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Samenvatting

Achter de begrippen persoonlijkheidspathologie en persoonlijkheidsstoornis blij-
ken een aantal nogal uiteenlopende theoretische concepten schuil te gaan. Dergelij-
ke achterliggende concepten zijn van groot belang voor een adequate operationali-
satie en instrumentatie. Bij de meting van persoonlijkheidspathologie moet daar-
om gebruik gemaakt worden van meetprocedures en meetinstrumenten die aan-
sluiten bij het abstractieniveau en de aard van het te meten concept.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het thans (in Nederland) beschik-
bare instrumentarium en de achterliggende concepten. Aan de hand van ervaringen
opgedaan met de SIDP-R wordt een korte schets gegeven van de psychometrische
problemen die zich ten aanzien van deze instrumenten kunnen voordoen. Een be-
langrijke bevinding is daarbij de grote overlap tussen de verschillende specifieke
vormen van DSM-III-persoonlijkheidspathologie en de daarmee samenhangende
twijfelachtige validiteit van de categoriële structuur van de classificatie van per-
soonlijkheidsstoornissen in DSM-III. Op basis van empirische gegevens wordt ge-
pleit voor een multidimensionele persoonlijkheidsdiagnostiek, die verenigbaar
lijkt met zowel biologische, interpersoonlijke als psychodynamische persoonlijk-
heidsmodellen. Het artikel wordt besloten met een systematische inventarisatie
van onderzoeksthema's en onderzoeksstrategieën op het terrein van de persoonlijk-
heidspathologie.

Lezers worden uitgenodigd om mee te werken aan een inventarisatie van per-
soonlijkheidsinstrumenten en eventuele vertalingen en/of bewerkingen.

Inleiding

Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling voor de etiologie,
de diagnostiek en de behandeling van persoonlijkheidspathologie en
persoonlijkheidsstoornissen. Tegelijkertijd wordt er meer aandacht
besteed aan de taxonomische kenmerken van persoonlijkheidsstoor-
nissen en de psychometrische aspecten van het meetinstrumentarium.
Blashfield en McElroy (1987) constateren bij voorbeeld bijna een ver-
viervoudiging van het aantal wetenschappelijke artikelen over per-
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soonlijkheidsstoornissen tussen 1975 en 1985 (69 —> 262); een ontwik-
keling die zich door lijkt te zetten. Deze toename hangt waarschijnlijk
samen met de toegenomen belangstelling voor classificatie en diagnos-
tiek in het algemeen en de toegenomen belangstelling voor het beloop
van psychiatrische stoornissen, resulterend in multiaxiale classificatie-
systemen met een aparte as voor psychiatrische stoornissen, somati-
sche aandoeningen, ingrijpende levensgebeurtenissen, sociaal (dys)-
functioneren en persoonlijkheidspathologie (DSM-III, D SM-III-R).
Daarnaast wordt steeds duidelijker dat het bij patiënten met een per-
soonlijkheidsstoornis gaat om een groep, die een groot probleem
vormt voor de hulpverlener en het hulpverleningssysteem door het
frequent voorkomen van onder andere automutilatie, suïcide(pogin-
gen), verslavingen, negatieve overdrachtsrelaties, hospitalisatie en re-
gressie, drop-out en `medical shopping'. Ten slotte lijkt de opvatting
dat persoonlijkheidspathologie het enige indicatiegebied is voor psy-
choanalyse als behandelvorm steeds meer terrein te winnen. Dit laatste
maakt dat er ook binnen de psychoanalyse sprake is van een toenemen-
de behoefte aan persoonlijkheidsdiagnostiek (Auchincloss en Michels
1983).

Naast de toename van het aantal publikaties betreffende persoonlijk-
heidsstoornissen, is er ook een verschuiving in de inhoud waarneem-
baar (Blashfield en McElroy 1987). In 1975 ging het veelal om theoreti-
sche verhandelingen betreffende de antisociale (37% van de publika-
ties), de borderline- (18%) en de theatrale persoonlijkheid (16%), ter-
wijl het in 1985 voornamelijk gaat om empirisch georiënteerde onder-
zoeksverslagen met als onderwerpen de borderline- (4o%), de antiso-
ciale (27%), de schizothyme (17%) en de narcistische persoonlijkheid
(15%). De laatste twee stoornissen zijn stoornissen die met DSM-III
voor het eerst in een officiële classificatie zijn opgenomen. Evenals in
1975 is er in 1985 — ondanks DSM-III en de veronderstelde hoge preva-
lentie — maar weinig geschreven over de ontwijkende, de afhankelijke
en de dwangmatige persoonlijkheid. Een verklaring voor de algemene
toename van het onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en de re-
latiefachterblij vende belangstelling voor de ontwijkende, afhankelijke
en dwangmatige persoonlijkheid is wellicht de enorme belangstelling
voor 'vroege stoornissen' binnen de object-relatietheorie (Kernberg
1970, 1984; Masterson 1981) en de 'zelf-psychologie' (Kohut 1971,
1977) en de invloed van deze nieuwe inzichten op het denken over per-
soonlijkheidspathologie gedurende de laatste 15 jaar. Tegelijkertijd
vormt dit een aanwijzing voor de toenemende interactie tussen klini-
sche, vaak biologisch georiënteerde onderzoekers enerzijds en ambu-
lant werkende psychodynamisch georiënteerde theoretici anderzijds
(Ahktar en Byrne 1983; Siomopoulos 1988). Met de hernieuwde be-
langstelling voor interpersoonlijke theorieën en classificaties (Kiesler
1986; McLemore en Brokaw 1987) en de introductie van nieuwe tem-
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peramentsmodellen (Buss en Plomin 1984; Cloninger 1987) lijkt het
onderzoek in de toekomst echter weer een breder spectrum van stoor-
nissen te gaan omvatten.

We beginnen dit artikel met een korte bespreking van de verschillen-
de concepten die achter het begrip persoonlijkheidsstoornis schuil
kunnen gaan en de consequenties die dat heeft voor operationalisatie en
instrumentatie. Daarna geven we een overzicht van het thans (in Ne-
derland) beschikbare instrumentarium, waarbij de onderliggende
theoretische concepten gebruikt zullen worden bij de ordening. In het
derde gedeelte geven we een korte opsomming van de psychometri-
sche problemen die zich kunnen voordoen bij het onderzoek naar per-
soonlijkheidspathologie en een beschrijving van onze ervaringen dien-
aangaande met een semi-gestructureerd interview, de SIDP-R (Van
den Brink 1989). In aansluiting daarop worden de empirisch vastge-
stelde taxonomische kenmerken van de DSM-III-classificatie van per-
soonlijkheidsstoornissen afgezet tegen enkele van de eerder genoemde
theoretische concepten. We besluiten dit overzicht met enkele aan-
dachtsvelden en richtlijnen voor toekomstig onderzoek op het terrein
van de persoonlijkheidspathologie.

