deskundige.


Risicotaxatie: maatschappij beschermen, maar ook geen personen interneren die geen bedreiging 
vormen


Risicotaxatie: een kritische noot

- Meest gebruikte methode in strafrechtspraak was lange tijd de ongestructureerde klinische 

taxatie

- Kritiek vanuit voorstanders actuariële taxatie


- Geen standaardisatie

- Geen transparantie

- Niet empirisch onderbouwd

- Training vereist


- Toepassing actuariële instrumenten: betere predictie van gewelddelicten

- Nadelen:


- Geen oog voor beschermende factoren die kans op recidivisme verkleinen

- Meten geen risicofactoren die kunnen veranderen: relevantie klinische setting?


- Gestructureerde klinische methode: meest valide

- ‘Structured professional judgement’ of SJP

- Statische én dynamische risicofactoren


- Statisch: onveranderbaar, gebaseerd op historiek

- Dynamisch: zie verder


- Beschermende factoren

- Beoordelaar kan in eindoordeel bepalende factoren zwaarder laten wegen

- Voorbeelden van instrumenten:


- HCR-20: algemeen geweld

- SVR-20: seksueel geweld

- HKT-R: enkel in NL taalgebied

- SAPROF: beschermende factoren 

- START: risicofactoren en beschermende factoren, divers risicogedrag


Overzicht belangrijkste dynamische risicofactoren (Douglas & Skeem, 2005)

= factoren geassocieerd met kans op herval die mogelijk veranderbaar zijn

- Acute dynamische risicofactoren vs. Stabiele dynamische risicofactoren


- Persoonlijkheidstrekken:

- Impulsiviteit

- Negatief affect: ergernis, woede, neerslachtigheid

- Antisociale trekken


- Druggebruik

- Psychose

- Beperkte sociale steun

- Behandeltrouw en -attitude


Assessment van persoonlijkheid in het kader van risicotaxatie
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- Persoonlijkheidstrekken relevant in risicotaxatie

- Bvb. Review Douglas & Skeem (2005)

- Bvb. HCR-20 omvat veel trekgerelateerde concepten 


- 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


Relevantie PID-5 trekken bij risicotaxatie


Les 10: Een ontwikkelingsperspectief op persoonlijkheidsstoornissen

Historisch kader 

“Personality disorders in childhood do not exist”: uitgangspunt van 20 jaar geleden

Stoornissen bij kinderen werden binnen de DSM traditie tot voor kort als distinct beschouwd van 
stoornissen bij volwassenen ~ DSM AS I sectie stoornissen in de kindertijd

DSM III had nog andere categorieën voor kinderen, vanaf DSM-IV werden ze geïntegreerd

HOE KOMT DIT?


DSM-IV editie: integratie ontwikkelingsgericht perspectief op AS I psychopathologie

- DSM III-R Overanxious disorder -> DSM-IV Generalized Anxiety Disorder

- DSM III-R Avoidant disorder -> DSM-IV sociale fobie

“Dezelfde stoornis kan aanwezig zijn doorheen de levensloop, maar varieert in de expressie of 
manifestatie te wijten aan verschillen in ontwikkelingscontext” (Shaffer, Widiger, & Pincus, 1998)

Cfr “coherence”


DSM-IV AS II en jongere leeftijdsgroepen?

Afwezigheid van gelijkaardig levensloopperspectief op persoonlijkheidsstoornissen (tot DSM-IV 
was dit AS II)

Voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen in de kindertijd niet nader gedefinieerd, behalve voor 
gedragsstoornis (in kindertijd) ~ ATS PD (antisociale persoonlijkheidsstoornis)

DSM-IV staat erg weigerachtig tas de diagnose PD op jonge leeftijd, en waarschuwt clinici om 
deze diagnose toe te kennen, behalve: “in those relatively unusual instances in which the 
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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”.


Waarom?

