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VOORWOORD

Klinische Psychologie is één van de hoofdrichtingen binnen de studierichting Psy-
chologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het hoofdrichtingsprogramma 
wordt aangeboden in het derde en vierde studiejaar. Bij het begin van het academisch 
jaar vindt elk jaar een introductie van de hoofdrichting Klinische Psychologie plaats. 
Reeds jarenlang bestond bij studenten de wens dat tijdens deze introductie de inhoud 
van het vakgebied een ruimere plaats zou krijgen.

De docenten van de sectie Klinische Psychologie van de vakgroep Klinische Psy-
chologie en Persoonlijkheidsleer hebben besloten aan deze wens tegemoet te komen. 
Met ingang van 1990 zal tijdens de introductie in september jaarlijks het Symposium 
Klinische Psychologie Nijmegen worden gehouden. Op dit Symposium zullen stafle-
den van de sectie een aantal lezingen presenteren over een interessant onderzoeksthe-
ma binnen de klinische psychologie.

Het is ons streven dat het een soort huissymposium wordt. Informeel, maar toch 
feestelijk, bescheiden, maar niet zonder enige ambitie. Het Symposium is allereerst 
bedoeld voor studenten en stafleden van de sectie Klinische Psychologie, waarbij ook 
gasten, zoals bijvoorbeeld stagebegeleiders, zullen worden uitgenodigd. Inkomsten 
uit het contractonderwijs stellen ons in staat de lezingen in een bundel uit te geven en 
aan de deelnemers aan te bieden.

5 september 1990 
 
C. P. F. van der Staak 
C. A. L. Hoogduin
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TEN GELEIDE

Voor u ligt de eerste bundel van het Symposium Klinische Psychologie Nijmegen. Als 
thema is dit jaar gekozen voor diagnostiek en behandeling van de persoonlijkheids-
stoornis. Er is de laatste jaren een toenemende belangstelling voor persoonlijkheids-
stoornissen. Tussen 1975 en 1985 heeft bijna een verviervoudiging van het aantal 
wetenschappelijke publicaties over dit onderwerp plaatsgevonden. De introductie in 
1980 van een aparte as voor persoonlijkheidsstoornissen in de derde editie van het 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is hieraan niet vreemd.

Mensen die hulp zoeken bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychothera-
peut worden meestal gekweld door symptomen zoals angsten of verslavingen, waar-
voor in principe geschikte behandelingsmethoden beschikbaar zijn. Soms echter slaat 
zo’n behandeling niet aan. Patiënten voor wie dit laatste geldt zijn vaak moeilijk te 
motiveren, ze worden door hun omgeving en door de behandelaar als lastig of zelfs 
bedreigend ervaren en ze vertonen een aantal stabiele persoonlijkheidskenmerken die 
hen voortdurend in conflict brengen met hun omgeving en met zichzelf. Bij zulke 
patiënten is het van belang na te gaan of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis. 
Een persoonlijkheidsstoornis stelt bijzondere eisen aan de behandeling.

In de eerste vier hoofdstukken van deze bundel ligt de nadruk op de verschij-
ningsvorm en de diagnostiek. In de bijdrage van Van der Staak wordt de persoon-
lijkheidspathologie van de Portugese dichter Pessoa belicht. Derksen behandelt in 
het tweede hoofdstuk de persoonlijkheidsstoornissen van DSM-III-R in kort bestek. 
Hoogduin & Schaap presenteren vervolgens een vijftal klinische vignetten. Van Strien 
onderzoekt de rol van sekse-verschillen bij het voorkomen en het diagnostiseren van 
persoonlijkheidsstoornissen.

De laatste vier hoofdstukken hebben de behandeling van persoonlijkheidsstoornis-
sen als thema. Van Kalmthout zet, evenals Van Strien, vraagtekens bij de diagnostische 
praktijk en gaat vervolgens in op de begrippen psychotherapie en persoonlijkheidsver-
andering. De Mey verdedigt de stelling dat persoonlijkheidsstoornissen in wezen niet 
te behandelen zijn, hoogstens te beheersen. Schippers behandelt de mogelijkheden die 
de cognitieve therapie kan bieden. Keijsers, Schaap, Keijsers & Hoogduin belichten 
tenslotte de specifieke interactiestijlen van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen 
en presenteren enkele motiveringsstrategieën die hierop inspelen.

In deze bundel worden een aantal relevante invalshoeken en standpunten met be-
trekking tot de persoonlijkheidsstoornis belicht. Lezing ervan verschaft een aardig 
beeld van de samenhang en de diversiteit van de onderzoeksinspanningen van de sec-
tie Klinische Psychologie op dit terrein.
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PESSOA, EEN DRAMA IN PERSONEN

C. P. F. van der Staak

Pessoa is het Portugese woord voor persoon, masker. Pessoa is ook de naam van een 
Portugese dichter die leefde van 1888 tot 1935. Pessoa was niet één persoon. Als 
dichter en proza-schrijver was hij meerdere personen. Zijn leven was een drama in 
meerdere personen.

In het Nederlands zijn een aantal van zijn gedichten vertaald door August Willem-
sen. Deze heeft ook van Pessoa’s leven een studie gemaakt waaraan een aantal gege-
vens in dit hoofdstuk ontleend worden (Willemsen, 1980, 1981, 1982). In Portugal is 
Pessoa sinds kort een beroemdheid. Pessoa beschouwde beroemdheid als een vulgari-
teit. “Men moet zeer grofbesnaard zijn om zich prettig te kunnen voelen bij beroemd-
heid”(Pessoa, 1980, p.140). Toch was hij diep doordrongen van zijn eigen genialiteit.

Toen ik mij wilde ontmaskeren, 
Zat het masker vast aan mijn gezicht. 
Toen ik het aftrok en mij in de spiegel zag, 
Was ik reeds oud geworden. 
... 
En ik schrijf deze geschiedenis om te bewijzen hoe subliem ik ben.

(uit: Sigarenwinkel, 1928, in Pessoa, 1982, p. 183)

Biografische gegevens
Fernando Pessoa is geboren in Lissabon op 13 juni 1888. Hij is 5 jaar als zijn va-
der sterft. Zijn moeder hertrouwt 2 jaar later met de Portugese consul in Durban, 
Zuid-Afrika, waarheen het gezin in 1896 vertrekt. Hij krijgt halfbroertjes en -zusjes 
en leert de Engelse taal. Bij zijn toelating tot de universiteit van Kaapstad wint hij 
een literaire prijs. In 1905 keert hij op 17-jarige leeftijd alleen terug naar Lissabon. 
Na een mislukte studie en een mislukte poging een drukkerij op te zetten wordt hij 
op 20-jarige leeftijd free-lance handelscorrespondent wat hij de rest van zijn leven 
zal blijven. Hij woont als alleenstaande op een huurkamer. Overdag leidt hij een saai 
en onopvallend leven. Pas ‘s nachts wordt hij als dichter en publicist actief, hevig 
drinkend en rokend. Op 30 november 1935 sterft hij 47 jaar oud aan een overmatig 
alcoholgebruik.

Na zijn dood werd een grote verzameling ongepubliceerde geschriften gevonden. 
Hij moest schrijven en offerde zijn leven daarvoor op. Zoals hij zelf schreef: “Ik 
beoog niet mijn leven te genieten; ik denk daaraan zelfs niet. Ik wil het slechts groot 
maken, ook al moeten daartoe mijn lichaam en mijn ziel het hout zijn voor dit vuur. 
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Ik wil het slechts van alle mensen maken; ook al moet ik het daartoe verliezen als het 
mijne” (Pessoa, cit.; Willemsen, 1982, p.226).

Pessoa was eenzaam, maar het was een zelfgekozen eenzaamheid. Hij beschouwde 
zich als een genie, een uitverkorene. “Het is het alleen zijn van degene die te ver voor 
is geraakt op zijn reisgenoten”(Pessoa, brief aan Cortes-Rodrigues, 1915).