Definiëring van het te meten concept

Wanneer in DSM-III(-R) over persoonlijkheidsstoornissen gesproken
wordt, gaat het om psychiatrische stoornissen die gekenmerkt worden
door inflexibele en maladaptieve gedrags- en belevingspatronen, die
zo ernstig zijn dat ze significante stoornissen in het sociale en beroeps-
matige functioneren of langdurige subjectieve onlustgevoelens ver-
oorzaken (APA 198o, 1987). Het domein van de persoonlijkheids-
stoornissen wordt daarbij gevormd door i i (DSM-III)/ i3 (DSM-III-
R) specifieke persoonlijkheidsstoornissen die elk gedefinieerd zijn aan
de hand van 3-16 (DSM-III)/7-12 (DSM-III-R) criteria, waarvan in de
meeste gevallen slechts een gedeelte aanwezig behoeft te zijn voor de
diagnose. De afzonderlijke stoornissen kunnen gegroepeerd worden
in drie clusters. Het eerste, 'vreemde, excentrieke' cluster bestaat uit de
paranoïde, de schizoïde en de schizothyme persoonlijkheid. Het twee-
de, 'dramatische, emotionele, impulsieve' cluster omvat de theatrale,
de antisociale, de narcistische en de borderline-persoonlijkheid. Het
derde, 'angstige, vreesachtige' cluster ten slotte bestaat uit de dwang-
matige, de afhankelijke, de ontwijkende en de passief-agressieve per-
soonlijkheid. De masochistische en sadistische persoonlijkheid uit
DSM- III-R zijn nog niet onder gebracht in een van de clusters.

Naast persoonlijkheidsstoornissen die gedefinieerd worden aan de
hand van objectief waarneembare gedrags- en subjectieve belevings-
patronen (o.a. DSM-III(-R), ICD-io), zijn er ook concepten betref-
fende persoonlijkheidspathologie waarbij men zich richt op onderlig-
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gende disposities. Bij de psychodynamische structuurdiagnose gaat
het bij voorbeeld om pathologische ontwikkelingsprocessen, conflic-
tueuze persoonlijkheidsstructuren (Kernberg 1984) en narcistische de-
ficieten (Kohut 1977). Bij temperamentsstoornissen gaat het daarente-
gen (?!) om aangeboren, vaak (fylo)genetisch (Cloninger 1987) veran-
kerde gedragstendenties. Ten slotte blijkt persoonlijkheidspathologie
binnen de interpersoonlijke theorieën voornamelijk gedefinieerd te
worden aan de hand van rigide interactiepatronen tussen de deelne-
mers aan, vaak complexe, communicaties (Kiesler 1986).

Zoals Van den Brink (1987) heeft laten zien is er, ondanks de grote
verschillen in conceptualisering en operationalisering, sprake van een
duidelijke onderlinge samenhang tussen de verschillende benaderin-
gen. Volgens deze auteur zijn DSM-III-persoonlijkheidsstoornissen
niet alleen oppervlaktebeschrijvingen, maar verwijzen ze wel degelijk
naar onderliggende structuren, terwijl ze tevens inzicht verschaffen in
de te verwachten sociale interacties en reacties op behandeling. De ver-
schillende concepten lijken vooral te verschillen in het gehanteerde ab-
stractieniveau (hoog bij psychodynamische formuleringen, laag bij
onder andere DSM-III en DSM-III-R) en in de mate waarin sprake is
van een dynamisch proces (Kohut 1977) versus een min of meer stabie-
le situatie als 'eindresultaat' van een pathologische ontwikkeling
(Kernberg 1984; DSM-III(-R) en ICD-io).

Ondanks de veronderstelde samenhang tussen de verschillende con-
cepten moet er bij de meting van de geoperationaliseerde kenmerken
gebruik gemaakt worden van meetprocedures en meetinstrumenten
die aansluiten bij het abstractieniveau en de aard van het te meten con-
cept. In de meest recente presentatie van zijn persoonlijkheidstypolo-
gie maakt Millon (1986) een onderscheid tussen functionele en structu-
rele persoonlijkheidskenmerken. De functionele kenmerken worden
door hem onderverdeeld in (i) uiterlijke presentatie, (2) interpersoon-
lijk gedrag, (3) cognitieve stijl, (4) geobserveerde stemming en (5) af-
weermechanismen. Tot de structurele kenmerken behoren (i) het ge-
percipieerde zelfbeeld, (2) de geïnternaliseerde zelf- en objectrelaties en
(3) de intrapsychische organisatie. Bij de meting van DSM-III(-R)-
persoonlijkheidspathologie gaat het, in de termen van Millon, vooral
om de meting van uiterlijke presentatie, interpersoonlijk gedrag, cog-
nitieve stijl en geobserveerde stemming. Voor de meting van deze ken-
merken kan gebruik gemaakt worden van zelfbeoordelingsvragenlijs-
ten, (semi-)gestructureerde interviews, informantgegevens en gestan-
daardiseerde observaties. Voor de meting van psychodynamische con-
cepten (afweermechanismen, zelf-objectrepresentaties, intrapsychi-
sche structuur) daarentegen wordt overwegend gebruik gemaakt van
analytische interviewtechnieken, projectieve testen, droominterpreta-
ties en analyse van de overdrachtsrelatie. Ook hier zijn echter experi-
menten gaande met de toepassing van zelfbeoordelingsvragenlijsten
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(Bond 1983; Bell 1981). Bij temperamentsonderzoek wordt, naast vra-
genlijsten, vooral gebruik gemaakt van psychofysiologische en bio-
chemische metingen. Bij interpersoonlijke persoonlijkheidsdiagnos-
tiek tenslotte, wordt gebruik gemaakt van zowel interviews, vragen-
lijsten als van communicatieobservaties en soms ook van projectief
testmateriaal (Leary 1957; McLemore en Brokaw 1987).