- Tijdens constructie van DSM-IV weinig empirische gegevens over PD op jonge leeftijd: 

overtuiging dat pathologie van persoonlijkheid op jonge leeftijd niet kon gescheiden worden 
van algemene psychopathologie (onderzoeksterrein bestond nog niet echt, gebrek aan 
empirische gegevens)


- Overtuiging dat persoonlijkheid op jonge leeftijd “in constructie” is en dus nog te onstabiel om 
op lange termijn van belang te zijn


- Stigmatiserende effecten van PD diagnose, cfr statisch en onveranderbaar

- > deze assumpties werden ontkracht door groeiende empirische evidentie de afgelopen 20 jaar

- > Toch belangrijke historische implicaties van deze assumpties voor het terrein van PD 

ontwikkeling mbt vroegdetectie en behandeling


Adaptief traject is in literatuur geïntegreerd, maladaptief enkel bij volwassenen, bij kinderen was 
dit tot 15 jaar geleden een groot vraagteken


Ontwikkelingsantecedenten van persoonlijkheidsstoornissen: bronnen van evidentie?

Vanuit het terrein ontwikkelingspsychologie en -psychiatrie

- Psychopathologie in de kindertijd is predicatief voor latere persoonlijkheidsproblemen


- Retrospectief onderzocht

- Hoge comorbiditeit op jonge leeftijd is sterk indicatief voor latere PD

- Een vroege start is geassocieerd met een groter genetisch effect

- Belangrijke risico-groep: “multiplex developmental disorder”


- Stemmingsproblemen, impulsiviteit

- Cognitieve defecten


- Levensloopinformatie uit klinische dossiers: ouders rapporteren “lower manageability”

- Manageability: gemak waarmee de opvoeding verlopen is


Gerepliceerde associaties psychopathologie kinderen en PD in volwassenheid

- Gedragsstoornis -> ATS PD (antisociale persoonlijkheidsstoornis)


- Als eerste gevonden

- Middelenmisbruik (al in vroege adolescentie) -> BDL (borderline) / ATS PD (impulsiviteit!)

- Affectieve labiliteit -> BDL PD

- Ongepaste woede -> BDL PD

- Identiteitsproblemen -> BDL PD

- Angst -> cluster C / BDL PD


- Sociale fobie -> AVD PD (vermijdende persoonlijkheidsstoornis)

- Cognitieve distorties -> SZT PD (schizotypische persoonlijkheidsstoornis)

Maar:

- Geen 1-1 relatie (zie slide multifinaliteit)


- Niet zo dat stoornis in kindertijd sowieso leidt tot stoornis in volwassenheid, niet zo specifiek, 
verhoogt enkel de kans


- Associaties reflecteren mogelijks verschillende fenotypes van eenzelfde onderliggende 
kwetsbaarheid


Recente evidentie etiologie van psychopathologie
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- 2 bekende hogere-orde dimensies voor psychopathologie op jonge leeftijd: externaliserende vs. 
Internaliserende factor


- Recent onderzoek: ‘general psychopathology factor’ of p-factor bij kinderen en jongeren (kan je 
vergelijken met g-factor bij intelligentie)


- Betere fit dan traditioneel twee-factoren model

- Hoogste niveau: General psychopathology factor

- Lager niveau: externaliserende vs internaliserende problemen


- Staan niet los van elkaar, belangrijke associaties die verklaard worden door p-factor

- P-factor verklaart associatie tussen externaliserende en internaliserende problemen

- Sommige vormen van psychopathologie (bvb. Slaapproblemen) laden vooral op deze general 

factor, = algemene indicator van kwetsbaarheid voor psychische problemen

- P-factor kinderen = P-factor volwassenen


Patalay et al. (2015)

Items die te maken hebben met psychopathie, gecorreleerd met verschillende ladingen aan 
internaliserend of externaliserend

-> laden allemaal substantieel op General psychopathology 

Onderliggend zie je dat psychopathie factoren meer laden op ofwel internaliserend, ofwel 
externaliserend

Sommig gedrag komt vaak samen voor, omdat ze voort komen uit dezelfde onderliggende factor 
(internaliserend/externaliserend)

Bv. Slaapproblemen is een indicator van een kwetsbaar kind, maar niet per sé internaliserend/
externaliserend

Comorbiditeit van internaliserend/externaliserend vergroot nog eens de kans op psychopathologie


Ontwikkelingsantecedenten van persoonlijkheidsstoornissen: bronnen van evidentie?

