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9
Exploratief onderzoek: VGK scores van
patiënten met een Borderline
Persoonlijkheidsstoornis

9.1 Inleiding
De Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kenmerkt zich door ‘een diep-
gaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten
en van duidelijke impulsiviteit beginnend in de vroege volwassenheid’ (Ame-
rican Psychiatric Association, 2004, pg. 351) BPS is een emotie regulatiestoor-
nis en het gedrag van de borderline patiënt is doorgaans storend voor de
omgeving (Andrea & Verheul, 2007; Lenzenweger & Clarkin, 2005). 

In een exploratieve studie is onderzocht of ambulante psychiatrische pa-
tiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis (n = 51) een
slechter gezinsfunctioneren op de VGK rapporteren dan ambulante psychia-
trische patiënten met andere diagnoses (n = 148). Zie voor beschrijving van
de psychiatrische onderzoeksgroep hoofdstuk 5. 

9.2 Patiënten met en patiënten zonder Borderline
Persoonlijkheidsstoornis

Tabel 9.1. laat zien dat patiënten met een BPS gemiddeld een slechter gezins-
functioneren rapporteren dan patiënten met andere DSM-IV-R classificaties. 

Voor toetsing van de verschillen tussen de gemiddelden is gebruik gemaakt
van een Multivariate Covariantie Analyse (MANCOVA) met de classificatie
BPS (wel versus niet aanwezig) als onafhankelijke variabele, de VGK-schalen
als afhankelijke variabelen en ouder/kindpositie als covariaat. Deze MAN-
COVA laat een trend zien: F(2.195)=2.94, p < 0.055. Uit de univariate Cova-
riantie Analyses (ANCOVA’s) blijkt dat de verschillen op de VGK-schalen
significant zijn, zie Tabel 9.1. 
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9.3 Bespreking.
Patiënten met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis geven een slechter ge-
zinsfunctioneren aan op de VGK schalen dan patiënten met andere psychia-
trische diagnoses. Dit resultaat is een bevestiging van de praktijkervaring dat
bij een patiënt met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis dikwijls versto-
ringen binnen het sociale systeem van de patiënt aanwezig zijn.

Zanarini, Frankenburg, Reich en Fitzmaurice (2010) hebben een longitudi-
naal onderzoek bij patiënten met een BPS verricht waarbij zij het gezinsfunc-
tioneren onderzocht hebben. Veelvuldige crises, veel stress bij de gezinsleden
en suïcidedreiging van de patiënt drukken jarenlang op het gezinsleven en lei-
den frequent tot heftige conflicten binnen het gezin en/of leiden tot zich te-
rugtrekken (geen grenzen durven stellen) van gezinsleden. De bevindingen in
het VGK onderzoek bevestigen de ernst van de gezinsproblematiek van pa-
tiënten met een BPS vergeleken met de gezinsproblematiek van patiënten met
overige psychiatrische diagnoses. Deze bevindingen zijn passend met de re-
sultaten van bovengenoemd recent onderzoek.

Omdat dit onderzoek een exploratief, verkennend karakter heeft, verdient
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Hoofdstuk 9. 

Exploratief onderzoek: VGK scores van patiënten met 
een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. 

 
9.1. Inleiding. 
De Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) kenmerkt zich door 'een diepgaand 
patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en van 
duidelijke impulsiviteit beginnend in de vroege volwassenheid' (American 
Psychiatric Association, 2004, pg. 351) BPS is een emotie regulatiestoornis en 
het gedrag van de borderline patiënt is doorgaans storend voor de omgeving 
(Andrea & Verheul, 2007; Lenzenweger & Clarkin, 2005).  
 In een exploratieve studie is onderzocht of ambulante psychiatrische 
patiënten met de diagnose Borderline Persoonlijkheidsstoornis (n = 51) een 
slechter gezinsfunctioneren op de VGK rapporteren dan ambulante 
psychiatrische patiënten met andere diagnoses (n = 148). Zie voor beschrijving 
van de psychiatrische onderzoeksgroep hoofdstuk 5.  
   
9.2. Patiënten met en patiënten zonder Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis.  
Tabel 9.1. laat zien dat patiënten met een BPS gemiddeld een slechter 
gezinsfunctioneren rapporteren dan patiënten met andere DSM-IV-R 
classificaties.  
 
 
Tabel 9.1.  
Borderline Persoonlijkheidsstoornis en overige psychiatrische classificaties 
vergeleken op de VGK- schalen.                       
 
   BPS   Overige 
   Aanwezig  psychiatrische  
      classificatiesb 

   (n = 51)  (n = 148) 
  ______________ _________________________________ 
   Ma  SE  M a  SE      F(1,196)     d c 

 
Waardering        25.1 1.0   27.4  0.6      4.25*         0.35 
 
 
Samenwerking   47.7  1,7   53.3  1,0      5.81*         0.45 
 
 
VGK 
Totaal schaal      72.8 2.5    79.7     1.4      5.82*         0.49    
Opmerking.  * :  p<0.05  a De kleinste kwadraten gemiddelden zijn de 
gemiddelden gecorrigeerd voor de covariaat ouder/kindpositie. b   Zie voor een 
overzicht van de overige psychiatrische classificaties hoofdstuk 5 Tabel 5.1.     
c  Cohen’s d is  een maat voor de effect grootte. 

 
 

Tabel 9.1 
Borderline Persoonlijkheidsstoornis en overige psychiatrische classificaties vergeleken op
de VGK- schalen.
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het aanbeveling om verder hypothese toetsend onderzoek bij patiënten met
een BPS uit te voeren. Als onderzoekers deze bevindingen kunnen repliceren,
dienen de behandelrichtlijnen van deze psychiatrische stoornis aangescherpt
te worden. Screening van gezinsproblematiek en zonodig systeembehandeling
(psychoeducatie, gezinsinterventies, werken met systemen waarvan de cliënt
deel van uitmaakt) dienen in de behandelrichtlijnen te worden opgenomen.
Richtlijnen bij het behandelen van patiënten met een BPS in de relatie- of ge-
zinscontext worden gegeven door Fruzzetti (2006), Fruzzetti en Boulanger
(2005) en Hoffman, Fruzzetti en Swenson (1999).
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