Enkele meetinstrumenten

Bij de beschrijving van het beschikbare meetinstrumentarium moet er
om wille van de ruimte en gezien het grote aantal instrumenten een
arbitraire keus gemaakt worden. Hier zullen we voornamelijk aan-
dacht besteden aan instrumenten gericht op het meten van DSM-III-
persoonlijkheidspathologie en -persoonlijkheidsstoornissen. We ma-
ken daarbij een onderscheid tussen zelfbeoordelingsvragenlijsten en
(semi-)gestructureerde interviews. Zelfbeoordelingsvragenlijsten zijn
eenvoudig af te nemen en vragen weinig tijd van respondent en onder-
zoeker. Daar staat echter tegenover dat ze in het algemeen een over-
schatting geven van de aanwezige persoonlijkheidspathologie (Repco
en Cooper 1985; Pfohl e.a. 1987). Een tweede bezwaar van persoon-
lijkheidsvragenlijsten is hun gevoeligheid voor contaminatie door het
aanwezige toestandsbeeld (Hirschfeld e.a. 1983; Joffe en Regan 1988).
Dat laatste betekent dat respondenten tijdens periodes van depressie of
angst vaak anders scoren dan buiten deze episodes; tijdens depressieve
episoden wordt bij voorbeeld hoger gescoord op de dimensies afhan-
kelijke en ontwijkende persoonlijkheid en lager op de narcistische ofde
theatrale persoonlijkheid. Daarmee worden zelfbeoordelingsvragen-
lijsten minder geschikt voor persoonlijkheidsdiagnostiek, met name
wanneer er sprake is of kan zijn van psychiatrische symptomatologie.
Het belang van goede vragenlijsten ligt daarom voornamelijk in het
gebruik als screeningsinstrument (in de algemene populatie) en in de
beschrijving van persoonlijkheidsprofielen. Voor diagnostiek en se-
lectie zijn we (voorlopig nog) aangewezen op (semi-)gestructureerde
interviews, waarbij alle DSM-III(-R)-criteria nauwkeurig uitgevraagd
en op gestandaardiseerde wijze gescoord worden. Vaak wordt daarbij
naast de verplichte interviewvragen gebruik gemaakt van duidelijk
omschreven ankerpunten voor elk criterium en een glossarium met de-
finities en specifieke scoringsadviezen.

A. DSM-III(-R)-zeljbeoordelingsvragenlijsten
1. Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ: Hyler e.a. 1982, 1983).

Dit is een uit 1 52 vragen bestaande zelfbeoordelingsvragenlijst gericht
op de opsporing van de aanwezigheid van pathologische persoonlijk-
heidstrekken, zoals die geoperationaliseerd zijn in de DSM-III(-R)-cri-
teria voor persoonlijkheidsstoornissen. Naast dimensionele scores
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voor de I I DSM-III (13 DSM-III-R)-persoonlijkheidsdimensies, kun-
nen met de PDQ ook categoriële beslissingen genomen worden over
de aan/afwezigheid van elk van de DSM-III(-R)-persoonlijkheids-
stoornissen. De vragenlijst is in het Nederlands vertaald door Van den
Brink.

2. Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI: Millon 1982, 1987).
Het betreft hier een zelfbeoordelingsvragenlijst bestaande uit 175 items
gericht op de meting van Millons pathologische persoonlijkheidsdi-
mensies, die grote overeenkomst zouden vertonen met de persoonlijk-
heidspathologie volgens DSM-III(-R). Bovendien geeft de vragenlijst
een indruk over het aanwezige toestandsbeeld in de vorm van scores op
9 symptoomdimensies (DSM-III(-R) as I). Recentelijk zijn echter
vraagtekens geplaatst bij de conceptuele en empirische overlap tussen
Millons persoonlijkheidstypologie en die van de DSM-III(-R) (Widi-
ger e.a. 1986; Widiger en Sanderson 1987). De MCMI is in Nederland
vertaald door Luteijn.

3. Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ: Cloninger 1987).
De TPQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst, waarin aan de hand van 8o
vragen een scoring wordt geconstrueerd op drie temperamentsdimen-
sies die ten grondslag zouden liggen aan DSM-III(-R)-persoonlijk-
heidsstoornissen. Zowel theorie als vragenlijst zijn nog nauwelijks ge-
valideerd en op dit moment is er geen Nederlandse vertaling voor han-
den.

4. Borderline Syndrome Index (BSI: Conte e. a. 1980). Aan de hand van
de totaalscore van deze uit 5o vragen bestaande zelfbeoordelingsvra-
genlijst kan met behulp van een `normtabel' de kans geschat worden
dat er sprake is van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Er bestaat
geen Nederlandse vertaling.

5. Bell Object Relations Self Report Scale (BOR: Bell 1981). Het gaat
hier om een zelfbeoordelingsvragenlijst met 45 vragen, die samen zor-
gen voor een score op vier schalen (vervreemding, onzekere hechting,
egocentriciteit en sociale competentie). De totaalscore zou een goede
discriminerende waarde bezitten ten aanzien van D SM-III-borderline-
patiënten. De lijst is (nog?) niet in een Nederlandse vertaling beschik-
baar.

B. DSM-III(-R) (semi-)gestructureerde interviews
1. Schedule for Interviewing Borderlines (SIB: Baron 1981). Dit semi-

gestructureerde interview is een combinatie van de Schedule for Bor-
derline Personalities (SBP) en de Schedule for Schizotypal Personali-
ties (SSP) en bestaat uit 70 vragen (afnameduur ongeveer 5o minuten).
Naast de categoriële diagnosen schizothyme en borderline-persoon-
lijkheid levert het instrument ook enkele interessante dimensionele
scores, die van belang kunnen zijn bij genetisch georiënteerd familie-
onderzoek. Er is geen Nederlandse vertaling beschikbaar.
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2. Borderline Personality Disorder Scale (BPD Scale: Perry 1982). Dit
semi-gestructureerde interview bestaat uit 36 vragen die gericht zijn op
negen gedragscategorieën, die van belang geacht worden voor de dia-
gnose borderline-persoonlijkheid (afnameduur ongeveer 90 minuten).
BPD-scores lijken inderdaad hoog te correleren met de DSM-III-crite-
ria voor de borderline-persoonlijkheid. Ook van dit instrument is geen
Nederlandse vertaling voor handen.

3. Diagnostic Interview for Borderline Patients (DIB: Gunderson 1982).
Dit is wellicht het best onderzochte semi-gestructureerde interview tot
nu toe. Het bestaat uit 165 vragen, waarmee vij f belangrij k geachte do-
meinen (sociale aanpassing, impuls-handelingspatroon, affecten, psy-
chose, interpersoonlijke relaties) in kaart worden gebracht (afname-
duur ongeveer 6o minuten). De meeste studies laten een duidelijke
overlap zien tussen de DSM-III- en de DIB-criteria voor de diagnose
borderline-persoonlijkheid; het DIB-concept lijkt iets ruimer. Het in-
strument is in Nederland vertaald en onderzocht door Derksen.

4. Structured Interview for DSM-III(-R) Personality Disorders (SIDP:
Pfohl e.a. 1982, 1989). De SIDP was het eerste semi-gestructureerde
instrument dat probeerde alle 11 DSM-III-persoonlijkheidsstoornis-
sen op gestandaardiseerde wijze uit te vragen en vast te leggen. Het be-
staat uit 16o vragen, verdeeld over 14 secties en de afname neemt onge-
veer 90 minuten in beslag. Er zijn zowel betrouwbaarheids- als validi-
teitsgegevens beschikbaar voor diverse populaties. Een bewerkte ver-
sie voor DSM-III-R-persoonlijkheidsstoornissen is sinds kort beschik-
baar. De Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke instrument is
verzorgd door Van den Brink. Het is op dit moment het enige inter-
view waarover Nederlandse betrouwbaarheids- en validiteitsgege-
vens beschikbaar zijn (Van den Brink 1989; De Jong e.a. 1989).

