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Samenvatting 



 

 

Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Hier worden in het kort de in deze 

studie gebruikte modellen betreffende algemeen persoonlijkheidsfunctioneren en 

specifieke persoonlijkheidstrekken (traits) beschreven. Daarnaast komen ook de 

belangrijkste onderzoeksvragen van deze promotiestudie aan de orde. 

 

 In hoofdstuk 2 wordt het zogenaamde Adaptive Failure Model van Livesley 

beschreven. Dit model betreft het algemene functioneren van de persoonlijkheid. 

Het model wordt besproken vanuit een theoretisch kader en vergeleken met andere 

persoonlijkheidspathologie modellen. Dit hoofdstuk presenteert tevens de studie 

naar de psychometrische eigenschappen van de General Assessment of Personality 

Disorders (GAPD). De GAPD is een zelfrapportage vragenlijst waarmee de kern-

factoren van het disfunctioneren van de persoonlijkheid, zoals geoperationaliseerd 

in Livesley's Adaptive Failure Model, worden gemeten. In een explorerende factor-

analyse werd bij een groep (Nederlandse) psychiatrische patiënten de veronderstel-

de onderliggende factorstructuur gevonden, welke tevens overeenkwam met de 

gevonden factorstructuur in een Canadese algemene populatie. De correlaties van 

de GAPD met DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen (gemeten met de SCID-II) en 

met facetten van een model van pathologisch geformuleerd persoonlijkheidstrek-

ken (gemeten met de Dimensional Assessment of Personality Pathology – Basic 

Questionnaire: DAPP-BQ) gaven aanleiding om een gedeeltelijke conceptuele 

overlap tussen de onderscheiden concepten en instrumenten te veronderstellen. 

Vooral het domein Emotionele disregulatie van de DAPP-BQ en de hoofdschaal 

Self-pathology van de GAPD vertoonden een relatief hoge mate van associatie. De 

conclusie van hoofdstuk 2 is dat kernfactoren van persoonlijkheidsfunctioneren 

kunnen worden gedefinieerd als stoornissen van het zelf, en als stoornissen in het 

vermogen tot interpersoonlijk functioneren. Met name de factor zelf-pathologie 

bleek in sterke mate te kunnen differentiëren tussen een klinische en niet-klinische 

populatie, en tussen de niveaus van ernst van persoonlijkheidsdisfunctioneren in de 

steekproef van psychiatrische patiënten. 

 

 In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek beschreven naar de psychometrische 

kwaliteiten en validiteit van de Nederlandse vertaling van de Inventory of Persona-

lity Organization (IPO-NL). De IPO is door Kernberg en collega's ontworpen als 

zelfrapportage instrument, en beoogt de onderliggende dimensies van Kernberg's 

structurele model van persoonlijkheidsorganisatie te meten. In de gebruikte onder-

zoeksgroep, die bestond uit een algemene en psychiatrische populatie, bleken de 

betrouwbaarheid en validiteit van de IPO-NL bevredigend. Explorerende factor-

analyses toonden een duidelijke vier-factor oplossing: Algemene Persoonlijkheids-

pathologie, Realiteitstoetsing, Agressie, en Sadistische Agressie. Vanuit een     

theoretisch gezichtspunt zou de laatste factor ook gezien kunnen worden als een 

sub-factor van de trait agressie. De factor Algemene Persoonlijkheidspathologie 

bestond overwegend uit items die geassocieerd waren met de constructen identeits-

diffusie, primitieve afweer, en morele waarden. De factoren Realiteitstoetsing en 

Agressie bleken tamelijk unidimensionele factoren. Uit deze studie kwam tevens 



 

 

een verwachtte associatie van de IPO-NL schalen met een specifiek Vijf Factoren 

Model profiel naar voren. Meer in het bijzonder bleek dat hogere IPO-NL scores 

significant gecorreleerd waren met hogere scores op het domein Neuroticisme, en 

met lagere scores op de domeinen Altruïsme en Consciëntieusheid van de Revised 

NEO Personality Inventory (NEO-PI-R).  