Hij voelde verwantschap met die andere grote Portugees, Hendrik de Zeevaarder, 
die stille en teruggetrokken man uit de 15e eeuw die zonder ooit zelf de zeeën te beva-
ren vanuit Ponta de Sagres leiding gaf aan de grote ontdekkingsreizen.

Tronend in de schittering der sferen, 
In zijn kleed met nacht en eenzaamheid omrand, 
Met aan zijn voet de nieuwe zee, de dode eeuwen,  
Is hij de een’ge vorst die werkelijk de wereld 
Houdt in de holte van zijn hand.

(Prins Hendrik de Zeevaarder, 1928, in Pessoa, 1982, p. 71)

De heteroniemen
In de eerste jaren van zijn schrijverschap is Pessoa actief in het schrijven van pro-
gramma’s voor de literaire avant-garde van die tijd. Zijn dichterschap komt pas later 
op gang. In de jaren 1913 en 1914 beleeft hij een periode van grote activiteit waarin 
hij proza en poëzie schrijft in een opvallende verscheidenheid. Pessoa roept dan zijn 
heteroniemen in het leven. Onder heteroniemen verstaat Pessoa iets anders dan pseu-
doniemen. Er is hier geen sprake van een ik in meerdere personen maar van meerdere 
ikken die elk een eigen persoon vormen en een eigen biografie hebben.

In maart 1914 verschijnt het eerste heteroniem Alberto Caiero. In een brief aan 
Monteiro in 1935 beschrijft Pessoa deze gebeurtenis: “Op een dag dat ik het tenslotte 
maar had opgegeven – het was op 8 maart 1914 – liep ik naar een hoge lessenaar, 
pakte een vel papier en begon te schrijven, staande zoals ik altijd doe als ik enigszins 
kan. En ik schreef meer dan dertig gedichten, achter elkaar, in een soort extase waar-
van ik de aard nooit zal kunnen definiëren. Het was de triomfdag van mijn leven, en 
zo’n dag zal ik nooit meer meemaken. Ik begon met een titel: De hoeder van kudden. 
En wat toen volgde was de verschijning van iemand in mij, aan wie ik meteen de naam 
gaf van Alberto Caiero. Vergeef me het absurde van deze woorden: in mij was mijn 
meester verschenen. Dat was de onmiddellijke gewaarwording die ik had.” (Pessoa, 
1980, p.166-167).

Korte tijd later in juni 1914 ontstaan twee andere heteroniemen: Ricardo Reis en 
Alvaro de Campos. Genoemde drie heteroniemen vormen samen met Pessoa zelf het 
viertal dat verantwoordelijk is voor een poëtisch oeuvre van uitzonderlijk gehalte. De 
heteroniemen krijgen de volgende biografieën.

Alberto Caiero is geboren in 1889 in Lissabon. Hij sterft in 1915 aan tbc een jaar 
na zijn literaire “debuut”. Hij heeft slechts de lagere school doorlopen en is zonder be-
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roep. Toch wordt hij door Pessoa als de leermeester gezien van hemzelf en de andere 
twee heteroniemen. Hij is een bucolisch dichter.

Ricardo Reis is geboren in 1887 in Porto. Hij heeft een klassieke opleiding gevolgd 
bij de jezuïeten en is daarna arts geworden. Hij is intellectueel en monarchist en leeft 
als balling in Brazilië.

Alvaro de Campos is geboren in 1890 in Tavira. Hij heeft gestudeerd en gewerkt in 
Glasgow. Hij heeft veel gereisd en is daarna als werkloos scheepsbouwkundig ingeni-
eur in Lissabon gaan wonen.

Welke functie hadden de heteroniemen voor Pessoa? Hijzelf zegt daarover: In Cai-
ero is “mijn hele vermogen tot dramatische depersonalisering” vervat, in Reis “mijn 
hele geestelijke discipline, gehuld in de muziek die hem eigen is” en Campos heeft 
“alle emotie die ik noch mijzelf gun noch het leven”.

Willemsen (1982) geeft over de functie van de heteroniemen de volgende uiteen-
zetting: Caiero had als levenshouding de onschuld en de ongekunsteldheid, de uto-
pie van het intellect die luidt: niet denken. Alleen de werkelijkheid bestaat, alles is 
zoals het is, “de enige verborgen zin der dingen is dat ze geen enkele verborgen zin 
hebben”. Maar alleen een denker kan een utopie bedenken. Als denkende analfabeet 
vormde Caiero een sedatief voor de pijnigende metafysische speculaties van Pessoa. 
Als paradox was hij voor hem echter onverdraaglijk en moest hij als enige heteroniem 
reeds een jaar na zijn verschijning sterven.

Reis was net als Caiero bucolicus, maar meer ingewikkeld, meer Pessoa dus meer 
levensvatbaar. Reis weet dat er een andere werkelijkheid is dan de uiterlijke, maar 
hij verkiest het om het mysterie met rust te laten. “Meer willen leidt tot pijn. Groot 
geluk eveneens, want hoe groter geluk, des te groter het verdriet het te verliezen, des 
te ondraaglijker de gedachte dat alle goed vergankelijk is”.

Campos, die ongeveer tegelijk met Reis verschijnt, is aan deze volkomen tegenge-
steld. Campos is een man van de moderne tijd van machines en motoren. Hij bepleit 
het gewaarworden, het voelen in plaats van het waarnemen en het denken. “Alles voe-
len op alle wijzen”, dat is zijn credo. Net als de rust van Caiero en de onverstoordheid 
van Reis is Campos’ gevoelsontlading echter een intellectuele krachttoer die voortdu-
rend ondermijnd wordt door apathie en gefrustreerde seksualiteit.

Al met al is Campos de minst beperkte en meest geloofwaardige van de heteronie-
men. In de loop van zijn leven gaat hij steeds meer op Pessoa lijken. Pessoa’s drang tot 
zelfvernietiging, de angst voor het niets, voor de leegte spreekt via Campos.

Ik ben niets 
Ik zal nooit iets zijn 
Ik kan ook niet iets willen zijn 
Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld.

(uit: Sigarenwinkel, 1928, in Pessoa, 1982, p. 177).
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Autopsychografie
Pessoa zelf intussen schrijft voortdurend over de onmacht het leven te leven. Daarbij 
klinkt zijn stem melancholischer dan die van de exhibitionist Campos. Hij verwoordt 
echter dezelfde ontoereikendheid van de moderne mens, die beroofd is van de recht-
vaardiging van zijn bestaan en van geloof in elke waarheid behalve die dat er geen 
waarheid is. Het meest duidelijk komt dit tot uitdrukking in het Boek der Rusteloos-
heid, waarvan teksten zijn gevonden na de dood van Pessoa en dat kort geleden werd 
gepubliceerd onder de naam van het semi-heteroniem Bernardo Soares. Soares lijkt 
teveel op Pessoa om een echt heteroniem te kunnen zijn.

Soares is een man die zijn dagelijks werk onopvallend en naar behoren doet, net als 
Pessoa. Hij woont alleen op een huurkamer, heeft amper vrienden en reist nooit. Hij 
voelt zich niet op zijn gemak in gezelschap. Maar achter de façade van een alledaagse, 
saaie klerk verbergt zich het besef een alles registrerend genie te zijn. Zijn universum 
is gereduceerd tot de benedenstad van Lissabon maar in zijn hoofd wordt het uitge-
breid tot meer dan het oneindige. Hij is een rusteloze reiziger in zijn geest en daarin 
ligt zijn vrijheid en zijn mislukking. In zijn hoofd probeert hij een alomvattend uni-
versum op te bouwen met de zekerheid daar nooit in te zullen slagen. Geen gedachte 
of gevoel is zo triviaal of ze is wel de moeite waard om opgeschreven en uitgewerkt te 
worden. Het Boek der Rusteloosheid is een dagboek zonder dagen, een levensverhaal 
zonder leven. Pessoa noemde het zelf een “autopsychografie”.