5. Personality Disorder Examination (PDE: Loranger e.a. 1985, 1988).
Dit semi-gestructureerde interview richt zich evenals de SIDP op de
meting van alle D SM-III(-R)-persoonlijkheidsstoornissen. Het be-
staat uit 328 vragen, die onderverdeeld zijn in 5 secties (afnameduur
ongeveer 90 minuten). Voor onderzoek naar de betrouwbaarheid en
validiteit van ICD- o-persoonlijkheidsstoornissen is een speciale ver-
sie ontworpen, waarmee zowel DSM-III-R- als ICD-I o-persoonlijk-
heidsstoornissen kunnen worden gediagnostiseerd (International Per-
sonality Disorder Examination: IPDE: Loranger 1987). De IPDE is in
het Nederlands vertaald door de groep van Diekstra in Leiden.

6. Structured Clinical Interview for DSM-III Personality Disorders
(SCID-II• Spitzer e.a. 1985). Dit semi-gestructureerde interview on-
derscheidt zich van alle andere instrumenten door de frequente hante-
ring van `afkappunten'. Wanneer na het testen van enkele criteria dui-
delijk is dat de respondent niet zal kunnen voldoen aan de minimale cri-
teria voor de betreffende stoornis, wordt naar de resterende criteria
niet meer gevraagd. Daarmee is de SCID-II waarschijnlijk het snelste
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instrument, maar dimensionele scores zijn niet mogelijk en validiteits-
onderzoek wordt daarmee beperkt. De groep rond Koster van Groos
heeft een vertaling gemaakt en neemt momenteel deel aan een interna-
tionale veldstudie.

7. Personality Assessment Schedule (PAS: Tyrer 1979). Dit Britse se-
mi-gestructureerde interview levert betrouwbare informatie op over
de mate waarin sprake is van de aanwezigheid van 24 potentieel patho-
logische persoonlijkheidsdimensies. Deze informatie kan via een em-
pirisch geconstrueerde scoringsprocedure worden omgezet in vier
persoonlijkheidsdiagnosen, die globaal overeenkomen met de DSM-
Ill(-R)-persoonlijkheidsclusters. Sinds kort is het instrument ook als
zelfbeoordelingsvragenlijst beschikbaar. In Nederland zijn de PAS en
de SIDP door Van den Brink vertaald en samengevoegd tot één geïnte-
greerd instrument (SIDP-R).

C. Andere atheoretische persoonlijkheidsinstrumenten
De MMPI (55o items) is ook in Nederland waarschijnlijk (nog) de
meest gebruikte zelfbeoordelingsvragenlijst. Het instrument heeft een
lange traditie en lijkt ook in Nederland (voorlopig nog) te voorzien in
een klinische behoefte. Recentelijk zijn door Morey e.a. (1985) MMPI-
schalen geconstrueerd die aan zouden sluiten bij DSM-III-persoonlijk-
heidsstoornissen. Door Luteijn c.s. (198o) is een goede verkorte versie
ontworpen (NVM, 83 items), die niet onder lijkt te doen voor het oor-
spronkelijke instrument.

D. Temperamentsinstrumenten
De meest bekende en wellicht meest onderzochte instrumenten zijn
natuurlijk de zelfbeoordelingsvragenlijsten van Eysenck. Recentelijk
is de nieuwste versie, de Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), in
een Nederlandse vertaling van Sanderman (Groningen) beschikbaar
gekomen. Belangrijke andere instrumenten voor het Nederlandse
taalgebied zijn de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (ABV: Wilde
1963), de Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV: Luteijn
1974), de EASI-III (Buss en Plomin 1975) en de Guilford-Zimmerman
Temperamentschalen (GLTS: LTS 1974). In de toekomst worden wel-
licht ook de Tridimensional Personality Questionnaire (TPQ: Clonin-
ger 1987) en de NEO (Costa en McGrae 1985) van belang.

E. Interpersoonlijk instrumentarium
Naast de Interpersonal Check List (ICL: LaForge en Suszek 1955), die
in Nederland al in diverse onderzoeken is gebruikt, kan er onder ande-
re gebruik gemaakt worden van Benjamins INTREX-vragenlijsten
(Benjamin 1974) en de Interpersonal Style Inventory (ISI: Lorren You-
niss 1983). Recent hebben medewerkers van Benjamin een zelfbeoor-
delingsvragenlijst ontwikkeld, die het interpersoonlijk gedrag preten-
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deert te meten dat hoort bij de DSM-III-persoonlijkheidsstoornissen
(WISPI: Klein e.a. 1987). In Nederland is ten slotte ook de Vragenlijst
Interpersoonlijke Relaties (VIR: Vertommen en Rochette 1975) be-
schikbaar.

F. Psychodynamisch instrumentarium
Naast de 'klassieke' projectieve testen (en hun recente computer-on-
dersteunde scoringsmogelijkheden; Exner 1986) zijn er de laatste jaren
ook vragenlijsten ontwikkeld die proberen psychoanalytische concep-
ten te benaderen en meetbaar te maken. Naast de reeds genoemde Bell
Object Relations Self Report Scale (BOR) bestaat er sinds 1984 ook een
zelfbeoordelingsvragenlijst voor het meten van afweermechanismen
(Defense Style Questionnaire: Bond e.a. 1984). Daarnaast werd door
Kernberg (1984) een 'structureel interview' ten behoeve van een psy-
chodynamische structuurdiagnostiek ontworpen (Derksen 1986). Het
instrument pretendeert op systematische wijze egofuncties te onder-
zoeken en vereist ruime ervaring met de psychoanalytische techniek.
Ten slotte zijn er uitgebreide glossaria voor het vastleggen van afweer-
patronen opgesteld (o.a. APA 1987; Vaillant 1971; Perry en Cooper
1986).

