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Persoonlijkheidsstoornissen in adolescenten 

Recente ontwikkelingen:

• PS-en ontstaan niet abrupt > 18 jaar

• Klinische stoornissen eerder diagnostiseerbaar

• Pre-klinische symptomen vroeg identificeerbaar

• Aandacht voor een ontwikkelingsperspectief!

Welke factoren bepalen wie er tijdens de adolescentie 

persoonlijkhedspathologie, en uiteindelijk een volledige 

PS ontwikkelt?

Crowell et al (2009); Beauchaine et al (2009); Sharp et al (2011, 2012); Widiger & Trull (1992) etc.

Persoonlijkheidsstoornissen: persoonsfactoren

Persoonsfactoren (“trait vulnerabilities”) aan de basis 

van persoonlijkheidspathologie

Vooral cross-sectioneel onderzoek

Vooral onderzoek mbt emotieregulatie en impulsiviteit 

Fossati et al (2014); Bornovalova et al (2006) Gratz et al (2011); Joyce et al (2003);  Kaess et al (2013) 

Persoonlijkheidsstoornissen: persoonsfactoren

Enkele studies naar persoonsfactoren in de vroege 

kindertijd:

• Negatieve stemming

• Emotionele instabiliteit

• Weinig sociaal actief                           “Moeilijk temperament” 

• Verlegen

• Gedrags-en aandachtsregulatie

Bornovalova et al (2006); Fossati et al (2011); Gratz et al (2009; 2011); Joyce et al (2003);  Kaess et al (2013) 

Persoonlijkheidsstoornissen: omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren, en vooral een stressvolle omgeving,  

aan de basis van persoonlijkheidspathologie

Verschillende factoren:

• Vooral ernstig (misbruik, mishandeling)

• Soms ook milder (harde en inconsistente opvoeding)

Consistente bevindingen

• Restrospectief (veel!)

• Prospectief (steeds meer)
Belsky et al (2012); Stepp et al (2014); Winsper et al (2012); Monroe & Simons (1991) 
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Voorspellers van persoonlijkheidsstoornissen

Belangrijk onderscheid:

Persoonskenmerken Omgevingskenmerken

- Temperament

- Persoonlijkheid

- Zelfbeeld

- Opvoeding

- Traumatische

gebeurtenissen

- Hechting

- Sociale relaties

Persoonlijkheidsstoornissen: gecombineerde effecten

Behalve unieke effecten, ook gecombineerde effecten 

van persoons- en omgevingsfactoren

Verschillende modellen:

1. Diathesis Stress Model  Effecten van omgeving versterken 

effecten van persoonskenmerken

2. Emotional Cascade Model en/of Biopsychosocial Theory 

Factoren beïnvloeden elkaar over tijd

Crowell et al (2009); Beauchaine et al (2009); Lineham et al (1993); Selby et al (2008; 2009)

Versterkt omgeving (E) het effect van persoon (P)?

Persoonlijkheidsstoornissen: gecombineerde effecten

E

P PP

Moderatie

2. Factoren beïnvloeden elkaar over tijd

Persoonlijkheidsstoornissen: gecombineerde effecten

E

P PP

Mediatie

Persoonlijkheidsstoornissen: gecombineerde effecten

Maar.. de meeste studies:

• Zijn cross-sectioneel/retrospectief

• Categorische benadering van 

persoonlijkheidspathologie

• Focus op maar een enkele factor (bv 

alleen misbruik)

• Enkele benadering, terwijl effecten 

waarschijnlijk complex zijn

Crowell et al (2009); Beauchaine et al (2009); Lineham et al (1993); Selby et al (2008; 2009)

Nieuwe studie: Voorspellers van BPD in adolescenten

Persoonskenmerken Omgevingskenmerken

- Moeilijk temperament - Mishandeling (3 niveaus)
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PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD

Onderzoeksvraag: 
Is een moeilijk temperament in de peutertijd voorspellend voor BPD op 11 jarige 

leeftijd, en wat is de rol van mishandeling daarin?

