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Reactie op ‘Een korte screeningstest voor persoon
lijkheidsstoornissen’.
In Een korte screeningstest voor persoonlijkheidsstoor
nissen van Germans e.a. (2005) in het Tijdschrift voor
Psychiatrie wordt als een van de vragen vermeld:
‘Heeft u in het algemeen vertrouwen in andere
mensen?’ Een bevestigend antwoord zou een aanwijzing zijn voor een persoonlijkheidsstoornis.
Mogelijk is hier het woordje ‘geen’ weggevallen, aangezien het niet hebben van vertrouwen in
andere mensen vermoedelijk een aanwijzing is voor
een persoonlijkheidsstoornis.
Kunnen de auteurs hier nog een enkele opmerking over maken?

antwoord aan Kemperman
Wij danken collega Kemperman voor zijn constructieve commentaar op ons referaat over de
Standardised Assessment of Personality Abbreviated
Scale (sapas). De betreffende vraag 3 geeft inderdaad aanleiding tot misverstanden, die te voorkomen zijn door de scoringsmogelijkheid aan te passen. Zo geldt voor alle vragen, behalve voor vraag
3, dat een bevestigend antwoord leidt tot een positieve score. Bij deze vraag is het echter een ontkennend antwoord dat leidt tot een positieve score. De
drempelwaarde van 3 punten veronderstelt dus 3
positieve scores op de 8 vragen van de sapas. Voor
alle duidelijkheid geven wij in tabel 1 de vragen
van de sapas met de bijbehorende scores.
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tabel 1
Vraagnummer
1
2
3
4
5
6
7
8

Standardised Assessment of Personality Abbreviated Scale (sapas), met bijbehorende score
Vraag
Heeft u in het algemeen moeite met het maken en behouden van vrienden?
Zou u zich als een typische eenling beschrijven?
Heeft u in het algemeen vertrouwen in andere mensen?
Heeft u gewoonlijk moeite uw zelfbeheersing te bewaren?
Bent u impulsief van aard?
Maakt u zich gewoonlijk snel zorgen?
Hebt u in het algemeen de neiging sterk op anderen te leunen?
Bent u in het algemeen een perfectionist?

tijdschrift voo r p s y c h i a t r i e 4 7 ( 2 0 0 5 ) 8

Score
ja = 1, nee = 0
ja = 1, nee = 0
ja = 0, nee = 1
ja = 1, nee = 0
ja = 1, nee = 0
ja = 1, nee = 0
ja = 1, nee = 0
ja = 1, nee = 0
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