In het Boek der Rusteloosheid probeert Pessoa de existentiële leegte te vullen. Ook 
de heteroniemen dienen als bevolking van de leegte (Willemsen, 1980). Bij gebrek 
aan vrienden verzint hij ze zelf. Bij gebrek aan goede literatuur transformeert hij zich-
zelf in zijn eentje tot een gehele literatuur.

De dichter wendt slechts voor. 
Hij veinst zo door en door 
Dat hij zelfs voorwendt pijn te zijn 
Zijn werkelijk gevoelde pijn.

(uit: Autopsychografie, 1931, in Pessoa, 1982, p. 43)

Psychopathologie
Pessoa heeft jarenlang geleefd in de angst voor krankzinnigheid: “One of my mental 
complications is a fear of insanity, which itself is insanity” (cit. Willemsen, 1981). Hij 
ziet in zijn heteroniemen behalve een literair ook een psychiatrisch aspect. Hij had 
Freud gelezen maar verzette zich tegen Freudiaanse interpretaties. In de reeds aange-
haalde brief aan Monteiro schrijft hij: “..de geestelijke oorsprong van mijn heteronie-
men ligt in mijn aangeboren en voortdurende neiging tot depersonalisering en tot si-
mulatie. Deze symptomen hebben zich – gelukkig voor mij en voor de anderen – in 
mij vergeestelijkt; ik bedoel, ze manifesteren zich niet in mijn practische, uiterlijke 
leven, waar het contact met de anderen zich afspeelt; ze exploderen naar binnen toe, 
en ik doorleef ze in mij alleen.”
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De vraag dringt zich op of er redenen zijn bij Pessoa een meervoudige persoonlijk-
heidsstoornis vast te stellen. In DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987) 
wordt de meervoudige persoonlijkheidsstoornis gerekend tot de dissociatieve stoor-
nissen op As–I. De diagnostische criteria voor deze stoornis zijn:

1. Het bestaan binnen het individu van twee of meer onderscheiden persoonlijkhe-
den of persoonlijkheidstoestanden, elk met een eigen, relatief duurzaam patroon van 
waarnemen, relatieleggen en denken over zichzelf en de omgeving.

2. Tenminste twee van deze persoonlijkheden of persoonlijkheidstoestanden ne-
men herhaaldelijk volledige controle over het gedrag.

Hoewel Pessoa lijkt te voldoen aan deze diagnostische criteria, kan men zich afvra-
gen of de controle van de heteroniemen over het gedrag volledig was. Met uitzonde-
ring van de eerste presentatie heeft hij nooit de indruk willen wekken dat de hetero-
niemen echt zouden bestaan. Ook de biografische maskerade is niet anders dan een 
hulpmiddel om de heteroniemen duidelijk te profileren. De contradicties die zo vele 
mensen in zichzelf waarnemen zijn door Pessoa tot een drama in personen verheven, 
“een drama in mensen” zoals hijzelf zegt. Op grond van deze overwegingen ligt de 
diagnose meervoudige persoonlijkheidsstoornis niet voor de hand.

Moet echter de controle van meerdere persoonlijkheden over het gedrag volledig 
zijn om van een meervoudige persoonlijkheidsstoornis te kunnen spreken? Luria & 
Osgood(1976) wijzen erop dat we niet uit het oog moeten verliezen dat we ook bij 
de meervoudige persoonlijkheid te maken hebben met een enkel mens met een enkel 
brein. Zij stellen de meervoudige persoonlijkheid voor als een buitensporige vorm 
van rolgedrag. Ieder mens heeft meerdere rollen in verschillende sociale situaties, 
die normaal gesproken niet gedissocieerd zijn. Ook in het geval van de meervoudige 
persoonlijkheid is er volgens deze auteurs sprake van één “echte” persoonlijkheid die 
zich bewust is van al zijn rollen. Deze rollen zijn gedissocieerd tot aparte persoonlijk-
heden, omdat ze op affectief niveau wezenlijk onverenigbaar met elkaar zijn. Als men 
deze gedachtengang volgt, ontstaat echter het probleem van de afgrenzing tussen de 
meervoudige persoonlijkheidsstoornis en een aantal persoonlijkheidsstoornissen van 
As–II.

Pessoa kende een onverenigbare tweeslachtigheid. Enerzijds hunkerde hij naar een 
normaal burgerlijk leven, anderzijds verfoeide hij dit en zocht hij naar een hoogmoe-
dige bevestiging van zijn kunstenaarschap. Deze dualiteit spleet zijn gehele bestaan 
dat zich overdag voltrok in zijn saaie kantoorbaan en ‘s avonds en ‘s nachts trans-
formeerde in een weliswaar in eenzaamheid beleefde maar niettemin onbegrensde 
genialiteit. Ook in zijn dagdromen gaf hij aan deze grootsheid ruimte.

We hebben hier te maken met het fenomeen van primitieve dissociatie of splijting, 
onder meer omschreven als “..extreme repetitive oscillation between contradictory 
selfconcepts..” (Kernberg, 1984). Akhtar & Byrne (1983) hebben het begrip splijting, 
dat een lange geschiedenis heeft in de psychiatrie en de psychoanalyse, op een heldere 
manier uitgewerkt (zie ook: van den Brink, 1987). Ze definiëren het als volgt: Splij-
ting bestaat uit het van elkaar scheiden van wederzijds tegenstrijdige, elkaar in het be-
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wustzijn afwisselende zelf- en objectrepresentaties met als doel pijnlijke ambivalentie 
en angst te vermijden. Ze beschrijven vijf klinische manifestaties van splijting die alle 
in de geschriften van Pessoa aantoonbaar zijn:
1. Onvermogen om ambivalentie te ervaren;
2. Chaotische besluitvorming;
3. Oscillatie in zelfwaardering;
4. Egosyntone impulsiviteit;
5. Intensivering van affecten.
Splijting is het basale afweermechanisme in de pathogenese van de antisociale, de 
borderline en de narcistische persoonlijkheidsstoornis in tegenstelling tot die van bij-
voorbeeld de dwangmatige en de vermijdende persoonlijkheidsstoornis waarbij ver-
dringing het centrale mechanisme is (Akhtar & Byrne, 1983). De alomtegenwoordige 
aanwezigheid van manifestaties van splijting in het werk van Pessoa vormt voldoende 
evidentie voor de uitspraak dat Pessoa een persoonlijkheidsstoornis had.

Zoals Pessoa ons in zijn werk verschijnt voldoet hij aan de criteria van de narcisti-
sche persoonlijkheidsstoornis. Hij demonstreert een patroon van grandiositeit dat zijn 
gehele wezen doordringt. Elk gevoel, elke gedachte die hij heeft is van het grootste 
gewicht en verdient het voor de eeuwigheid bewaard te worden. Als de omvang en de 
complexiteit van zijn gedachtengoed te omvangrijk wordt en er onverenigbare tegen-
strijdigheden dreigen te ontstaan, lost hij dit probleem op door elk van de tegenstrijdi-
ge posities in de heteroniemen een eigen literaire identiteit te geven. Ook de overige 
kenmerken van de narcistische persoonlijkheid, gebrek aan empathie en overgevoe-
ligheid voor kritiek, zijn hoewel minder alomtegenwoordig duidelijk aanwijsbaar.

In de reinforcementmatrix van Millon (Millon & Everly, 1985) wordt de narcis-
tische persoonlijkheidsstoornis erdoor gekenmerkt dat de bron van reinforcement in 
het zelf gezocht wordt; daarnaast wordt het instrumentele gedragspatroon gekenmerkt 
door passiviteit. Beide kenmerken zijn op Pessoa van toepassing.