Details:
• Persoon: Temperament (leeftijd 2) 

• Omgeving: Mishandeling(schreeuwen/slaan/misbruik; 4x leeftijd 4-7) 

• Uitkomst: aantal BDP symptomen (leeftijd 11) 

• Controle variabele (sekse) 

• N = 5111 (Britse data)

Laceulle, Winsper, Wolke, & van Aken (ingediend). Pathways to borderline personality disorder: Linking infant 
temperament, maltreatment during early childhood and borderline personality disorder symptoms at 11-12 years

1. Versterkt mishandeling                                                   

het effect van temperament? (moderatie)

2. Kan de relatie tussen temperament                                            

en BPD (deels) verklaard worden door 

mishandeling? (mediatie)                                     

PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD

Tabel 1. Descriptives

• Meer schreeuwen dan slaan, nauwelijks misbruik

• Heel weinig BPD symptomen (populatie steekproef!)

Min. Max. Mean SD

Difficult temperament (age 2) 5 37.50 19.61 4.15

Childhood maltreatment age 4-6.4 years

Maternal shouting 0 4 3.04 .66

Maternal slapping 0 4 2.05 .79

Abuse 0 4 .08 .33

BPD symptoms age 11-12 years 0 9 1.09 1.61

PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD

Tabel 2. Versterkend effect (moderatie)?

• Moeilijk temperament = meer BPD

• (Meer slaan en misbruik, maar niet schreeuwen = meer BPD)

• Mishandeling ≠ versterkend effect

R2 B SE β p

Step 3 .014

Difficult temperament .02 .01 .06 <.001

Shouting .05 .04 .02 .197

Slapping .16 .03 .08 <.001

Abuse .15 .07 .03 .024

Difficult temperament * Shouting .01 .01 -.01 .406

Difficult temperament * Slapping .01 .01 .02 .360

Difficult temperament * Abuse .01 .01 .01 .465

PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD

Tabel 3a. Verklarend effect (mediatie)?

• Moeilijk temperament = meer BPD

• Moeilijk temperament = meer schreeuwen, slaan en misbruik

• Meer slaan en misbruik, maar niet meer schreeuwen  = meer BPD

B SE t p LLCI ULCI

Total difficult temperament 

 Shouting (a1) .03 .00 12.09 <.001 .022 .030

 Slapping (a2) .03 .00 12.05 <.001 .026 .036

 Abuse (a3) .00 .00 2.83 .005 .001 .005

Shouting  BPD symptoms (b1) .04 .04 1.07 .283 -.034 .116

Slapping  BPD symptoms (b2) .16 .03 5.03 <.001 .098 .223

Abuse  BPD symptoms (b3) .16 .07 2.38 .017 .029 .295

Direct effect  BPD symptoms (c) .02 .01 4.10 <.001 .012 .033

PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD

Tabel 3b. Verklarend effect (mediatie)?

• Meer slaan en misbruik, maar niet meer schreeuwen verklaard (deels) de 

link tussen moeilijk temperament en BPD

• (deels) verklarend effect

Boot SE <95%CI > 95%CI

Total difficult temperament 

 Shouting  BPD symptoms .001 .001 -.001 .003

 Slapping  BPD symptoms .005 .001 .003 .007

 Abuse  BPD symptoms .001 .000 .0001 .001
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1. Temperament  BPD Hoofdeffect

2. Moderatie

3. Mediatie

PersoonXOmgeving als voorspeller van BPD Conclusie en discussie

Vroeg temperament als voorspeller van 

persoonlijkheidspathologie (BPD) in adolescenten

• Bevindingen bevestigen eerder onderzoek

Rol van mishandeling

• Mild = komt relatief veel voor

• Mishandeling (slaan en misbruik) gerelateerd aan BPD ca. 5 jaar later

• Mishandeling komt meer voor bij kinderen met een moeilijk 

temperament

Conclusie en discussie

Moderatie

• Mishandeling geen versterkend effect

• In tegenspraak met eerdere studies

• Mogelijk alleen bij extreme gevallen (ernstig misbruik, klinische groep)

Mediatie

• Slaan en misbruik verklaart deel van temperament  BPD link

• In lijn met Cascade/biopsychosocial model

• Causale rol van temperament én mishandeling

• Temperament  Mishandeling? Zelfde genen ouder en kind

Voorspellers van persoonlijkheidspathologie

Hoe verder?

• Langdurig meten (tot in volwassenheid)

– Over jaren

– Ook in detail (dagelijkse interacties)

• Andere factoren 

– Zelfbeeld, emotieregulatie, impulsiviteit etc.