Vanuit het terrein van persoonlijkheidsonderzoek (zie les 4)

- Substantiële continuïteit van vroege temperamentstrekken tot in de volwassenheid

- Persoonlijkheid in de kindertijd prediceert later normaal en abnormaal functioneren (zie Dunedin 

Study)

- Meta-analytische evidentie omtrent stabiliteit van normale persoonlijkheidstrekken bracht oz 

naar verloop van maladaptieve trekken op gang: groeiende evidentie voor gelijkaardige 
stabiliteit reeds van in adolescentie: zowel op korte termijn als lange termijn


- Ontwikkelingsprocessen van persoonlijkheid reflecteren ook verandering: reductie angst voor 
stigmatisering

- Correlatie voor stabiliteit is niet .1, naast stabiliteit is er ook evidentie voor verandering


Illustratie rangorde stabiliteit maladaptieve trekken bij kinderen & jongeren

DIPSI: instrument om persoonlijkheidspathologie bij kinderen te beschrijven 

Disagreeableness heeft rangordestabiliteit van .71

Ook emotioneel instability, introversie en compulsiviteit hebben hoge rangordestabiliteit

Na 2 jaar is de stabiliteit iets lager, maar nog steeds substantieel hoog (.68, .65, .64, .67)

Rangorde van de groep op scores van deze 4 dimensies van persoonlijkheidspathologie blijft 
relatief gelijk op korte termijn (1-2 jaar)


Ontwikkelingsantecedenten van persoonlijkheidsstoornissen: bronnen van evidentie?

Vanuit het terrein van de gedragsgenetica: belangrijke genetische component van PD trekken (niet 
1 gen, oneindig veel)

- Neuroticisme

- Psychopathie / ATS PD

- OBC PD

- Impulsiviteit / affectieve labiliteit (BDL PD)

- SZT / PAR PD (schizotypische / paranoïde persoonlijkheidsstoornis), overlap met genetische 

component van schizofrenie ~ ‘the schizophrenic spectrum’ 

- Kortdurende psychose _________________ SZT/ PAR PD __ schizofrenie

- Genetische component het kleinst aan de linkerkant, minder ernstige vorm


Baanbrekend onderzoek met betrekking tot de etiologie van neuroticisme

“Association analysis in over 329, 000 individuals identifies 116 independent variants influencing 
neuroticism” -> 116 genen voor neuroticisme
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Ontwikkelingsantecedenten van PD: bronnen van evidentie?

- Abnormale processen van hersenrijping bij BDL PD

- Duidelijke link tussen abnormale serotonine levels en impulsiviteit

- Impulsieve PD’s (ATS en BDL) worden gekarakteriseerd door falen van de prefrontale cortex


- Onmogelijkheid om corticale inhibitie van emotionele stimuli te bewerkstelligen

- Meer expliciet bij patiënten met hoog suïcidaal gedrag


- Vermindere pre-frontale activiteit ook geobserveerd bij schizotypische pathologie

- Dysfunctioneel stress-respons systeem bij narcistische persoonlijkheidsstoornis 

-> terrein nog in volle ontwikkeling, maar voorlopige evidentie duidt wel op biologische correlaten 
van PD (allicht reeds vroeg in de ontwikkeling aanwezig)

Evidentie vanuit verschillende bronnen voor het bestaan van voorlopers van 
persoonlijkheidspathologie


PD op jonge leeftijd: de eerste onderzoeksstappen

- Robins (’60): Ontwikkelingsverloop van antisociale persoonlijkheidsstoornis


- Overtuigende evidentie voor gedragsstoornis als voorloper

- Niet elk kind met gedragsstoornis zal ATS PD ontwikkelen

- Iedereen met ATS PD had wel gedragsstoornis als kind


- ’90: eerste empirische studies naar precursoren van borderline persoonlijkheidsstoornis