Enkele psychometrische aspecten; ervaringen met de
SIDP-R

De psychometrische problemen die zich kunnen voordoen bij empi-
risch onderzoek naar persoonlijkheidspathologie en persoonlijkheids-
stoornissen kunnen globaal onderverdeeld worden in problemen ten
aanzien van de betrouwbaarheid van het gebruikte instrument en pro-
blemen betreffende de validiteit. De betrouwbaarheid van een instru-
ment valt uiteen in de zogenaamde interviewer-observatorbetrouw-
baarheid (één interview en meerdere beoordelaars) en de test-hertest-
betrouwbaarheid (meerdere interviews, meestal uitgevoerd door ver-
schillende interviewers). De eerste vorm geeft een overschatting, ter-
wijl de tweede vorm altijd een onderschatting is van de 'werkelijke be-
trouwbaarheid' (Van den Brink 1989). In het algemeen wordt vol-
doende betrouwbaarheid gezien als een belangrijke, zei het zeker niet
voldoende, voorwaarde voor de validiteit van een bepaalde meetpro-
cedure. Bij de validiteit gaat het voornamelijk om de vraag of het in-
strument werkelijk meet wat het pretendeert te meten. Wanneer per-
soonlijkheidsstoornissen bij voorbeeld geconceptualiseerd worden als
psychiatrische stoornissen die gekenmerkt worden door pathologi-
sche persoonlijkheidstrekken, dan moet er naast test-hertestbetrouw-
baarheid ook sprake zijn van stabiliteit van de gemeten trekken over de
tijd en consistentie over situaties (Van den Brink 1987).

In de periode augustus 1984 - december 1985 werd op de afdeling So-
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ciale Psychiatrie van de Rijksuniversiteit een onderzoek uitgevoerd
naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de SIDP-R. Aan de hand
van enkele resultaten uit dit onderzoek zullen we een indruk geven van
de belangrijkste aspecten van het onderzoek naar de psychometrische
kenmerken van instrumenten gericht op de meting van persoonlijk-
heid, persoonlijkheidspathologie en/of persoonlijkheidsstoornissen.
Voor een methodologische verantwoording en een uitvoerige be-
schrijving van het onderzoek en de resultaten wordt verwezen naar
Van den Brink (1989).

In het onderzoek bij 73 psychiatrische polikliniekpatiënten hebben
we voornamelijk gekeken naar de betrouwbaarheid van de SIDP-R en
de validiteit van zowel instrument (SIDP-R) als classificatiesysteem
(DSM-III as II).

Betrouwbaarheid SIDP-R
De interviewer-observatorbetrouwbaarheid van de SIDP-R was, zo-
wel op categorieel als dimensioneel niveau, uitstekend (gemiddelde
Kappa voor as II-criteria .8o; gemiddelde Intraclass Correlation Coef-
ficient voor dimensionele scoringen .9o). De test-hertestbetrouwbaar-
heid was — zoals verwacht — duidelijker lager (gemiddelde Kappa voor
as II-criteria .43; gemiddelde ICC-I voor dimensionele scoringen .68).
Op stoornisniveau bleek de test-hertestbetrouwbaarheid te verschillen
per diagnostische categorie: een uitstekende betrouwbaarheid van de
borderline- en de afhankelijke persoonlijkheid (Kappa .77 en .72), een
goede betrouwbaarheid van de theatrale en de passief-agressieve per-
soonlijkheid (Kappa .5o en .47) en onvoldoende betrouwbaarheid van
de ontwijkende en schizothyme persoonlijkheid (Kappa .21 en .14).
Gezien het design (interval tussen test- en hertestinterview 6 maan-
den!), de populatie (veel jonge patiënten en sterke veranderingen in
toestandsbeeld) en de gebruikte betrouwbaarheidsmaten (Kappa en
ICC-I) zijn deze resultaten alleszins acceptabel en volledig vergelijk-
baar met die van bekende, uitvoerig gevalideerde persoonlijkheidsvra-
genlijsten (EPQ, NPV, ABV) en met betrouwbaarheidsresultaten van
(semi-)gestructureerde interviews voor de meting van psychiatrische
symptomen (PSE, SADS, DIS). Bij dit geheel moet men zich wel rea-
liseren dat test-hertestbetrouwbaarheid niet identiek is aan stabiliteit
over de tijd.

Om te kunnen komen tot een verbetering van de (test-hertest) be-
trouwbaarheid onderzochten we de invloed van enkele potentiële on-
betrouwbaarheidsbronnen. Veranderingen in de ernst van het toe-
standsbeeld bleken alleen van invloed te zijn op affectief gekleurde per-
soonlijkheidsdimensies (o.a. waardeloosheid, onderdanigheid). Ver-
schillen in interviewer hadden alleen invloed op de betrouwbaarheid
van enkele sociaal onwenselijke dimensies (egocentriciteit, narcisme).
De leeftijd van de respondent was voornamelijk van invloed op de be-
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trouwbaarheid van persoonlijkheidsdimensies die gelijkenis vertonen
met adolescentieproblematiek (identiteitsonzekerheid, relatie-instabi-
liteit). Ten slotte bleek de duur van de aanmeldingspathologie nog eni-
ge invloed te hebben op de betrouwbaarheid van de dimensie perfec-
tionisme. Helaas bleken de onderzochte bronnen slechts verantwoor-
delijk voor een klein gedeelte van de totale onbetrouwbaarheid. Van
toekomstige aanpassingen van het instrument mogen daarom geen
wonderen verwacht worden. Bovendien kan niet worden uitgesloten
dat met de door ons gevonden betrouwbaarheid de grens van het mo-
gelijke in zicht is; duidelijke vuistregels voor de evaluatie van betrouw-
baarheidsgegevens zijn helaas niet aanwezig.

Validiteit van de SIDP- R
Bij het onderzoek naar de concurrente validiteit van de SIDP-R bleek
er sprake te zijn van, een op theoretische gronden verwachte, sterke
overlap tussen SIDP-R en PDQ. Naast substantiële correlaties tussen
conceptueel vergelijkbare schalen, bleken beide instrumenten een vrij-
wel identieke factorstructuur te bezitten. Door deze bevindingen komt
de PDQ in aanmerking als screeningsinstrument voor het opsporen
van DSM-III-persoonlijkheidspathologie. De convergente validiteit
van de SIDP-R ten opzichte van enkele andere, conceptueel minder op
de SIDP-R aansluitende, persoonlijkheidsvragenlijsten (NPV, ICL)
was beduidend minder. Toch ook hier enkele belangwekkende bevin-
dingen: bepaalde persoonlijkheidsstoornissen bleken zich van andere
te onderscheiden in de mate van intro/extraversie, terwijl de aanwezig-
heid van persoonlijkheidspathologie in het algemeen voornamelijk
bleek samen te hangen met de hoogte van de neuroticismescore. Bo-
vendien bleken DSM-III-persoonlijkheidsstoornissen te clusteren in
het linker-onder (onderdanig en haatdragend) en het linker-boven (do-
minant en haatdragend) quadrant van de interpersoonlijke cirkel.