– Sociale conflicten, instabiele omgeving etc.

– Narratieve identiteit (Nagila!)

• Alle concepten meermaals meten (kijken 

naar wederzijdse beïnvloeding)

• Populatie en klinische steekproef naast 

elkaar

T5

T n+1

T1

T2

T3

T4

Persoon         Relaties     Omgeving

Contact:

o.m.laceulle@uu.nl

Bedankt voor de aandacht!
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Diagnostiek van 
persoonlijkheidspathologie 

bij adolescenten

dr. Paul van der Heijden

Resultaten online survey

Persoonlijkheidsstoornissen kunnen worden gediagnosticeerd bij 
adolescenten (58%) 

• 9% van de psychologen doet dat ook

• 6.5% biedt gespecialiseerde behandeling 

‘Weerstand’ door:

• stormachtige levensfase en persoonlijkheidspathologie is 
voorbijgaand  (41%)

• mag niet volgens DSM-IV (26%)

• stigmatiserend (9%)

• combinatie (7%)

Inhoud
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Inhoud

• Relevantie

Inhoud

• Relevantie

• Aandachtspunten in de diagnostiek van 
persoonlijkheid bij adolescenten

Inhoud

• Relevantie

• Aandachtspunten in de diagnostiek van 
persoonlijkheid bij adolescenten

• Risico’s

Inhoud

• Relevantie

• Aandachtspunten in de diagnostiek van 
persoonlijkheid bij adolescenten

• Risico’s

• Richtlijnen voor diagnostiek

Inhoud

• Relevantie

• Aandachtspunten in de diagnostiek van 
persoonlijkheid bij adolescenten

• Risico’s

• Richtlijnen voor diagnostiek

• Vignet

Relevantie
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Relevantie

• 10 - 15 % van de normale bevolking

Prevalentie bij jongeren

Children in the Community study (CIC;  N = 733)
• Bij 14 jaar: 14.6%
• Bij 16 jaar: 12.7%
• Bij 22 jaar: 13.9%
• Bij 33 jaar: 12.7%
• 6-17% van de jongeren voldoen aan de criteria van 

een PS, mediaan = 11% (Johnson e.a., 2006)
• .9 tot 3% van de ‘normale’ tieners voldoet aan de 

criteria van Borderline PS 
• 11-14% heeft significante ‘subthreshold’ kenmerken 

van Borderline (Chanen e.a., 2007)
• 3.3% BPS (Zanarini e.a., 2007; 6330 kinderen)

Relevantie

• 10 - 15 % van de normale bevolking

• Interfereren met ontwikkeling (Chanen & McCutcheon, 2013)
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• Slecht herstel, grotere kans op terugval en 
chroniciteit van psychopathologie
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• Risicovol gedrag (Chanen et al., 2008)

Relevantie

• 10 - 15 % van de normale bevolking

• Interfereren met ontwikkeling (Chanen & McCutcheon, 2013)

• Slecht herstel, grotere kans op terugval en 
chroniciteit van psychopathologie

• Risicovol gedrag (Chanen et al., 2008)

• Grote kans op suïcide (Chanen et al., 2008)
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Relevantie

• 10 - 15 % van de normale bevolking

• Interfereren met ontwikkeling (Chanen & McCutcheon, 2013)

• Slecht herstel, grotere kans op terugval en 
chroniciteit van psychopathologie

• Risicovol gedrag (Chanen et al., 2008)

• Grote kans op suïcide (Chanen et al., 2008)

• Kostbaar voor de maatschappij

Relevantie

• Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor

• Er zijn aanwijzingen dat PS bij adolescenten 
ernstiger zijn: meer intense 
emotieregulatieproblemen (Bradley et al., 2005)

• Vroeginterventie verbetert de prognose (Chanen, 

2009)

Aandachtspunten Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

• Culturele factoren (Mulder, 2012)
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Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

• Culturele factoren (Mulder, 2012)

• Gender (Ford & Widiger, 1989)

Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

• Culturele factoren (Mulder, 2012)

• Gender (Ford & Widiger, 1989)

• Instabiliteit (Clark, 2007; 2009; Conway, Hipwell & Stepp, 2017; Gunderson et al., 

2003; 2011)

Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

• Culturele factoren (Mulder, 2012)

• Gender (Ford & Widiger, 1989)

• Instabiliteit (Clark, 2007; 2009; Conway, Hipwell & Stepp, 2017; Gunderson et al., 

2003; 2011)

• Normale ontwikkeling (Soto et al., 2011)

Aandachtspunten

• Persoonlijkheid en psychopathologie (Widiger & Smith, 

2008; Piersma, 1989)

• Contextfactoren (Shiner & Allen, 2013; Shiner & Caspi, 2012)

• Culturele factoren (Mulder, 2012)

• Gender (Ford & Widiger, 1989)

• Instabiliteit (Clark, 2007; 2009; Conway, Hipwell & Stepp, 2017; Gunderson et al., 

2003; 2011)

• Normale ontwikkeling (Soto et al., 2011)

• Problemen met DSM-5 deel II (Clarkin & Huprich, 2011; First, 

2011; Gunderson, 2010; Paris, 2012; Shedler et al., 2010)

DSM-5 (2013, p. 647)
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DSM-5 (2013, p. 647)
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DSM-5 (2013, p. 647)

• PS in de kindertijd en adolescentie kunnen geclassificeerd 
worden

• Wees voorzichtig

• Sluit uit dat de symptomen te herleiden zijn tot as 1 
stoornissen of ontwikkelings-fenomenen

• Het volstaat dat er gedurende één jaar aan de criteria van de 
PS voldaan werd

• Uitzondering: stel geen diagnose van antisociale PS voor de 
leeftijd van 18 jaar

DSM-5 (2013, p. 647)

• PS in de kindertijd en adolescentie kunnen geclassificeerd 
worden

• Wees voorzichtig

• Sluit uit dat de symptomen te herleiden zijn tot as 1 
stoornissen of ontwikkelings-fenomenen

• Het volstaat dat er gedurende één jaar aan de criteria van de 
PS voldaan werd

• Uitzondering: stel geen diagnose van antisociale PS voor de 
leeftijd van 18 jaar

• ICD-11: geen leeftijdsgrens (wel ‘late onset’ PS)
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DSM-5 (2013, p. 647)

• PS in de kindertijd en adolescentie kunnen geclassificeerd 
worden

• Wees voorzichtig

• Sluit uit dat de symptomen te herleiden zijn tot as 1 
stoornissen of ontwikkelings-fenomenen

• Het volstaat dat er gedurende één jaar aan de criteria van de 
PS voldaan werd

• Uitzondering: stel geen diagnose van antisociale PS voor de 
leeftijd van 18 jaar

• ICD-11: geen leeftijdsgrens (wel ‘late onset’ PS)

• NICE guideline: vanaf 12-13 jaar

DSM-5

Paranoïde persoonlijkheidsstoornis:

Uit zich in de kinderjaren als eenzelvigheid, 
slechte relaties met leeftijdgenoten, sociale 
angst, onderpresteren op school, 
hypersensitiviteit, vreemde gedachten en 
taalgebruik, idiosyncratische fantasieën. 
Kinderen kunnen ‘eigenaardig’ of ‘excentriek’ 
over komen en slachtoffer van pesten worden.

Problemen PS DSM-5 deel II

• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

Problemen PS DSM-5 deel II

• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

• Heterogeniteit binnen categorieën (Cooper, Balsis & 

Zimmerman, 2010)

Problemen PS DSM-5 deel II

• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

• Heterogeniteit binnen categorieën (Cooper, Balsis & 

Zimmerman, 2010)

• Inadequate dekking (Geiger & Crick, 2009)

Problemen PS DSM-5 deel II
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• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

• Heterogeniteit binnen categorieën (Cooper, Balsis & 

Zimmerman, 2010)

• Inadequate dekking (Geiger & Crick, 2009)

• Onvoldoende licht op affect, cognitie, 
representaties (Westen, 2004)

Problemen PS DSM-5 deel II

• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

• Heterogeniteit binnen categorieën (Cooper, Balsis & 

Zimmerman, 2010)

• Inadequate dekking (Geiger & Crick, 2009)

• Onvoldoende licht op affect, cognitie, 
representaties (Westen, 2004)

• Arbitraire diagnostische drempels (Clark, 2007)