- BDL vooral bij adolescenten, gedrag komt vooral vanaf dat moment tot uiting


- ’90: meer systematisch onderzoek naar PD’s bij adolescenten, gebaseerd op volwassen criteria 
(er bestond nog niets voor kinderen)


- Pioniersstudie naar het ontwikkelingspad van PD’s: Children in the Community Study

- Eerste longitudinale studie naar PD’s vertrekkende vanuit de kindertijd, tijdsinterval: 20 jaar

- Heeft substantieel bijgedragen tot de kennis omtrent de etiologie, prevalentie, comorbiditeit 

en continuïteit van persoonlijkheidsstoornissen vanaf jonge leeftijd

- Oorspronkelijk opgezet om noden van jong gezin te onderzoeken: hoe gedraagt baby/ouders 

zich? Later studie omgevormd naar persoonlijkheidsstoornissen

- Assessment van PD’s op jongere leeftijd lange tijd enkel categoriaal


Toepasbaarheid AS II criteria op jongere leeftijd (Durrett en Westen, 2005)?

OZ naar structuur van AS II symptomen bij adolescenten:

- Replicatie van structuur van 10 PD’s en 3 clusters aan de hand van cluster- en factor analyse 

studies

- AS II biedt gelijkaardige info voor adolescenten als voor volwassenen

- Maar:


- Categoriale assessmentproblemen ook hier pertinent

- Is gedrag nu uiting van depressie? Persoonlijkheidspathologie? …


- Meest optimale manier om trekpathologie op jonge leeftijd te beschrijven?

- Criteria gemaakt voor volwassenen


- Grote restgroep van kinderen die te jong zijn voor afname van dergelijke instrumenten

- Naar assessment toe kan je voor die kinderen niets betekenen


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 (criteria voor 
volwassenen)


- Validiteit van DSM criteria voor jongere leeftijdsgroepen? Bv “all adolescenten are a little 
borderline” (hevige turbulentie) 
~ overschatting van de diagnose tijdens vroeg-adolescentie indien rigide hantering van de DSM 
criteria


Illustratie categoriaal vs dimensioneel 

The borderline child (op jonge leeftijd, 8-9 jaar): feit of fictie?

Een van de meest controversiële diagnoses in kindertijd

Specifieke kenmerken van BDL reeds vroeg traceerbaar

- Auto-mutilatie

- Impulsiviteit

- Affectieve instabiliteit
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Anderzijds

- Sterke shifts in symptoomprofielen op jonge leeftijd en daling van BDL symptomen tijdens 

adolescentie 

- Daling van symptomen impliceert heel vaak geen herstel, maar verschuiving van problematiek


- Bv. Na verslaving zou kind in remissie zijn, maar probleem is eigenlijk verschoven naar 
eetproblematiek


Recente studies:

- Individuele symptomen (zoals bevraagd met As II criteria) variëren in manifestatie (symptoom)

- Zijn verantwoordelijk voor instabiliteit van de diagnose


- Instabiliteit impliceert geen herstel

- Daling in specifieke symptomen impliceert echter niet noodzakelijk herstel, maar eerder shift 

naar andere PD categorie ~comorbiditeit!

- Dimensionale structuur van BDL verandert niet doorheen adolescentie


- Dimensioneel is veel realistischer


Trekniveau versus acute symptomen, op verschillende momenten is er een andere problematiek


Cfr heterotypische continuïteit op niveau van de manifestatie van de trek (symptoom)


Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd

- Gegroeid vanuit evidentie voor algemene trekken op jonge leeftijd


- Cfr “personality is the core construct of personality psychology”

- Additionele evidentie voor gelijkaardige relaties tussen FFM en PD maten bij adolescenten

- Ontwikkeling van dimensionale maten voor persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd


- Vertaling van volwassen instrumenten voor jongeren: bv DAPP-BQ-A

- Weglating cut-off leeftijd in AMPD, dus PID-5 toepasbaar voor jongeren


- Is dit betrouwbaar en valide op jongere leeftijd?