Ieder mens creëert zich een persoonlijkheid om het hoofd te bieden aan de ver-
warrende eisen van de omgeving en om eenheid te brengen in de tegenstrijdige ge-
voelens die hierdoor worden gewekt. Als de afstemming met de omgeving niet goed 
gelukt, bestaat het gevaar dat zich een persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt. Een van 
de manieren om deze “coping” tot stand te brengen is die via het mechanisme van de 
splijting, waardoor onverenigbare tegenstrijdigheden worden ontmengd. In de nar-
cistische persoonlijkheid is dit mechanisme beperkt werkzaam. In de meervoudige 
persoonlijkheid wordt de splijting volledig in de existentie voltrokken.

Pessoa heeft de splijting in zijn literaire werk kunnen voltrekken. Dat is ongetwij-
feld een tijd lang zijn geestelijke redding geweest. Hij heeft zijn psychopathologie 
binnen zekere grenzen kunnen houden en dat heeft een van de grootste dichters opge-
leverd in de moderne Europese literatuur. Hij had daar veel alcohol bij nodig en helaas 
heeft hij de strijd tegen de vervreemding vroegtijdig moeten verliezen. Het slagveld 
van zijn innerlijk leven raakte uiteindelijk leeg en verlaten. Twee weken voor zijn 
dood dichtte hij:



 7

pessoa, een drama in personen

In ons leven tallozen; 
Ik weet niet als ik denk 
Of voel, wie denkt of voelt. 
Ik ben de plaats slechts waar 
Gevoeld wordt of gedacht.

(13.11.1935, in Pessoa, 1982, p. 145)

REFERENTIES
Akhtar, S., & Byrne, J. P. (1983). The concept of splitting and its clinical relevance. American 

Journal of Psychiatry, 140, 1013-1016.
American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disor-

ders (3rd rev. ed.). Washington, DC: Author.
Brink, W. van den (1987). Persoonlijkheid, karakter of rolgedrag. Validiteitsaspecten van de 

DSM-III-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 29, 
296-312.

Kernberg, O. (1984). Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies. New Ha-
ven:Yale University Press,

Lemmens, H. (1990). Nawoord. In F. Pessoa. Het Boek der Rusteloosheid (H. Lemmens, 
Samensteller en Vertaler). Amsterdam: Arbeiderspers.

Luria, Z., & Osgood, C. E. (1976). The three faces of Evelyn -a case report: IV. A postscript to 
“The three faces of Evelyn”. Journal of Abnormal Psychology, 85, 276-286.

Millon, T., & Everly, G. S. (1985). Personality and its disorders: A biosocial learning ap-
proach. New York: Wiley.

Pessoa, F. (1980). De anarchistische bankier & ander proza (A. Willemsen, Samensteller en 
Vertaler). Amsterdam: Meulenhoff.

Pessoa, F. (1981). Ode van de zee (A. Willemsen, Vertaler). Amsterdam: Arbeiderspers.
Pessoa, F. (1982). Gedichten (2de herziene druk, A. Willemsen, Samensteller en Vertaler). 

Amsterdam: Arbeiderspers.
Pessoa, F. (1990). Het Boek der Rusteloosheid (H. Lemmens, Samensteller en Vertaler). Am-

sterdam: Arbeiderspers. (oorspronkelijk verschenen in 1915)
Willemsen, A. (1980). De bevolkte leegte.In F. Pessoa. De anarchistische bankier & ander 

proza (A. Willemsen, Samensteller en Vertaler). Amsterdam: Meulenhoff.
Willemsen, A. (1981). De mislukte verlossing.In F. Pessoa. Ode van de zee (A. Willemsen, 

Vertaler). Amsterdam: Arbeiderspers.
Willemsen, A. (1982). Fernando Pessoa-waarheid veinzen om niet niets te zijn. In F. Pessoa. 

Gedichten (2de herziene druk, A. Willemsen, Samensteller en Vertaler). Amsterdam: 
Arbeiderspers.



8



 9

DIAGNOSTIEK VAN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN

J. J. L. Derksen

In de wachtkamer zit een ongeveer 35-jarige mevrouw die, zodra we onze hand uit-
steken, aarzelend een klamme, zachte hand schijnbaar zonder spierkracht horizontaal 
houdt. Zodra ze in de spreekkamer heeft plaatsgenomen en op onze uitnodiging het 
woord neemt over haar klachten of problemen, kijkt ze me hulpeloos aan. Ze zegt: “Ik 
weet het ook niet, als ik dat wist. Ik kan het gewoon niet aan, het lukt me niet, ik val 
steeds weer terug. Ik geloof niet dat ik het zo goed red.”

Het is van belang om goed te letten op de eerste formuleringen die een nieuwe 
patiënt gebruikt om zijn of haar klachten in uit te drukken. De woorden en zinnen die 
iemand hiervoor gebruikt, vinden in absolute zin hun beperkingen in de woordenschat 
van de betreffende persoon, maar binnen die limieten kiest iemand zijn eigen woor-
den. Bovengenoemde mevrouw drukt met haar bewoordingen iets uit: ik kan het leven 
niet zo goed aan, ik ben niet opgewassen tegen de omstandigheden waarin ik verkeer. 
Dit is mogelijk de kern van haar probleem.

We zien vaak dat patiënten zich melden met een concreet symptoom zoals angst 
voor winkels, hyperventilatie of dwangsymptomen. In DSM-III-R (American Psychi-
atric Association, 1987) termen kan er behalve van deze As–I diagnosen, eveneens 
nog sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis (een As–II diagnose) zonder dat de 
patiënt hier last van schijnt te hebben. Indien patiënten alleen een symptoom vermel-
den is het noodzakelijk om bij de diagnostiek eventuele persoonlijkheidsproblemen te 
betrekken. Om een indruk te verkrijgen van iemands persoonlijkheid kan de volgende 
vraag dienst doen: “U heeft me nu veel verteld over uw klachten, ik zou nu graag wat 
meer horen over u als persoon. Wilt u u zelf, uw persoonlijkheid, eens beschrijven op 
een manier zodat ik een indruk van u kan krijgen?”

Het meer gestructureerde eerste gedeelte van het gesprek wordt nu afgewisseld 
met een veel minder gestructureerde fase; de patiënt krijgt nu een open vraag en de 
diagnosticus wacht af en kijkt hoe de persoon in kwestie hiermee omgaat. Lukt het de 
patiënt vorm te geven aan zo’n opdracht met gering houvast? Welke bewoordingen 
kiest hij of zij, betrekt de patiënt er thema’s bij zoals: hobbies, omgaan met anderen, 
seksualiteit? Idealiter komt de patiënt in een tamelijk ontspannen zelfreflectieve stem-
ming en ventileert voor de vuist weg gedachten, gevoelens en ervaringen van en over 
zichzelf die voor de diagnosticus te integreren zijn tot een coherent beeld omtrent 
deze persoon. In deze beschrijving treffen we het eerste materiaal aan dat dienst kan 
doen voor de diagnose van een eventuele As–II persoonlijkheidsstoornis of van per-
soonlijkheidstrekken.

Patiënten die zich melden met vage klachten zoals bovengenoemde mevrouw, met 
mislukkingen in hun werk, met problemen in hun relaties met anderen, of met andere 
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aanpassingsproblemen, kunnen een persoonlijkheidsstoornis hebben. Anders dan bij 
As–I diagnosen worden As–II diagnosen niet door patiënten zelf benoemd in de zin 
van: “Ik heb een persoonlijkheidsstoornis”; of iemand die deze specifiek aanduidt: “Ik 
heb last van mijn obsessief-compulsieve persoonlijkheid en wens hiervoor psycho-
analyse als behandelingsvorm.”