Problemen PS DSM-5 deel II

• Excessieve comorbiditeit (Widiger & Trul, 2007)

• Heterogeniteit binnen categorieën (Cooper, Balsis & 

Zimmerman, 2010)

• Inadequate dekking (Geiger & Crick, 2009)

• Onvoldoende licht op affect, cognitie, 
representaties (Westen, 2004)

• Arbitraire diagnostische drempels (Clark, 2007)

• Alles of niets

Problemen PS DSM-5 deel II

• Niet valide

Problemen PS DSM-5 deel II

• Niet valide

• Geringe relatie tussen stoornis en behandeling

Problemen PS DSM-5 deel II

• Niet valide

• Geringe relatie tussen stoornis en behandeling

• Geen ontwikkelingsperspectief

Problemen PS DSM-5 deel II
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• Niet valide

• Geringe relatie tussen stoornis en behandeling

• Geen ontwikkelingsperspectief

• Geen gezonde kenmerken

Problemen PS DSM-5 deel II

• Niet valide

• Geringe relatie tussen stoornis en behandeling

• Geen ontwikkelingsperspectief

• Geen gezonde kenmerken

• Clinici gebruiken het niet goed (Zimmerman & Mattia, 1999; 

Zimmerman & Galiano, 2010)

Problemen PS DSM-5 deel II

Gevaren Gevaren

• Stigmatisering (Evans-Lacko, Brohan, Mojtabai & Thornicroft, 2012; Lewis 

& Appleby, 1988)

Gevaren

• Stigmatisering (Evans-Lacko, Brohan, Mojtabai & Thornicroft, 2012; Lewis 

& Appleby, 1988)

• Iatrogene schade 

Gevaren

• Stigmatisering (Evans-Lacko, Brohan, Mojtabai & Thornicroft, 2012; Lewis 

& Appleby, 1988)

• Iatrogene schade 

• Beperkt toekomstperspectief 
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Richtlijnen (Shiner & Allen, 2013)

1. Denk aan persoonlijkheidsstoornissen bij 
jongeren

2. Gebruik het dimensionele DSM-5 model 

3. Onderzoek zowel acute symptomen als 
langdurige patronen

4. Heb oog voor de context 

5. Gebruik meerdere informanten
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Richtlijnen (Shiner & Allen, 2013)

1. Denk aan persoonlijkheidsstoornissen bij 
jongeren

2. Gebruik het dimensionele DSM-5 model 

3. Onderzoek zowel acute symptomen als 
langdurige patronen

4. Heb oog voor de context 

5. Gebruik meerdere informanten

6. Focus op gedrag, gedachten en emoties

Richtlijnen (Shiner & Allen, 2013)

1. Denk aan persoonlijkheidsstoornissen bij 
jongeren

2. Gebruik het dimensionele DSM-5 model 

3. Onderzoek zowel acute symptomen als 
langdurige patronen

4. Heb oog voor de context 

5. Gebruik meerdere informanten

6. Focus op gedrag, gedachten en emoties

7. Sta stil bij sterke kanten en veerkracht 

Persoonlijkheid Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Drie lagen

Persoonlijkheid

Drie lagen

• Dispositional traits
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Persoonlijkheid

Drie lagen

• Dispositional traits

• Characteristic adaptations

Persoonlijkheid

Drie lagen

• Dispositional traits

• Characteristic adaptations

• Narrative Identity

Vignet 1: klachten

• 21 jarige jongeman; sombere stemming, 
anhedonie, verminderde eetlust, 
doodsgedachten, concentratieproblemen, 
piekeren en wantrouwen. Dwangklachten en 
paniekklachten.

Vignet 1: klachten

• 21 jarige jongeman; sombere stemming, 
anhedonie, verminderde eetlust, 
doodsgedachten, concentratieproblemen, 
piekeren en wantrouwen. Dwangklachten en 
paniekklachten.

• Niet eerder hulp gezocht.

Vignet 1: klachten

• 21 jarige jongeman; sombere stemming, 
anhedonie, verminderde eetlust, 
doodsgedachten, concentratieproblemen, 
piekeren en wantrouwen. Dwangklachten en 
paniekklachten.

• Niet eerder hulp gezocht.
• Vastgelopen op diverse terreinen in zijn leven 

waaronder studie en contacten met 
leeftijdgenoten. 