Constructvaliditeit PID-5 bij jongeren: factor congruentie van Vlaamse groep adolescenten, 
geroteerd tegenover 3 verschillende steekproeven (volwassenen, Amerikaanse studenten en 
Vlaamse studenten)

Hoe komt factorstructuur overeen met de voorbeeldgroepen?

Onderliggende structuur vrij gelijkaardig (correlaties van ≠ .90)


Belangrijkste verschillen PID-5 eigenschappen jongeren - volwassenen

- Betrouwbaarheid voor sommige facetten bij jongeren iets lager (niet te kennen welke facetten, 

was ook maar een klein beetje lager)

- 5-factorenstructuur minder uitgesproken


- Emotionele instabiliteit en Psychoticisme verweven in adolescentie, niet zo bij volwassenen

- Op jongere leeftijd is emotionele kwetsbaarheid en kwetsbaarheid voor psychoticisme 

komen sterk samen voor, op oudere leeftijd zijn ze meer apart

- Minder gedifferentieerde structuur als leeftijdsspecifieke eigenschap


- Cfr structuur algemene persoonlijkheid bij zelfrapportering (zie les 4, eigen persoonlijkheid 
beoordelen -> factorstructuur iets minder duidelijk dan ouder bevragingen)


- Potentiële uiting van “trait crystallization”


Dimensionele beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd

- Ontwikkkeling van leeftijdsspecifieke maten voor persoonlijkheidsspathologie op jonge leeftijd 

(DIPSI): 3 invalshoeken (bottom-up)

- Extreme varianten van normale trekken bij kinderen/jongeren

- Relevante beschrijvingen van PD op jongere leeftijd uit bestaande maten 
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- Case studies van jongeren met persoonlijkheidspathologie, ook indicatoren uithalen 

- Door combinatie extreem grote pool van mogelijke indicatoren van persoonlijkheidspathologie


- > Zelfde dimensionale structuur

- Leeftijdsspecifieke invulling van de domeinen van persoonlijkheidspathologie

- Substantiële relaties over de tijd heen met volwassen PD outcomes


Constructvaliditeit DIPSI-PID-5 bij jongeren

Emotional Instability van DIPSI correleert .54 met negative affectiviteit van PID-5


Shift in perspectief op PD en impact op publicatie- trend PD antecedents

Introversie correleert met detachment en psychoticisme, disagreeableness met antagonisme en 
disinhibitie (ontremdheid)


Grootste evidentie: persoon x omgeving perspectief op ontwikkeling van PD

- Genen verklaren helft van de variantie in PD’s

- Polygenische etiologie (enorm veel genen)

- PD’s zijn niet het direct gevolg van slechte genen / bad genes

- De effecten van biologische processen of genen moet men begrijpen vanuit de interacties met 

context

- Genen sturen individuele verschillen in vatbaarheid voor omgevingsrisico’s 

- Vroege omgevingsrisico’s zijn vaak cruciale factoren 

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

- Persoonlijkheidsontwikkeling speelt zich altijd af in een sociale context

-> Social convoy theory: opvoeding als een van de eerste socialisatie-invloeden

- Hoe kunnen we de rol van opvoeding begrijpen?


- Hoofdeffectenmodel: constructen van opvoeding, los van het kind

- Interactioneel model


Opvoeding en ontwikkeling van maladaptieve trekken

- Vanuit hoofdeffecten-model: 


- Ouderlijk conflict

- Weinig emotionele verbinding ouder-kind (hechting)

- Over-controlerend opvoeden door moeder

- Mishandeling (hard straffen) en verwaarlozing

- Vergroten kans op latere psychopathologie


- 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

Hoog onwelwillende kinderen vertonen meer externaliserend gedrag, vooral kinderen die 
onwelwillend zijn vertonen een negatief effect van negatieve controle, hard straffen (stijgt sterker 
dan bij andere kinderen) -> zijn reactieve, interactioneel model


Heterogene samenstelling van negatieve controle

- Negatieve controle als overkoepelende dimensie van ouderlijke strategieën in functie van het 

reduceren van “moeilijk” gedrag

- 2 subcomponenten 


- Disciplineren: duidelijke regels stellen, het kind iets ontnemen

- Hard straffen: fysieke straffe, verwijten, het kind kleineren


- Differentieel effect van beide vormen controleren in interactie met trekken?