Eén en ander kan twee dingen betekenen: de persoonlijkheidsstoornissen zijn nog 
onvoldoende tot het publiek doorgedrongen, of deze diagnosen liggen veel verder af 
van het ervaringsbereik van mensen zelf. Waarschijnlijk zijn beide veronderstellingen 
juist. In ieder geval zijn de meeste symptomen die patiënten beschrijven concreter dan 
de toestand die we benoemen met een persoonlijkheidsstoornis.

Een symptoom heeft vaak vooral betrekking op een klacht, bijvoorbeeld angst of 
somberheid. Er zit iets negatiefs aan, de meeste patiënten lijden onder hun klacht. Een 
stoornis van de persoonlijkheid omvat niet één aspect van de persoon maar heeft met 
het geheel te maken. Hier komt bij dat mensen met hun persoonlijkheid sterk ver-
trouwd zijn. Het gedragsrepertoire heeft zich vanaf de prille kindertijd opgebouwd en 
is egosyntoon, we beleven dit als normaal. We zijn allemaal onze gekke trekken pas 
als gek gaan zien toen anderen er zoveel last van kregen dat ze ons ten einde raad een 
spiegel voorhielden. En wie weet hoeveel van die trekken, waarvan anderen dagelijks 
last ondervinden, we nog steeds hebben?

Het menselijk denken begeeft zich in polariteiten en één ervan is: persoon-om-
geving. De persoon wordt tegenover de omgeving gesteld, terwijl we ook weten dat 
beiden samenhangen. Gedrag als een functie van persoon en omgeving verandert dus 
met de situatie. In zijn werk kan iemand heel streng en nauwkeurig zijn, thuisgeko-
men stelt hij zich tolerant op en vermoeit zich niet met precisie.

Is er wel zoiets als een persoonlijkheid of hebben we alleen een serie gedrags-
disposities die afhankelijk van interne stimuli (gedachten, herinneringen, gevoelens, 
fantasieën) of externe prikkels wordt geactiveerd? We kunnen onze vrienden goed 
beschrijven, we schetsen een plaatje waarvan we zeggen, dat is Cees. Of Cees zichzelf 
hierin zal herkennen is vers twee.

Onze beschrijvingen van de ander zijn het resultaat van onze perceptie van de 
interactie tussen die ander en ons zelf. In deze beschrijving zitten we dus intrinsiek 
zelf verbonden, hetgeen we beschrijven hebben we ook zelf mede opgeroepen. Deze 
complexiteit is moeilijk objectief te conceptualiseren. Toch proberen we dit dagelijks.

Daar waar Erikson (1971) over identiteit schrijft, benoemt hij als één van de taken 
van het ego het ego-proces. Dit ego-proces staat voor een organiserend principe met 
behulp waarvan het individu zich handhaaft als een coherente persoonlijkheid die in 
haar ervaring van zichzelf en in haar realiteit voor anderen herkenbaar blijft als één en 
dezelfde. Klinisch gesproken is het gezichtspunt van de adaptatie relevant bij het diag-
nostiseren van persoonlijkheidsstoornissen. De psychodynamiek speelt hier mee: ie-
mand die precies, pietepeuterig, nauwkeurig en perfectionistisch is, komt tot een meer 
geslaagde adaptatie in een beroep als chemisch analyst of registeraccountant dan wan-
neer hij aannemer zou worden. Wanneer een obsessief-compulsieve persoonlijkheid 
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registeraccountant wordt op een ordelijk en degelijk accountantskantoor en hij of zij 
goed uit de voeten kan met de baas, lopen we de kans dat deze persoonlijkheidsstoor-
nis onopgemerkt blijft. Zodra iemand met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
op een ondoordacht moment besluit voor zichzelf te beginnen en een bedrijfje start, is 
het goed denkbaar dat deze zich na enige tijd meldt voor psychologische hulp. Hierbij 
kan het dan zowel tot doorbraak van bijvoorbeeld angstklachten zijn gekomen als dat 
iemand “vastloopt in de situatie”, “met zichzelf omhoog komt te zitten”, dingen ver-
mijdt en daardoor in de problemen raakt, et cetera. Het gezichtspunt van de adaptatie 
is sterker dan bij een symptoomneurose beslissend of een persoonlijkheidsstoornis als 
zodanig wordt gediagnostiseerd en onderwerp van beïnvloeding wordt.

In de psychiatrie, in de psychoanalyse en in de psychologie zijn theorieën ontwik-
keld waarin de diverse persoonlijkheidsstoornissen worden geclassificeerd, beschre-
ven en verklaard. Hiernaar is in wisselende mate empirisch onderzoek gedaan. Met 
het oog op de diagnostiek wordt in dit hoofdstuk gerefereerd aan drie systemen: de 
DSM-III-R, een biosociaal-leertheoretische indeling van Millon en een psychoanaly-
tische visie.

DSM-III-R
Een belangrijke vooruitgang sinds de DSM-II (American Psychiatric Association, 
1968) is dat de persoonlijkheidsstoornissen zijn losgemaakt uit As–I en in de DSM-II-
I(-R) op een aparte as geplaatst. Vroeger moesten clinici een keuze maken uit symp-
toomsyndroom of persoonlijkheidssyndroom. Nu hoeft die keuze niet meer gemaakt 
te worden; beide kunnen naast elkaar op As–I en As–II geplaatst worden. Tevens 
kunnen bij patiënten meerdere persoonlijkheidsstoornissen gediagnostiseerd worden. 
Belangrijkste kenmerken van de DSM-III-R zijn dat er operationaliseerbare criteria 
voor inclusie en exclusie worden gehanteerd en dat van een descriptieve optiek is 
uitgegaan. Het is echter niet gelukt de ernst van een stoornis op te nemen in dit classi-
ficatie-systeem. Ditzelfde geldt voor causatie, behandelingskeuzen en behandelings-
respons.
De elf persoonlijkheidsstoornissen zijn te ordenen in drie clusters:

Cluster A: vreemd,, excentriek paranoïde persoonlijkheid
 schizoïde persoonlijkheid
 schizotypische persoonlijkheid

Cluster B: dramatisch,, emotioneel,, impulsief antisociale persoonlijkheid
borderline persoonlijkheid
theatrale persoonlijkheid
narcistische persoonlijkheid
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Cluster C: angstig,, vreesachtig ontwijkende persoonlijkheid
afhankelijke persoonlijkheid
dwangmatige persoonlijkheid
passief-agressieve persoonlijkheid

Cluster A
De belangrijkste karakteristiek van iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoor-
nis is de neiging andermans gedrag te interpreteren als opzettelijk vernederend of 
bedreigend. Men verwacht steeds uitgebuit of benadeeld te worden. Zo iemand zet 
steeds vraagtekens bij de loyaliteit en betrouwbaarheid van vrienden en kennissen.

De schizoïde persoonlijkheid vertoont een patroon van onverschilligheid in sociale 
relaties, een beperkte variatie in emotionele ervaringen en uitdrukkingswijzen. Zij 
verlangen niet naar en genieten niet van intieme relaties; het zijn eenlingen.

De schizotypische persoonlijkheid kent een patroon van eigenaardigheden in ge-
dachten, uiterlijk en gedrag en vertoont tekortkomingen in persoonlijke relaties. Op-
vallend aanwezig zijn vaak: bijgelovigheid, magisch denken, betrekkingsgedachten, 
zesde zintuig, helderziendheid. De spraak kent eigenaardigheden: losse associaties 
en incoherentie. Voorts vallen op: maniërismen, in zichzelf praten, merkwaardige ge-
laatsuitdrukkingen en angst in relaties.