Vignet 1: context

• Enig kind in een gezin met vader en moeder.
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Vignet 1: context

• Enig kind in een gezin met vader en moeder.
• Ouders waren beiden erg kritisch en konden 

hem niet de steun geven die hij nodig had. 
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Vignet 1: context

• Enig kind in een gezin met vader en moeder.
• Ouders waren beiden erg kritisch en konden 

hem niet de steun geven die hij nodig had. 
• Ernstig gepest door leeftijdsgenoten.
• Veel interpersoonlijke problemen.

Vignet 1: ontwikkeling

• Angstige constitutie, weinig exploratief gedrag.

Vignet 1: ontwikkeling

• Angstige constitutie, weinig exploratief gedrag.
• Gevoelig, creatief, intelligent, op zichzelf gericht.

Vignet 1: ontwikkeling

• Angstige constitutie, weinig exploratief gedrag.
• Gevoelig, creatief, intelligent, op zichzelf gericht.
• Niet geleerd om met emoties om te gaan. 
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Vignet 1: ontwikkeling
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Vignet 1: ontwikkeling

• Angstige constitutie, weinig exploratief gedrag.
• Gevoelig, creatief, intelligent, op zichzelf gericht.
• Niet geleerd om met emoties om te gaan. 
• Ernstige problemen met agressieregulatie en 

beleving van intimiteit en seksualiteit.
• Negatieve lichaamsbeleving, in het bijzonder 

secundaire geslachtskenmerken.
• Zelfbeeld gekenmerkt door superioriteitsgevoel, 

gepaard gaande met een zeer streng geweten, 
morele verhevenheid en een achterdochtige kijk op 
de wereld. 

Vignet 1: symptomen

Vignet 1: symptomen Vignet 1: syptomen
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Vignet 1: characteristic adaptations

• Zeer lage eigenwaarde; anders dan anderen; 
“Ik mag er niet zijn”

• Doel: ongenaakbaar zijn en anderen voorbij
streven

• Strategie: emoties en lichaam ontkennen. 

• Waarden: systeem met zeer strenge regels

• Schema’s: sociaal isolement, sociale
ongewenstheid en wantrouwen
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Vignet 1: narratieve identiteit

Self Mastery: 
“op mijn 14e heb ik besloten dat ik niet verder op wil groeien”

Status/Victory: 
“ooit hoop ik beloond te worden voor mijn anders zijn”

Achievement/responsibility:  
“ik wil een grotere auto dan mijn vader”

Love/Friendship: 
“meisjes komen niet in mijn woordenboek voor”

Unity/Togetherness: 
“uiteindelijk zal ik alleen zijn” 
“anderen zijn niet te vertrouwen”

Vignet 1: implicaties

• Ernst van de internaliserende problematiek. 
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Vignet 1: implicaties

• Ernst van de internaliserende problematiek. 

• Kritische politie agent; “het systeem”; schaamte over 
de schaamte. Angst voor desintegratie.

• Zelfbevestiging van het narratief; waanachtig 
karakter.

Waanachtige gedachten counteren; leren afstand 
nemen van gedachten.

Tegenwicht bieden aan narratief; desintegratie ligt op 
de loer.

Praktisch 

• Meerder bronnen, methoden en domeinen

• Dynamisch 

• Temperament

• Ontwikkeling

• Persoonlijkheidsfunctioneren

• Belangrijke thema’s, wensen, mogelijkheden

• Narratief 

• Expliciet: sterke kanten en veerkracht
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Behandeling van 

Persoonlijkheidsproblematiek bij 

Adolescenten

Pines Nuku (RvA) 

Nina Verduijn (VvG)

DSM5 alternatief  model

• Dimensioneel in plaats van categoriaal denken

• Fluctuerend beloop doorheen de levensloop

• Variaties in ernst en patronen

Zo is het ook bij behandeling! 

Levensloop 

• Langdurig en intensief  behandelen niet nodig!

• Chronische principe (periodes waarin het goed 

gaat, versterken om op eigen benen te staan)

• Hulp bieden in korte fases waarin dat nodig is

• De ‘uitkomstmaat’ is (adaptief) functioneren

Functionele verbetering

Wat vind je dat er beter gaat?