Constructieve impact van niet-fysiek disciplineren op ontwikkeling van pathologische trekken 
doorheen de kindertijd/adolescentie

Kinderen die agressief zijn, wanneer ze veel gecorrigeerd worden, worden doorheen de tijd minder 
agressief dan kinderen die weinig gecorrigeerd worden

-> zelfde voor dominantie en impulsiviteit
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In conditie van fysiek straffen krijg je omgekeerd effect: kinderen die agressief zijn en die hard 
gestraft worden, worden nog agressiever, terwijl kinderen die niet hard gestraft worden dalen in 
agressie

Kinderen met weinig empathie dalen in empathie als ze hard gestraft worden, kinderen die niet 
hard gestraft worden stijgen in empathie

-> zelfde effecten voor dominantie en narcisme

Bepaalde vormen zijn niet per definitie negatief -> niet-fysiek disciplineren is positief!

Fysiek straffen heeft toxische impact


Toxische impact van hard en fysiek straffen op ontwikkeling van pathologische trekken doorheen 
de kindertijd/adolescentie


Groeiende consensus omtrent belang van multi-informant perspectief

- Informatie over functioneren kind/jongeren in de 3 grote ontwikkelingscontexten

- Nadelen van zelf-rapportage op jonge leeftijd


- Meer vatbaar voor responsstijlen

- Meta-cognitieve vaardigheden nog niet ten volle ontwikkeld (moeilijk om over zichzelf te 

reflecteren)

- Taal issues


- Belang van meerdere informanten 

- Kind / jongere zelf

- Leerkracht

- Ouders


- Consistentie van maladapaief gedrag over contexten heen kan indicatie zijn voor trekkarakter 
van de pathologie (bv. Geen diagnose wanneer kind enkel agressief is thuis, reactief proces met 
ouders, geen stoornis)


- Grotere diagnostische waarde van bepaalde trekken in functie van outcome

- Narcisme: zelfbeoordelingen! (Grootste predictieve waarde)

- Gebrek aan empathie: ouderbeoordelingen! (Grootste predictieve waarde)


Hoe kunnen we deze bevindingen integreren?


Een integratief model ter beschrijving van de ontwikkeling van persoonlijkheidspathologie


- PH trekken hebben genetisch/biologische basis

- Hoofdeffecten


- PH trekken sturen gedrag, gevoelens en cognities

- Omgeving (3 grote contexten: familie, peers, school) sturen gedrag, gevoelens en cognities 


- Interactie effecten 
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- Omgeving kan bepaalde trekkwetsbaarheden triggeren, die zich op hun beurt dan weer uiten 
in bepaalde gedragingen, gevoelens en cognities = ‘trait-activation’


- Maladaptief?

- Mate waarin gedrag beoordeeld wordt als adaptief/maladaptief wordt gemodereerd door de 

evaluatie van gedragen gevoelens en cognities in de 3 contexten (ouders, peers, leeerkacht)


Ontwikkelingsprincipes van PD

- Maturatie 

- Multifinaliteit

- Equifinaliteit

- Homo- en heterotypische continuïteit 

- Trait crystallization


Maturatie

- Op niveau van de groep: Natuurlijke ontwikkeling van maladaptieve trekken ~ maturatie 

(hersenrijping)

- Grootste consensus: 


- Lineaire stijging impulscontrole vanaf mid kindertijd

- Curvilineair verloop affectieve instabiliteit (stijging kindertijd, daling vanaf mid adolescentie 

16-17 jaar, mood swing beginnen af te nemen)

- Verschillen tussen trekken in termen van grootte verandering


- Introversie < Onwelwillendheid

- Binnen de groep: grote variabiliteit in individuele trajecten 


- Genetische factoren

- (Unieke) omgevingsfactoren

- > Belang van individueel groeicurve (IGC) perspectief: komt tegemoet aan heterogeniteit 

binnen een groep in termen van “onset” en “growth over time”


Illustratie maturatie-effect voor onwelwillendheid over drie meetmomenten

Algemene curve daalt, jongens zijn gemiddeld iets onwelwillender dan meisjes

Enorme variatie: wat maakt dat het ene kind nu meer daalt dan het andere?