Cluster B
Het essentiële kenmerk van de antisociale persoonlijkheidsstoornis bestaat uit een 
patroon van onverantwoordelijk, antisociaal en vaak crimineel gedrag. De persoon 
moet, teneinde de diagnose te verkrijgen, tenminste 18 jaar zijn en een geschiedenis 
van gedragsstoornissen meeslepen zoals: liegen, stelen, vandalisme, vechten, van huis 
weg lopen. Na het dertigste levensjaar nemen de sterkste antisociale trekken meestal 
af.

De essentiële trek van de borderline-patiënt is een patroon van instabiliteit van 
zelfbeeld, interpersoonlijke relaties en stemming. Identiteitsstoornissen, affectieve 
schommelingen (van gedeprimeerd tot geïrriteerd en angstig) en impulsiviteit ontbre-
ken bijna nooit. Naar de borderline-stoornis is van alle persoonlijkheidsstoornissen 
het meeste onderzoek gedaan.

De theatrale persoonlijkheid werd voorheen de hysterische persoonlijkheid ge-
noemd en hierbij past de sterke emotionaliteit en het aandachtzoekend gedrag. De 
persoon zoekt constant bevestiging, goedkeuring en lof van anderen en voelt zich 
ongemakkelijk in situaties waarin hij niet het middelpunt van de aandacht is.

De narcistische persoonlijkheidsstoornis kent een patroon van grootheidsgevoe-
lens, zowel in fantasie als in gedrag, hypergevoeligheid voor evaluaties van anderen 
en een gebrek aan empathie. Meestal beleeft men zichzelf als erg belangrijk en spe-
ciaal, nogal eens afgewisseld met minderwaardigheidsgevoelens. In relaties tot de 
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medemens neigt men tot het uitbuiten van de ander en het eigen voordeel behalen via 
de ander.

Cluster C
Voor de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis is het belangrijkste patroon sociaal on-
gemak, angst voor negatieve evaluaties en verlegenheid. Iemand met een dergelijke 
stoornis gaat vaak geen relaties aan tenzij hij garantie krijgt op een kritiekloze ac-
ceptatie. Hij vermijdt dus ook sociale contacten, maar in contrast tot iemand met een 
schizoïde persoonlijkheidsstoornis wenst hij deze wel.

De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door een patroon van 
afhankelijkheid en onderdanig gedrag. De persoon is niet in staat alledaagse beslis-
singen te nemen zonder een forse dosis advies en steun van anderen. Alleen voelt hij 
zich ongemakkelijk en hulpeloos.

De dwangmatige, ook wel obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis ge-
noemd, kenmerkt zich door een patroon van perfectionisme en inflexibiliteit. Hoe 
goed ook een prestatie, het is nooit goed genoeg voor deze mensen, men is gepreoccu-
peerd met regels, efficiëntie, triviale details, procedures, et cetera. Werk wint het altijd 
van ontspanning en het nemen van beslissingen wordt uitgesteld.

Tot slot, de passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een 
patroon van passief verzet tegen de eisen voor adequate sociale en beroepsmatige 
prestaties. In sociaal en beroepsmatig opzicht is de persoon door dit indirecte verzet 
steeds ineffectief. Van deze stoornis wordt aangenomen dat er sprake is van coverte 
agressie die passief wordt uitgeleefd. De persoon treuzelt, stelt uit, is koppig, ineffici-
ent, vergeet veel, komt altijd te laat, et cetera.

In de DSM-III-R worden nog twee persoonlijkheidsstoornissen genoemd waarvan 
is voorgesteld dat ze worden opgenomen, maar dit is nog niet geëffectueerd: de sa-
distische en masochistische persoonlijkheidsstoornis. De sadistische persoonlijkheid 
vertoont een patroon van wreed, vernederend en agressief gedrag. De persoon streeft 
op een wrede manier naar dominantie in de relatie met anderen en misbruikt die po-
sitie. De sadist geniet van psychologisch of fysiek lijden van de ander. De masochis-
tische persoonlijkheid vermijdt of ondermijnt plezier en lijkt situaties aan te trekken 
waarin hij of zij lijdt. Tevens wordt getracht te voorkomen dat men hulp krijgt. Posi-
tieve persoonlijke gebeurtenissen leiden tot schuldgevoel en depressie.

Vooral voor het wetenschappelijk onderzoek zijn er een serie instrumenten ontwik-
keld die de persoonlijkheidspathologie van de DSM-III(-R) meten. In dit kader gaan 
we niet in op de voor- en nadelen van deze instrumenten.

Mede door de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-III-R is de 
belangstelling ervoor en het onderzoek ernaar sterk toegenomen. De verwachting is 
dat er in de toekomst nog wel één en ander zal veranderen in de ordening van deze As–
II stoornissen en waarschijnlijk ook in het aantal. Zowel vanuit de klinische praktijk 
als vanuit onderzoekskringen gaan stemmen op om er meer aan toe te voegen en om 
er uit weg te laten. Het laatste woord over deze classificatie is nog lang niet gezegd.
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Millon’s bio-sociale-leertheorie
De DSM-III-R is opzettelijk a-theoretisch ontworpen om de acceptatie te maxima-
liseren door clinici met verschillende theoretische gezichtspunten. Theodore Millon 
(1969, 1981, 1986a, 1986b) ontwikkelde een, wat hij noemt, bio-sociale-leertheorie 
van persoonlijkheidspathologie. Het theoretisch raamwerk van Millon kent drie po-
lariteiten:

plezier - pijn
ander - zelf
passief - actief

Deze polariteiten zijn geenszins nieuw want bijvoorbeeld Freud benoemde deze al in 
1915 in zijn metapsychogische geschriften (lust -onlust, zelf - ander, actief - passief).

De concepten van de eerste polariteit zijn volgens Millon consonant met positieve 
en negatieve reinforcement; die van de tweede (ander en zelf) met de primaire bron 
van reinforcement. De derde polariteit benoemt hij als de instrumentele copingstijl. 
Persoonlijkheid wordt in deze theorie opgevat als een complex van structuren en func-
ties ontworpen om genoegen te maximaliseren en misnoegen te minimaliseren (ple-
zier - pijn). Voorts reflecteren deze structuren en functies de plaats waar het individu 
tracht deze doelen te bereiken (zelf - ander) en hoe hij zich gedraagt bij dit bereiken 
(actief - passief). Pathologie ontstaat in de aard (plezier - pijn), in de bron (zelf - an-
der) of in het instrumentele gedrag (actief - passief) dat de persoon hanteert. Eén en 
ander resulteert in tien klinisch relevante, fundamentele persoonlijkheidspatronen en 
drie, meer ernstige varianten. De stoornissen komen in redelijke mate overeen met de 
hiervoor besproken DSM-III-R As–II persoonlijkheidsstoornissen.

Een psychoanalytische visie
Binnen de psychoanalytische theorie is reeds door Freud en na hem door vele andere 
theoretici gewerkt aan persoonlijkheidstypen. Het is niet mogelijk om in dit verband 
hiervan een overzicht te geven. We kiezen ervoor om in een persoonlijke visie een 
bepaalde combinatie te presenteren (Derksen, in druk).

Allereerst de driftontwikkeling, deze kent de volgende fasen: oraal, anaal, fallisch, 
genitaal. Ontwikkelingspsychologisch gezien is dit ook meestal de volgorde van op-
treden. Drifttheoretisch gesproken kan er een fixatie optreden in elk van deze fasen 
en zelfs in meerdere ervan. Een fixatie is een ontwikkelingsremming; een deel van 
de psychische energie blijft achter in die fase. Oorzaken kunnen velerlei zijn zoals: te 
weinig of te veel bevrediging, een trauma gedurende die ontwikkelingsfase. Iemands 
persoonlijkheid kan gekenmerkt blijven door deze driftfasen en zo krijgen we: het 
orale type, het anale type, het fallische type (vaak gecombineerd besproken met het 
narcistische type) en het genitale type. Dit laatste type is het eindresultaat van de 
psychoseksuele ontwikkeling. Binnen de psychoanalytische literatuur wordt behalve 
de term type vooral nog de term karakter gehanteerd (Hoffmann, 1979). Een korte 
kenschetsing (zie ook: Derksen, 1983a; 1983b) volgt:
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Bij het orale type staat geliefd worden centraal, dit type wordt beheerst door angst 
voor liefdesverlies en is daardoor erg afhankelijk van anderen. Dit type vertegen-
woordigt in sociaal en cultureel opzicht de meest elementaire drifteisen van het id die 
geaccepteerd worden door de andere psychische instanties (ego en superego). Hier 
ligt een parallel met de afhankelijke persoonlijkheid uit de DSM-III-R.