 

 In hoofdstuk 4  wordt het onderzoek naar de kernfactoren van niveau's van 

persoonlijkheidsfunctioneren beschreven. In deze studie werd gebruik gemaakt van 

de Item Response Theory (IRT) om markers van deze globale persoonlijkheidspa-

thologie dimensie te identificeren. De GAPD en de Severity Indices of Personality 

Pathology (SIPP-118) werden in deze studie gebruikt als meetinstrumenten van het 

persoonlijkheids(dis)functioneren. De markers van deze persoonlijkheidspathologie 

dimensie werden gedefinieerd als functies met betrekking tot het zelf (bijvoorbeeld 

identiteits-integratie, en integriteit van het zelf-concept), en het interpersoonlijk 

functioneren (bijvoorbeeld het vermogen tot empathie en intimiteit). Deze dimensie 

van niveaus van persoonlijkheidsdisfunctioneren was significant geassocieerd met 

de kans op de aanwezigheid van een gediagnosticeerde DSM-IV persoonlijkheids-

stoornis, en  met de ernst van een DSM-IV persoonlijkheidsstoornis. In de discus-

sie-sectie van dit hoofdstuk wordt de betekenis van deze bevindingen met betrek-

king tot de voorstellen voor het Alternatieve DSM-5  model voor persoonlijkheids-

stoornissen besproken. 

 

 De onderzoeken uit de eerste drie hoofdstukken (deel 1) van het proefschrift, 

zijn studies naar modellen van kernfactoren van persoonlijkheidspathologie  / per-

soonlijkheidsfunctioneren, alsook naar de operationalisatie van deze modellen in 

verschillende psychologische meetinstrumenten. De factoren Identiteitsintegratie of 

Identiteitsdiffusie, Interpersoonlijk en Sociaal-maatschappelijk (dis)functioneren, 

en Zelfsturing (coping, primitieve afweer, regulatie van agressie) kwamen naar 

voren als eenduidige en krachtig differentiërende factoren. In aanvulling op deze 

factoren kon daarbij de factor Realiteitstoetsing uit het model van  Kernberg wor-

den genoemd. Alle factoren waren vergelijkbaar met kernfactoren van persoonlijk-

heidsstoornissen die in andere studies worden beschreven (bijvoorbeeld Parker & 

Barret, 2000; Cloninger, 2000; Bornstein & Huprich, 2011; zie ook Tabel 1 uit het 

zesde hoofdstuk van dit proefschrift), en met de hoofdimensies van de algemene 

criteria van persoonlijkheidsstoornissen van het Alternatieve DSM-5 model van 

persoonlijkheidsstoornissen (APA, 2013).  

 

 Om de onderzochte modellen van de kernfactoren van persoonlijkheidspatho-

logie verder te onderbouwen, werden deze modellen in deel 2 van dit proefschrift, 

in hoofdstuk vijf, zes en zeven, vergeleken met dimensionele trait-modellen. Hier-

mee werd tevens een tweede onderzoeksvraag onderzocht. Dit betrof de vraag hoe 

de modellen van kernfactoren van persoonlijkheidsfunctioneren en dimensionele 

trait-modellen zich tot elkaar verhouden. 

 



 

 

 In hoofdstuk 5 werd daartoe een factor-analytische studie naar de differentia-

tie tussen de modellen van algemeen persoonlijkheidsdisfunctioneren en van speci-

fieke persoonlijkheidstrekken gedaan. De GAPD en SIPP-118 werden gebruikt als 

instrumenten voor de beoordeling van het persoonlijkheidsdisfunctioneren, en de 

NEO-PI-R werd gebruikt als een instrument om specifieke persoonlijkheidstrekken 

te meten. Op basis van exploratieve factoranalyses met deze drie instrumenten 

werd een zeven-factor structuur gevonden. Drie van deze factoren hingen samen 

met factoren zoals gedefinieerd in bestaande modellen van algemeen persoonlijk-

heidsdisfucntioneren ( zie hoofdstuk 1-3 ): Zelf-functioneren / Identiteit, Relatio-

neel functioneren, en Zelfsturing / Zelfcontrole of  Pro-sociaal functioneren. De 

andere vier factoren waren duidelijk geassocieerd met vier domeinen van het Vijf 

Factoren Model (VFM). Afgezien van een factor Consciëntieusheid, en een factor 

Openheid, welke duidelijk overeenkwamen met de overeenkomstige VFM domei-

nen, vonden we twee andere factoren die we Inactiviteit (Inactivity) en Vriendelijke 

bereidwilligheid (Obliging) noemden. Deze laatste twee factoren zijn weliswaar te 

vergelijken met de VFM domeinen ( laag ) Extraversie en Altruïsme, maar beston-

den ook uit facetten uit andere (niet VFM) schalen. Opmerkelijk was de constate-

ring dat facetten van het NEO-PI-R domein Neuroticisme waren verspreid over 

verschillende factoren, die zowel gerelateerd waren aan het persoonlijkheidsdis-

functioneren als aan specifieke persoonlijkheidstrekken. 