Validiteit van as II van de DSM -III
De interne consistentie (Cronbach's a) van de DSM-III-persoonlijk-
heidsstoornissen bleek, met uitzondering van de schizoïde persoon-
lijkheid, alleszins acceptabel. De interne consistentie voor DSM-III-R-
persoonlijkheidsstoornissen zal voor de meeste stoornissen waar-
schijnlijk nog iets hoger zijn (Morey 1988).

Problematischer waren onze bevindingen betreffende de validiteit
van het categoriële karakter van as II van de DSM-III. Er bleek geen
duidelijke demarcatie aanwezig tussen normaliteit en pathologie, ter-
wijl ook tussen de pathologische categorieën en dimensies onderling
sprake was van een aanzienlijke overlap. De aard van de overlap was
stabiel over de tijd, invariant over instrumenten (SIDP-R en PDQ) en
bleek nauw aan te sluiten bij de in DSM-III voorgestelde clustering van
persoonlijkheidsstoornissen (zie tabel 1). De dwangmatige persoon-
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Tabel 1: Principale componentenanalyse van dimensionele SIDP-R-scores

(varimaxrotatie; alleen ladingen	 .45 weergegeven)

1 II III

SIDP-R-dimensies:
Cluster A: Paranoïde pers. .77

Schizoïde pers. .83

Schizothyme pers. .69

Cluster B: Theatrale pers. .82
Antisociale pers. .86
Narcistische pers. .72
Borderline-pers. .67 .51

Cluster C: Dwangmatige pers. .5o .62

Afhankelijke pers. .84
Ontwijkende pers. .77
Pass.-Agress. pers. .62

%verklaarde variantie .44 .18 .10

.72

lijkheid nam in dit geheel echter een bijzondere positie in. De mate van
overlap tussen de DSM-III-R-persoonlijkheidsstoornissen zal die van
DSM- III vermoedelijk overtreffen (Morey 1988).

Ondanks de gesignaleerde problemen ten aanzien van het categorië-
le karakter van de DSM-III-persoonlijkheidspathologie, bleek er spra-
ke van een duidelijke predictieve validiteit van de diagnose persoon-
lijkheidsstoornis. Bij patiënten met een DMS-III-persoonlijkheids-
stoornis was vaker sprake van een chronisch beloop van de aanwezige
symptomatologie (as I) dan bij patiënten zonder een persoonlijkheids-
stoornis (65% versus 36%), terwijl patiënten met een persoonlijk-
heidsstoornis gedurende de follow-up-periode (io maanden) signifi-
cant meer psychosociale en interpersoonlijke problemen ondervon-
den.

Betrouwbaarheid en validiteit van SIDP-R EN DSM-III as II
Al met al blijkt dat met behulp van een semi-gestructureerd interview
voldoende betrouwbare informatie kan worden verkregen ten aanzien
van de eventuele aanwezigheid van DSM-III-persoonlijkheidspatho-
logie en van bepaalde persoonlijkheidsstoornissen. Ook ten aanzien
van de validiteit van de verkregen informatie ontstaat op dit moment
een toenemend vertrouwen, hoewel de meeste onderzoeken in dit op-
zicht nog exploratief van karakter zijn. De meeste twijfels zijn er ten
slotte ten aanzien van de validiteit van de categoriële structuur van as II
van de DSM-III.
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Categorieën, dimensies en theoretische concepten

Vanuit taxonomisch en psychometrisch oogpunt is de door ons (en an-
deren) gevonden overlap tussen de verschillende DSM-III-persoon-
lijkheidsstoornissen wellicht het meest belangwekkend. De mate van
overlap tussen pathologie en normaliteit en tussen de verschillende
specifieke vormen van pathologie onderling maken het noodzakelijk
dat er—ook binnen de psychiatrie — meer aandacht komt voor multidi-
mensionele classificatie en diagnostiek en voor besluitvormingsproce-
dures en interventiestrategieën die daarop aansluiten. Vanuit een
etiologisch-taxonomisch perspectief is met name de aard van de over-
lap tussen de verschillende specifieke vormen van persoonlijkheidspa-
thologie van belang. Hoewel factoranalyse slechts een samenvatting
geeft van de distributie en covariantie van bepaalde kenmerken in een
(bepaalde) populatie en men voorzichtig moet zijn met de interpretatie
van deze samenvatting als onderliggende (genetische, psychodyna-
mische of cognitieve) structuur, is de verleiding groot om — met Vail-
lant (1987) en Eysenck (1987) — te speculeren over de betekenis van deze
bevindingen. Dit geldt in nog sterkere mate wanneer factoranalytische
oplossingen stabiel zijn over de tijd (Van den Brink 1989) en invariant
over instrumenten (Van den Brink 1989; Morey 1985) en populaties
(Van den Brink 1989; Hyler en Lyons 1988; Kass e.a. 1985; Pilkonis en
Frank 1988 en Tyrer en Alexander 1979). De gevonden factoren/clus-
ters kunnen bij voorbeeld gezien worden als een 'verwijzing' naar één
of meer pathogenetische domeinen, zoals erfelijkheid (temperament),
interpersoonlijk gedrag of (psychodynamische ) ontwikkelingsmo-
dellen (zie tabel 2).

Vanuit een medisch-psychiatrisch perspectief is men bij voorbeeld al
lang op zoek naar de genetische basis van klinische syndromen en per-
soonlij kheidsstoornissen (`spectrum disorders'), terwijl er ook binnen
de persoonlijkheidspsychologie een rijke genetisch en neurofysiolo-
gisch georiënteerde onderzoekstraditie bestaat (temperamenten). Re-
centelijk heeft Cloninger (1987) geprobeerd het dimensionele tempe-
ramentsonderzoek in de psychologie en het categoriële medisch-biolo-
gische persoonlijkheidsonderzoek te integreren tot één omvattend
model dat opnieuw uitgaat van drie dimensies: 'novelty seeking',
`harm avoidance' en `reward dependence'. Vanuit een interpersoonlijk
perspectief heeft Leary in 1957 al verbindingen gelegd naar door psy-
chiaters gehanteerde categorieën van persoonlijkheidspathologie; een
traditie die recentelijk door Kiesler (1986) werd voortgezet. Ook
vanuit een psychodynamisch perspectief zijn er al vaker relaties ge-
postuleerd tussen descriptieve kenmerken enerzijds en bepaalde stadia
in de driftontwikkeling, dominante afweermechanismen en complexe
persoonlijkheidsstructuren anderzijds (Akhtar en Byrne 1983; Van den
Brink 1987; Siomopoulos 1988). Over de validiteit van het ontwikke-
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Tabel 2: Overeenkomsten tussen de factoranalytische structuur van as II van de
DSM-III en enkele theoretische modellen*

DSM-III
	

Genetisch/	 Interper- Psychodyna-	 Ontwikkelings-
As II
	

Temperament soonlijk	 misch**
	

niveaus

Paranoïd	 Schizofrene	 vreemd,	 projectie,	 Proconventioneel:
Schizothym spectrum;	 autistisch	 1 schizoïde

	
impulsief,

Schizoïd	 Psychotisme
	

(DE-NG)	 fantasie	 opportunistisch,
zelfbeschermend

Borderline Psychopathisch
Antisociaal Affectieve
Narcistisch spectrum;
Theatraal
	

Extraversie

Pass-Agress. Angstspectrum
Afhankelijk
Ontwijkend Introversie
Dwangmatig

dramatisch, 2 splitting,
extravert,	 < acting-out,
impulsief	 dissociatie,
(LM-BC)	 verdringing

3
saai, zelf-	 verschuiving, Conventioneel:
bestraffend,	 verdringing conformistisch,
introvert	 4 introjectie,	 nauwkeurig
(NF-JK)	 rationalis.