• School

• Vrije tijd

• Contact met vrienden

• Gewoon kunnen zijn zoals andere jongeren

Het gaat om groei van adaptief  gedrag

Principes van vroege interventie

• Geneeskunde versus GGZ

• Juist de eerste symptomen behandelen, om erger te 
voorkomen

• Kern:  

– Proportioneel (matched-care) interveniëren (bij lichte 
symptomen licht interveniëren)

– Kort interveniëren (houdt iatrogenie en afhankelijk tegen)

– Episodisch interveniëren (kort maar je mag ooit terug 
komen)

– Keten interveniëren (zoek verbinding in de keten: eerste 
lijn, school, gemeenteteams)

Vroege symptomen van PS

• Veel jongeren zoeken al tijdens hun puberteit hulp

• Diagnose vaak gemist of  niet gesteld (stigmatisering 
paradox: PS te lastig om te behandelen; adolescentie inherent 
instabiel (“storm & stress”);  adolescentie persoonlijkheid 
als “under construction”) 

• PS zijn echter betrouwbaar en valide vast te stellen, 
ook in vroege fasen!

• Hoe langer symptomen onbehandeld blijven, hoe 
slechter de prognose  toenemende bewijskracht 
voor wenselijkheid vroege interventies
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• Staging model

• Focus niet op diagnostische categorieën en arbitraire leeftijdsgrens 

• wel ernst en persistentie van symptomen, behoefte aan zorg, 
proportionaliteit van interventies

• Behandeling afgestemd op de  stadium van de stoornis (van latent -
laag risico – gevorderd stadium - eindstadium)

• Effectief  toepasbaar bij stoornissen waarbij: 

– zonder behandeling de symptomen kunnen chronisch worden

– spontane remissie,  normaliseren klachten, reduceren van 
symptomen, of  genezing is mogelijk 

– vroeg interveniëren kan het beloop van de stoornis veranderen

Hoe interveniëren? 

De start van de interventie: Levenslijn

• Haal ‘state’ en ‘trait’ uit elkaar

• Klachten of patronen? (patronen > 1jr)

• Keerpunt(en)

Bijv: een sombere periode kan een ‘state’ zijn. Om 
patronen te ontdekken moet je ook vragen naar 
periodes waarin de jongere niet somber was

Vroeginterventieprogramma VvG

• Jongeren met beginnende P problematiek

• Diagnostiek en indicatiestelling

• Psycho-educatie

• Groepsmodule emotieregulatie

• Uit te breiden met kortdurend individueel psychotherapie 
traject (max 16x), schematherapeutisch

• Parallel: systeemtherapie, casemanagement, samenwerken 
met ketenpartners

• Parallel op indicatie: psychiatrische behandeling, 
crisismanagement

Vroeginterventieprogramma RvA

• VIBE (Vroeg Interventie Borderline en Emotieregulatie) 
geïntegreerde, team-based, vroeg detectie en vroeg interventie 
zorgmodel gericht op de behandeling van jongeren & 
adolescenten met ERS en (voorlopers van) BPS: 

• Screening (3+ symptomen BPS)

• Diagnostiek (differentieel en indien nodig)

• Geïntegreerde kortdurende (20 sessie) behandeling:
– Individueel (schema therapeutische  interventies)

– Systemische

– Psychiatrisch 

– Ondersteunden (case manegement en crisis hantering) 

• VIBE (Vroeg Interventie Borderline en Emotieregulatie)  
geïntegreerde, team-based, vroeg detectie en vroeg interventie 
zorgmodel gericht op de behandeling van jongeren & 
adolescenten met ERS en (voorlopers van) BPS: 

• Waarom SFT?

• Maladaptive schema’s 

• Persoonlijkheid: dimensionele  principe van normale en 
pathologische persoonlijkheid als een continuüm 

• Primaire schema's (basale ervaring / besef  over ik en anderen) 
en secundaire schema’s (aangeleerd  ervaring en besef  over ik 
en anderen)  - Narratief  

Vroeginterventieprogramma RvA
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Landelijke werkgroep Vroegsignalering
en –interventie BPS

http://kenniscentrumps.nl/publicatie/flyer-
vroegsignalering

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/
articles/59-2017-3-artikel-hutsebaut.pdf

Take home message

Don’t wait until the eggs are scrambled to

unscramble them.