 

 Terwijl we in hoofdstuk 5 onderzochten of specifieke persoonlijkheidstrekken 

konden worden onderscheiden van persoonlijkheidsdisfunctioneren, werd in 

hoofdstuk 6 onderzocht op welke wijze deze modellen de aanwezigheid en de 

ernst van persoonlijkheidsstoornissen voorspellen. We onderzochten dit voor zowel 

de unieke modellen op zich (dat wil zeggen, persoonlijkheidsdisfunctioneren en 

persoonlijkheidstrekken onafhankelijk van elkaar), als ook voor de combinatie van 

beide modellen. Aangezien sommige persoonlijkheidsstoornissen slechts minimaal 

vertegenwoordigd waren in de gebruikte steekproef, werden de analyses beperkt tot 

de paranoïde, de borderline, de vermijdende, en de obsessieve-compulsieve per-

soonlijkheidsstoornis. De totale (opgetelde) dimensionele SCID-II score werd ge-

bruikt als maat voor de ernst van persoonlijkheidspathology. De GAPD en de 

SIPP-118 werden gebruikt als meetinstrumenten van persoonlijkheidsdisfunctione-

ren. De NEO-PI-R werd gekozen als maat voor normale persoonlijkheidskenmer-

ken, en de DAPP-BQ als vragenlijst naar pathologische persoonlijkheidstrekken. 

De correlationele patronen tussen de onderscheiden modellen, en de correlaties van 

deze modellen met de onderzochte persoonlijkheidsstoornissen, waren grotendeels 

zoals verwacht op basis van uitkomsten van andere studies. Dat betekende onder 

andere dat modellen van persoonlijkheidsdisfunctioneren en de persoonlijkheids-

trek Emotionele Dysregulation in sterke mate geassocieerd waren met alle geselec-

teerde persoonlijkheidsstoornissen in deze onderzoeksgroep, en dat correlaties van 

andere, specifieke, dimensionele persoonlijkheidstrekken eveneens meer persoon-

lijkheidsstoornis specifiek waren (bijvoorbeeld: het DAPP-BQ facet Dwangmatig-



 

 

heid was in hoge mate geassocieerd met de DSM-IV obsessieve-compulsieve per-

soonlijkheidsstoornis). 

Met betrekking tot de predictieve validiteit toonde deze studie aan dat beide 

modellen (van persoonlijkheidsdisfunctioneren en van specifieke persoonlijkheids-

trekken) de aanwezigheid en ernst van persoonlijkheidsstoornissen voorspelden. 

Bovendien was er sprake van incrementele validiteit boven de unieke verklaarde 

variantie van de afzonderlijke modellen, wanneer beide modellen in combinatie 

werden gebruikt, bij het voorspellen van de aanwezigheid en ernst van persoonlijk-

heidsstoornissen. Deze bevindingen onderstrepen het principe van een geïntegreer-

de benadering van persoonlijkheidsdiagnostiek, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van meerdere conceptuele perspectieven. Een principe dat ook bepleit wordt in het 

hybride Alternatieve DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen. 

 

 Hoofdstuk 7 kan worden gezien als een studie over een aanvullende onder-

zoeksvraag die ontstond tijdens het lopende project, en die relevant is in de discus-

sie over het gebruik van meetinstrumenten voor persoonlijkheidsfunctioneren ten 

behoeve van de bepaling van disadaptiviteit van extreme persoonlijkheidstrekken. 

In dit hoofdstuk werd in dit kader de zogenaamde 'bipolariteitshypothese' onder-

zocht. Dit behelst de vraag of extreme scores op beide polen van domeinen van het 

Vijf Factoren Model (in onze studie  geoperationaliseerd door de NEO-PI-R) per 

definitie wijzen op persoonlijkheidsdisfunctioneren. De uitkomsten van onze studie 

ondersteunden duidelijk niet een sterke bipolariteitshypothese, maar toonden aan 

dat in onze steekproef van in behandeling zijnde psychiatrische patiënten, alleen 

hoog Neuroticisme, laag Extraversie, laag Altruïsme en laag Consciëntieusheid (en 

dus niet de andere polen van de betreffende domeinen) indicatief waren voor per-

soonlijkheidsdisfunctioneren. 

 

 In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen uit deze studie samenge-

vat en kritisch beschouwd. Er wordt ingegaan op methodologische beperkingen 

van dit onderzoek, alsmede op de specifieke klinische implicaties. Tot slot geven 

we richting aan voor verder onderzoek. 