Normaliteit Stabiliteit 	 (LM-NO?)	 sublimatie, Postconventioneel:
5 beheersing, autonoom

altruïsme,
humor

* De overgangen tussen de verschillende niveaus zijn vloeiend en er is overlap in
absolute en relatieve zin: verdringing komt natuurlijk voor binnen de (hypo-
thetische) normaliteit, maar is daar niet het dominante (meest frequent inge-
zette) afweermechanisme

** = `psychotisch' 3 = 'laag neurotisch' 5 = 'normaal'
2 = 'borderline' 4 = 'hoog neurotisch'

Vrij naar Vaillant (1987), Vaillant en Perry (1980) en Eysenck (1987).

lingsmodel bij de interpretatie van de gevonden factoren/clusters kan
helaas nog weinig gezegd worden, omdat op dit terrein nog maar heel
weinig empirisch onderzoek beschikbaar is.

Hoe is het mogelijk dat empirisch gevonden factorstructuren zo
goed lijken aan te sluiten bij de vier zojuist genoemde, theoretisch sterk
verschillende psychopathologiemodellen? Een voor de hand liggende
verklaring is, dat niet alleen DSM-III maar ook alle andere modellen
gebaseerd zijn op (een vergelijkbare set van) waarneembare gedragin-
gen en meegedeelde subjectieve belevingen. Voor het interpersoonlij-
ke model is dat zonder meer duidelijk, hoewel het interpersoonlijke as-
pect niet in alle DSM-III-persoonlijkheidsstoornissen even sterk verte-
genwoordigd is. Voor de andere modellen is dat echter niet direct dui-
delijk. Het model van Eysenck gaat bij voorbeeld uit van genetisch be-
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paalde verschillen in de excitatie-inhibitiebalans, die leiden tot ver-
schillen op de dimensie introversie-extraversie. Ondanks het gene-
tisch-neurofysiologische karakter van Eysencks temperamentsleer
wordt in het onderzoek naar de validiteit van het model echter gebruik
gemaakt van vragenlijsten (EPQ), die zich richten op het (fenotypi-
sche) gedrags- en belevingsniveau. Een vergelijkbare situatie lijkt zich
voor te doen bij psychodynamische beschrijvingen en psychoanalyti-
sche structuurdiagnostiek. Ondanks het feit dat een dergelijke dia-
gnostiek 'betrekking heeft op de onvolkomenheden in de structuur
van de persoonlijkheid, gaat zij uit van klinisch waarneembare feno-
menen, waaraan een specifieke, door de theorie sterk beïnvloede, be-
werking wordt toegevoegd' (De Jonghe e.a. 1988). Ondanks `bewer-
king' lijkt de beschrijving van de onderliggende structuurpathologie
een duidelijke relatie te behouden met de observaties op gedrags- en
belevingsniveau.

In de bovenstaande verklaring staan cross-sectionele overeenkom-
sten op operationeel niveau centraal, terwijl aan de interacties tussen
bepaalde elementen uit de verschillende modellen in de loop van het
(longitudinale) pathogenetische proces geen verklaringswaarde wordt
toegekend. Recente pathogenetische theorieën veronderstellen een
voortdurende interactie tussen genetische en omgevingsfactoren,
waarbij het individu niet alleen door de omgeving wordt beïnvloed,
maar de omgeving ook verandert onder invloed van het zich ontwik-
kelende jonge leven (o.a. Shapiro 1965; Thomas en Chess 1977; Le-
wontin e.a. 1984). In dergelijke modellen is het voorstelbaar dat be-
paalde (extreme) constitutionele kenmerken onder invloed van bepaal-
de (extreme) omgevingsfactoren tijdens bepaalde (essentiële) fasen in
de ontwikkeling, leiden tot bepaalde, min of meer specifieke vormen
van persoonlijkheidspathologie.

Toekomstig onderzoek

Ondanks het nauwelijks te overschatten belang van een betrouwbaar
meetinstrumentarium, is het op dit moment van groot belang dat er
een begin gemaakt wordt met hypothese-toetsend validiteitsonder-
zoek. Daarbij moet er onderscheid gemaakt worden tussen cross-sec-
tioneel en longitudinaal validiteitsonderzoek; onderzoeksvormen die
overigens vaak in één project gecombineerd kunnen worden.

Bij cross-sectioneel validiteitsonderzoek gaat het voornamelijk om
drie onderzoeksvragen:

1. Wat zijn de taxonomische kenmerken van een classificatiesysteem
en van de diagnostische categorieën behorend tot dit systeem?

Van groot belang is hierbij het onderzoek naar de interne consisten-
tie van de verschillende categorieën, de mate en de aard van de overlap
tussen de verschillende categorieën en de positieve en negatieve predic-
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tieve waarde van de afzonderlijke criteria (of combinaties van criteria)
voor de aanwezigheid van de betreffende stoornis. Naast onderzoek in
psychiatrische populaties is, met name vanuit het oogpunt van discri-
minerend vermogen, ook onderzoek in de eerste lijn en in de algemene
bevolking van groot classificatorisch belang.

2. Hoe groot en van welke aard is de co-morbiditeit van persoonlijk-
heidsstoornissen met psychiatrische symptoomstoornissen?

Om een beter inzicht in deze relatie te krijgen is het van groot belang
dat toekomstige studies zowel uitgevoerd worden bij populaties gese-
lecteerd op basis van aanwezige persoonlijkheidspathologie als bij po-
pulaties geselecteerd op de aanwezige psychiatrische symptoomstoor-
nis. Familiestudies zijn in dit verband van bijzondere betekenis. Bij dit
onderzoek moet men zich bewust blijven van de mogelijke contamina-
ties van de meting van de persoonlijkheid(spathologie) door de aanwe-
zige psychiatrische symptomatologie. Afname van het 'persoonlijk-
heidsinstrumentarium' na herstel van de symptoomstoornis en/of met
gebruikmaking van sleutelinformanten kan hier van groot belang zijn.