Be the easterbunny; find the egg while it only has a 

burst.

(Andrew Chanen)

http://kenniscentrumps.nl/publicatie/flyer-vroegsignalering
http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-3-artikel-hutsebaut.pdf
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APOLO
-

Theoretisch kader
en onderzoeksopzet

Nagila Koster
Vincent van Gogh, 15 maart 2018

Reinier van Arkel, 29 maart 2018

Doel

De juiste behandeling 
Op het juiste moment

Van late naar vroege interventie én detectie

Laag 3: 

Narratieve Identiteit

Laag 2: 

Karakteristieke Adaptaties

Laag 1:

Dispositionele Trekken

Theoretisch kader

McAdams, D. P. (1996). Personality, modernity, and the storied self: A contemporary framework for studying persons. Psychological inquiry, 7, 295-321.

Wanneer gaat het mis en hoe zie je dat?

Functioneren
• Voltooien verwachtte ontwikkelingstaken
• Tevreden zijn met het leven

• Objectieve visie op functioneren

Keerpunt: narratieve identiteit

RQ: Hechting
NRI: Relatie ouder en 

belangrijk ander

PID-5: Maladaptieve persoonlijkheidstrekken

Model van (maladaptieve) persoonlijkheidsontwikkeling

Ontwikkelingstaken
Tevredenheid leven SWLS

Objectieve maat 
functioneren HoNOS(CA)

IIP-32: Interpers. problemen
LoPFS-BF: Persoonlijkheids

functioneren

Keerpunt
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Doel

Zorg op tijd op maat aan kwetsbare 
adolescenten

Vragen?
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Implementatie dataverzameling

Mark Nijssen & Desirée Florisson
Reinier van Arkel - 29 maart 2018

Wat?

Wat?

• Conceptualisatie model McAdams + adaptief functioneren

Wat?
Welk domein? Wat? Hoe?

Dispositionele trekken Trekken PID-5-100 (100 items)

Karakteristieke adaptaties Hechting Relationship Questionnaire (4 items)

Relaties in netwerk Network of Relationships Inventory – BSV (11 items)

Sociaal functioneren Inventory of Interpersonal Problems - Circumplex (32 items)

Persoonlijkheidsfunctioneren Level of Personality Functioning Scale (12 items)

Life events Life Events Questionnaire (12 items)

Narratieve identiteit Keerpunt Keerpunt-vraag (1 open vraag, 2 items)
Interview

Adaptief functioneren Ontwikkelingstaken Ontwikkelingstaken-lijst (20 items)

Tevredenheid met het leven Satisfaction With Life Scale (5 items)

(Probleem)gedrag HoNOSCA (13 items) / HoNOS (19 items)

Wie?

• N= 396

• Leeftijd 12-23 jaar

• Ouders/verzorgers

• Zowel nieuw aangemelde cliënten als cliënten reeds in zorg

Waar?

• Multi-centre

• Vincent van Gogh HELDR

• Reinier van Arkel CAP

• Herlaarhof poli Vught (team A en C), poli Veldhoven
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Hoe?

• 6 meetmomenten, 3 jaar, ieder half jaar, instroom tot maximaal 2 jaar
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PID-5-100

LEQ
RQ
NRI-BSV
IIP-32

LoPFS-BF
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taken
SWLS

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-

taken

Keerpunt

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-
taken

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-
taken

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-
taken

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-
taken

Descriptives
PID-5-25

RQ
NRI-BSV
Ontw.-
taken

Jongeren Ouders

Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6

HoNOSCA/
HoNOS

HoNOSCA/
HoNOS

HoNOSCA/
HoNOS

HoNOSCA/
HoNOS

HoNOSCA/
HoNOS

HoNOSCA/
HoNOS

Behandelaar

Hoe?

• Gekoppeld aan trajecten/afspraken

• ROM/Questmanager + kort interview

Hoe?

• Team van onderzoeksassistenten en coördinatoren per locatie
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What’s in it for us?

• Functioneren cliënt wordt in kaart gebracht
• Vroegdetectie en vroeginterventie
• Effect studie naar behandeling
• Meer zicht op persoonlijkheidsontwikkeling
• Implicaties voor behandelingen in de toekomst
• Verbinding tussen zorgprogramma’s