Welke trajecten zijn indicatief voor LT PD problemen?

- Kinderen met hoge scoren op jonge leeftijd of stijgende scores doorheen de tijd hebben meer 

risico op latere PD: onafhankelijke predictoren!

- Belang van meting over de tijd heen


- Kinderen uit gezinnen met lage SES blijken voor beide predictoren (hoge onset en stijgende 
scores) hoger te scoren (staat nog veel te veel in de schaduw)


Multifinaliteit: meerdere uitkomsten die vertrekken vanuit eenzelfde problematiek

Construct Disorder Child kan leiden tot

- Antisocial PD

- Borderline PD

- Substance use disorder

- No disorder


Equifinaliteit: meerdere beginsituaties kunnen leiden tot eenzelfde probleem

- Childhood-onset ATS behavior, CU traits -> Deficit in emotion-processing


- CU trekken: callous & unemotional

- Qua prognose meest kans op negatieve uitkomst


- Childhood-onset ATS behavior, No CU traits -> Cognitive deficit, Ineffective socialization

- Adolescent-onset ATS behavior -> exaggerated normative resistance

-> resulteren allemaal in severe antisocial behavior adolescence

Via verschillende causale processen 


Homotypische continuïteit internaliserend-
externaliserend

Evidentie voor sterke homotypische continuïteit (heel 
stabiel) van de hogere-orde latente psychopathologie 
factoren
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Trait crystallization

- Predictieve validiteit van vroege PD trekken voor latere PD outcomes is groot maar a-specifiek

- Stijgende specificiteit naarmate kinderen ouder worden

- Hoe reflecteert dit zich empirisch?


- Treshold model vanaf mid adolescentie met betrekking tot discriminerend vermogen

- Meer dan een tijds-effect


Illustratie

In welke mate kunnen dark traits bij kinderen de dark triad bij volwassenen voorspellen?

Doorheen kindertijd blijft predictieve waarde vrij gelijk, op het moment van de adolescente 
enorme stijging in discriminerend vermogen

-> niet enkel tijdseffect, want geen lineaire stijging, doorheen kindertijd vlak


Hoe kunnen we vroege manifestaties van PD gaan meten?


Het uittekenen van een ontwikkelingstraject van PD vereist een goed kompas (“kompas model”)

Core features of personality pathology

Mapping normative trends (wat is een normale ontwikkeling?)

Pathways that differ from normality

Assessment is age-specific (criteria die voor volwassenen zijn bedoeld zijn niet altijd valide)


Het compass model

- Focus op kerneigenschappen van persoonlijkheidspathologie in plaats van op de diagnose zelf


- Concrete handvaten naar begeleiding toe

- Makkelijk communiceerbaar


- Afzetten van normatieve ontwikkelingstrends van deze trekken

- Wat kan je van dit soort eigenschap verwachten op deze leeftijd?


- Cfr ontwikkelingscontext - maturatie

- Indien het kind een afwijkend traject vertoont, in welke mate hangt dit samen met falen in 

ontwikkelingstaken en in welke context toont zich dit?

- Leeftijdsspecifieke assessment van de onderliggende trekken in functie van validiteit

- Belang van meting adaptieve trekken


- Veerkracht

- Compenserend mechanisme


Vroege interventie? Focus op BPD

- Kortdurend Cognitief-analytisch

- Sterk gestructureerd en doelgericht

- Belangrijke oudermodule


Recapitulatie van de cursus

Centraal construct: persoonlijkheid
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