3. Wat is de concurrente validiteit van een classificatiesysteem of be-
paalde elementen uit het systeem ten opzichte van concepten afkom-
stig uit andere (classificatie)systemen die wellicht deel uitmaken van
heel andere wetenschappelijke tradities?

Persoonlijkheidspathologie wordt in DSM-III volledig gedefinieerd
en geoperationaliseerd op gedrags- en belevingsniveau. We hebben
eerder al gewezen op het door Millon (1986) gehanteerde alternatief,
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 'langzame', integre-
rende kenmerken en 'snelle', reagerende en modulerende kenmerken
(vergelijk Royce en Powell 1983 en Koerselman 1984). Om te komen
tot een beter begrip van de onderlinge relaties tussen de verschillende
deelsystemen van de geïntegreerde persoonlijkheid en van de wijze
waarop de verschillende theoretische stromingen zich tot elkaar en tot
de geobserveerde werkelijkheid verhouden, is onderzoek nodig naar
de concurrente validiteit van de verschillende persoonlijkheidsken-
merken en benaderingen. Daarbij moet voor elk kenmerk een passend
meetniveau en meetinstrumentarium gekozen worden.

Ook bij het longitudinale validiteitsonderzoek kunnen globaal drie
centrale vragen onderscheiden worden:

I . Wat is de stabiliteit van (pathologische) persoonlijkheidstrekken
en persoonlijkheidsstoornissen?

Zonder een redelijke test-hertestbetrouwbaarheid is onderzoek naar
de stabiliteit van persoonlijkheidspathologie natuurlijk zinloos. De
test-hertestbetrouwbaarheid van een stoornis geeft de bovengrens aan
van de stabiliteit. Bij dit onderzoek moeten we ons wel realiseren dat
het gaat om een relatief concept. Erikson (1986) heeft op grond van
theoretische overwegingen duidelijk gemaakt, dat er ook na de kinder-
tijd en ook na de adolescentie nog sprake kan zijn van groei en ontwik-

120



Persoonlijkheidsstoornissen

keling van de persoonlijkheid. Drake en Vaillant (1987), Stone e.a.
(1987) en McGlashan (1986) hebben daar recentelijk empirisch gefun-
deerde argumenten aan toegevoegd.

2. Wat is de relatie tussen (het ontstaan van) persoonlijkheidspatho-
logie en (het ontstaan van) psychiatrische symptoomstoornissen?

Over het ontstaan van symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen en
hun onderlinge samenhang (kwetsbaarheids-, continuïteits-, compli-
catie-, psychoplastie- en/of orthogonaliteitshypothese; Van den Brink
1987) bestaat nog weinig duidelijkheid. Op deze vragen kan alleen via
longitudinaal onderzoek een definitief antwoord gegeven worden.
Gezien de (vermoedelijk) lage incidentie van persoonlijkheidsstoornis-
sen in de algemene populatie is een case-control design voorlopig de
enige realistische optie. Bij dit onderzoek kan uitgegaan worden van
zowel patiënten met een bepaalde persoonlijkheidsstoornis als van pa-
tiënten met een bepaalde psychiatrische symptoomstoornis. Naast re-
trospectief onderzoek ten aanzien van de psychopathologie van deze
patiënten en het voorkomen van mogelijke risicofactoren (vroegkin-
derlijke verwaarlozing), ouder met psychiatrische stoornissen, zieken-
huisopnames, (kleine) lichamelijke gebreken, werkloosheid van één of
beide ouders, verlies van ouder op jonge leeftijd, mishandeling, incest/
verkrachting enz.), dient er in dergelijk onderzoek ook aandacht be-
steed te worden aan een psychiatrische familieanamnese (familieon-
derzoek).

3. Wat zijn de oorzakelijke en procesvariabelen die betrokken zijn bij
de pathogenese van persoonlijkheidspathologie en welke preventieve
interventies zijn er mogelijk?

Dat het bij het ontstaan van persoonlijkheidspathologie om een ui-
terst complex pathogenetisch proces gaat zal waarschijnlijk door nie-
mand bestreden worden. Naast aangeboren kenmerken en een breed
scala van omgevingsfactoren lijken interacties tussen deze variabelen
en de tijdsdimensie een belangrijke rol te spelen. Het zal daarom niet
eenvoudig — en wellicht volstrekt onmogelijk — blijken te zijn een hel-
der inzicht in dit proces te krijgen. Dat wil overigens niet zeggen dat er
niet nu al aandacht besteed moet worden aan (het voorkomen en af-
zwakken van het effect van) potentiële risicofactoren. Net zomin als
bestrijding van de armoede gelegitimeerd behoeft te worden door een
wetenschappelijk aangetoonde relatie tussen sociale klasse en gezond-
heid, behoeft preventie van affectieve verwaarlozing, incest en derge-
lijke geen wetenschappelijk legitimatie vanuit het onderzoek naar het
ontstaan van persoonlijkheidspathologie.

Ten slotte: om te kunnen komen tot verantwoorde keuzes van on-
derzoeksinstrumentarium is het van groot belang dat er een zo uitput-
tend mogelijk overzicht komt van het thans in Nederland beschikbare
instrumentarium. De auteur roept lezers daarom op contact met hem
op te nemen wanneer zij in het bezit zijn van (nieuwe) vertaalde of be-
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werkte vragenlijsten, interviews of testen. Te zijner tijd kan dan een
aangevulde lijst beschikbaar gesteld worden aan geïnteresseerden.
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Summary: Personality disorders; concepts,
operationalizations and research strategies

Personality pathology and personality disorder are ambiguous psychopathologie
concepts, which represent a wide range of theoretical notions, both taxonomic and
with regard to the underlying personality model. These theoretical notions are of
paramount importante for an adequate operationalisation of specific concepts, the
development of assessment instruments, and the interpretation of empirical data.

This article provides a review of the available assessment instruments and their
theoretical origins. General psychometric problems are briefly discussed, using the
experience of the author with the SIDP-R (a semi-structured interview for the as-
sessment of DSM-III personality disorders). Special attention is drawn to the con-
ceptual and empirical overlap of DSM-III personality disorders and the related
questionable validity of the categorical structure of the DSM-III classification of
personality disorders. Based on empirical evidence, a multi-dimensional approach
to the classification of personality pathology and personality disorders is advoca-
ted. This approach is likely to be compatable with biological, interpersona) as well
as psychodynamic personality models. The article ends with a systematic review of
important research topics and research strategies in the field of personality patho-
logy and personality disorders.

Readers are invited to collaborate with the author on an update of availablein-
struments, including translations and revisions.

Drs. Wim van den Brink is als psychiatrisch epidemioloog verbonden aan de afde-
ling Sociale Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 30.001 , 9700

RB Groningen.
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