Het anale type kenmerkt zich meer door innerlijke dan door uiterlijke afhankelijk-
heid. De lust verkregen in de anale fase via het omgaan en spelen met de uitwerpselen 
is sterk afgeweerd en via omzetting in het tegendeel ontstonden eigenschappen als: 
ordelijkheid, zuinigheid en koppigheid. Een streng geweten ziet toe op gewetensvol-
heid, plichtsgetrouwheid en betrouwbaarheid. We herkennen dit in de dwangmatige 
persoonlijkheid van de DSM-III-R.

Het fallische type wordt vaak in één adem genoemd met het narcistische karakter. 
Hierbij staat het zelf centraal en de hoofdinteresse ligt in zelfbehoud en onafhanke-
lijkheid. Narcisme staat immers tegenover objectrelatie. Mensen van dit type impo-
neren vaak als persoonlijkheden, zijn vaak geschikt als steun voor anderen en nemen 
gemakkelijk een leiderschapsrol op zich. Id en superego vallen in hun persoonlijkheid 
veel minder op dan het zelf. In de DSM-III-R wordt dit type het dichtst benaderd door 
de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Over het genitale type kunnen we kort zijn, hier vallen de pre-oedipale fasen van 
driftontwikkeling het minst op. Deze zijn in relatieve harmonie verenigd onder het 
primaat van de genitaliën, nadat het oedipuscomplex werd overwonnen. Het genitale 
karakter is vooral een ideaalvorm en dus geen stoornis.

Bij het bovenstaande lijken enkele aantekeningen relevant. Omdat de kwantiteit 
aan driftenergie binnen de categorieën oraal, anaal, fallisch en genitaal kan verschil-
len, hebben we te maken met een dimensionele diagnostische benadering. De intensi-
teit van de fixatie kan variëren: iedereen vertoont wel orale, anale, fallisch en genitale 
trekken. Een stoornis wordt pas zichtbaar als de intensiteit, de mate van fixatie, sterk 
is. Mensen worden verondersteld in hun psychische ontwikkeling alle fasen te door-
lopen en zij kunnen door verschillende fasen getekend worden. Een combinatie is bij-
voorbeeld een fixatie in de orale en de fallisch-narcistische fase, hier herkennen we de 
theatrale persoonlijkheid. Bij een heel beperkt narcisme gecombineerd met een orale 
fixatie zien we de vermijdende persoonlijkheid. In klinisch opzicht kan het ego van de 
betreffende persoon meer en minder problemen hebben met de eigen fixaties en dat te-
kent het klinisch beeld. Bepaalde combinaties tussen orale en anale fixaties leiden tot 
de passief-agressieve en de masochistische persoonlijkheid. Een combinatie van anale 
en fallisch-narcistische trekken geeft aanleiding tot de sadistische persoonlijkheid.

In dit kader is nog een andere psychoanalytische optiek van belang. Hier gaat het 
over de optiek van de persoonlijkheidsorganisatie waarbij het structureringsniveau 
van het ego het middelpunt vormt. Op dit vlak is met name door Kernberg (1981, 
1984) een integrerende bijdrage geleverd. In het ontstaan van het ego kunnen versto-
ringen optreden die aanleiding geven tot drie kwalitatief verschillende organisatie-
vormen en functioneringswijzen van dit ego. Kernberg’s structurele diagnostiek richt 
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zich op deze aan het gedrag ten grondslag liggende persoonlijkheidsorganisatie. Elk 
individu functioneert in principe op één van deze niveaus van ego-organisatie:
─ een neurotische organisatie,
─ een borderline-organisatie of,
─ een psychotische organisatie.
Het zijn functioneringsniveaus waarbij vooral de volgende ego-functies centraal 
staan: afweermechanismen, identiteitsintegratie en realiteitstoetsing (voor een meer 
uitgebreide beschrijving zie: Derksen, 1986; Derksen, Hummelen en Bouwens, 1987).

De door Kernberg toegespitste psychoanalytische opvatting is, anders dan de des-
criptieve DSM-III-R classificatie en de leertheoretische visie van Millon, structureel 
van aard. Er staan niet gemakkelijk observeerbare grootheden centraal die afgeleid 
zijn van de uitgebreide psychoanalytische theorie. De aansluiting hiervan bij de klini-
sche praktijk is beter dan de aansluiting bij het empirisch onderzoek.

Deze classificatie van het ego verschilt ook in die zin dat het hier om kwalitatief 
verschillende klassen gaat, men heeft een borderline-ego en dus geen neurotisch of 
psychotisch ego en dit verandert ook niet zo maar. Gecombineerd met de drifttypo-
logie zien we nu klinische beelden waarbij iemand op borderline-niveau functioneert 
en tegelijkertijd op descriptief en symptomaal niveau dwangmatige, of anale trekken 
heeft. Hier zijn alle bestaande combinaties denkbaar.

Van de DSM-III-R persoonlijkheidsstoornissen zouden we kunnen stellen dat de 
paranoïde en schizotypische personen waarschijnlijk op psychotisch niveau functio-
neren. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn want borderline-niveau komt ook 
nog in aanmerking. Het angstige vreesachtige cluster (C) functioneert doorgaans op 
neurotisch niveau, de antisociale en borderline-stoornis meestal op borderline-niveau. 
De narcistische, schizoïde en theatrale persoonlijkheden kunnen zowel op borderline- 
als neurotisch niveau functioneren.

De mate van ernst hangt in deze opvatting in de eerste plaats samen van de 
ego-structuur, de meest ernstige is het psychotische functioneringsniveau, dan het 
borderline-niveau en tot slot het neurotische niveau. Voor de behandeling heeft dit 
gezichtspunt eveneens consequenties.
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PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN: KLINISCHE 
BEELDEN

C. A. L. Hoogduin & C. P. D. R Schaap

Bij de beschrijving van klinische beelden van persoonlijkheidsstoornissen zijn twee 
uitgangspunten mogelijk. Het ene is de beschrijving van een prototype, een patiënt 
die behept is met een persoonlijkheidsstoornis, die dus aan alle diagnostische criteria 
voldoet, maar waarbij het klinisch beeld niet gecompliceerd wordt door andere psy-
chiatrische stoornissen. Het andere uitgangspunt is dat patiënten met een persoonlijk-
heidsstoornis beschreven worden aan de hand van klinische vignetten. Anders gezegd, 
er worden patiënten beschreven zoals die zich aanmelden bij een GGZ-instantie. Wan-
neer voor de eerste benadering wordt gekozen, zal de auteur gedwongen worden zijn 
fantasie te hulp te roepen, omdat patiënten met alleen een persoonlijkheidsstoornis 
zich niet aanmelden voor behandeling. Deze patiënten beleven hun, door anderen als 
afwijkend getypeerde gedrag, als egosyntoon, als bij hen zelf behorend. Zij benade-
ren de wereld ook met de vaak verwrongen opvattingen die het gevolg zijn van die 
persoonlijkheidsstoornis. Zo is een patiënt met een paranoïde persoonlijkheidsstoor-
nis wantrouwend, maar dit betekent ook dat hij de wereld vijandig tegemoet treedt. 
Mocht zijn huisarts bijvoorbeeld de gedachte opperen dat hij zich voor die achter-
docht moet laten behandelen, dan zal in het gunstigste geval de patiënt de huisarts 
duidelijk trachten te maken hoe noodzakelijk het is om in deze wereld vandaag de dag 
op je hoede te zijn. Hij zal ook geen problemen ervaren om de bewijzen voor deze 
stelling te vinden

In dit hoofdstuk wordt bij de beschrijving van patiënten met een persoonlijkheids-
stoornis gekozen voor de tweede optie. De gevalsbeschrijvingen die worden gegeven, 
zijn ontleend aan de dagelijkse praktijk. Het gaat dus om werkelijke patiënten waar 
alleen hier en daar details veranderd zijn om de anonimiteit van de betrokkene te 
waarborgen.

Bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn de relevante pathologische 
trekken consistent over de jaren aanwezig (Millon, 1981). Toch neemt dit niet weg 
dat de klinische expressie van deze trekken sterk kan wisselen. Onder invloed van 
bijvoorbeeld stress of ernstige psychotraumata kunnen de verschijnselen belangrijk in 
ernst toenemen, terwijl ze daarvoor soms voor de buitenwereld nauwelijks waarneem-
baar waren (Diekstra, l990).

In het classificatiesysteem van DSM-III-R worden de persoonlijkheidsstoornissen 
op As–II en de psychiatrische symptomen en syndromen op As–I geplaatst. Bij de 
behandeling wordt bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis snel naar As–I ge-
keken. Wordt een As-I-stoornis aangetroffen, dan wordt de therapeutische interventie 
op de behandeling van die stoornis gericht. Wanneer vervolgens enige verbetering 
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is bereikt, wordt hiermee snel genoegen genomen en de patiënt wordt als verbeterd 
uitgeboekt, dit ondanks een ongewijzigde As-II-problematiek. Behandeling van de 
As-II-problematiek wordt in de praktijk vaak achterwege gelaten. Het is echter nogal 
eens zo dat de As-II-problematiek van grote betekenis is voor het ontstaan van de 
stoornissen die op As–I aangetroffen worden.

In de klinische praktijk zullen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zich vaak 
pas voor behandeling aanmelden als diagnosen op As–I en As–II gezamenlijk voor de 
misère van de patiënt zorgen. Het zal dus meestal om syndromen gaan, die in samen-
hang met een persoonlijkheidsstoornis voorkomen. Het motto van de behandeling 
van deze patiënten zou kunnen zijn: Leer de patiënt met de persoonlijkheidsstoornis 
eieren voor zijn geld te kiezen, leer hem bijvoorbeeld dat zijn agressieve ontladingen 
hem weinig voordeel opleveren, maak hem duidelijk dat het genot van een vuistslag 
die velt, niet opweegt tegen het ongenoegen van veertien dagen hechtenis. Als dit 
lukt is het waarschijnlijk dat de mensen in zijn directe omgeving door veranderingen 
in de gewenste richting, eveneens minder last en klachten zullen hebben. Aldus zou 
deze benadering mogelijk zelfs als preventieve geestelijke gezondheidszorg zijn op 
te vatten. Anders gezegd, in de directe omgeving leeft men wat rustiger en staat men 
minder onder druk.

In dit hoofdstuk zullen enige patiënten met een persoonlijkheidsstoornis worden 
besproken: Een glazenwasser met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, een twee-
tal patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, een gymnasiaste met een 
borderline persoonlijkheidsstoornis en tot slot een man met een dwangmatige per-
soonlijkheidsstoornis, die veel last van lawaai had.

De glazenwasser met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, agressief gedrag, 
alcoholabusus, paniekaanvallen en pedofilie
De mensen die gebukt gaan onder de antisociale persoonlijkheidsstoornis maken het 
zichzelf en anderen niet gemakkelijk in het leven. Het lijkt erop alsof er in al hun 
handelen een kwaadaardigheid zit. Binnen de paardenwereld kent men het “zure” 
paard. Een paard dat zijn ruiter op het moment dat deze hem optuigt graag mag bijten. 
De stalknecht zal dit paard nooit achterom passeren, want indien het paard dit merkt, 
mag hij graag trappen. Ook de andere paarden gaan dit paard uit de weg wegens slaan, 
trappen en bijten. Nooit zal het eens lekker tegen een ander aanschurken. Eenmaal 
een ruiter op zijn rug heeft dit paard een aantal streken: bokken en rollen (het eerste 
om de ruiter af te gooien, het tweede om bovenop de ruiter te gaan liggen) en langs 
het strand galopperend mag het graag plots de zee in rennen. In het bos aangeland, 
rent het paard met zijsprongen zeer kort langs de bomen. Zelf blijft het gespaard van 
contact met de puntige, dorre zijtakken, de ruiter echter kan alleen door plat op het 
paard te gaan liggen de takken enigszins vermijden. Een paard met als het ware een 
antisociale persoonlijkheid.
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De heer Van der Voort komt in gezelschap van zijn vrouw. Hij is woedend op de 
hele wereld. Hij had zijn huisarts geslagen, omdat deze weigerde de gemeente 
te bellen voor andere huisvesting. Van der Voort vindt dat hij niet prettig leeft in 
zijn huidige huis. Het is te klein en daardoor zou hij gespannen raken en vrouw 
en kinderen steeds slaan. Zijn vrouw vult aan: “Als hij zo’n bui heeft, is hij een 
beest.” Hij heeft eerder in verband met agressief gedrag in de gevangenis ge-
zeten. Hij drinkt dagelijks 10-15 glazen jenever. Hij vertelt ook hevige angsten 
te kennen waarbij hij gekweld wordt door vreselijke, sadistische, bloederige 
fantasieën. Hij zou dan in paniek raken en soms niet meer weten wat te doen. 
Daarnaast heeft hij last van pedofilie. Hij kan plots de drang krijgen seksueel 
contact met kinderen te hebben. Patiënt leeft van een bijstandsuitkering, waar hij 
allerlei klussen naast doet. Zijn vader en broer kwamen door zelfmoord om het 
leven.
Een opname in een psychiatrisch ziekenhuis leek niet de meest geschikte op-
lossing voor de problemen, vooral omdat patiënt daar zelf ook niet voor voelde. 
Met een aanbod de angst, spanning en woede in eerste instantie met medicijnen 
te behandelen kon hij accoord gaan. Na een zestal zittingen deelde hij mee geen 
problemen meer te hebben. Zonder verdere uitleg schudde hij de therapeut de 
hand en beëindigde hij de behandeling.

De verpleger met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, drangmatig 
masturberen en een werkstoornis
De narcistische persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door exploiteren van an-
dere mensen, door een overdreven gevoel van belangrijkheid, door extreme reacties 
van krenking op verwijten en door een onbedwingbare behoefte aan bewondering en 
applaus. Daarnaast kunnen gevoelens van jaloezie en afgunst optreden, evenals een 
gebrek aan empathie.

Een 40-jarige man werd aangemeld omdat hij vastliep op zijn werk. Hij kreeg 
huilbuien temidden van zijn ondergeschikten. Hij vond dat eigenlijk wel goed, 
omdat ze zagen dat het echt mis was met hem. Over zijn werk vertelt hij dat het 
zijn lust en zijn leven was en hoe hij de beste was van allemaal, hoe hij dag en 
nacht bezig was met zijn werk als hoofdverpleger. De houding van zijn onder-
geschikten gaf hem echter het gevoel de controle over zijn werk in enige mate 
te verliezen. Hij kreeg weerzin in zijn werk en decompenseerde in een neurast-
heen-depressief beeld.
Een tweede probleem is een seksueel probleem. Patiënt is de gehele dag in 
beslag genomen door seksuele gedachten en door seksuele activiteiten. Hij 
masturbeert tweemaal per dag. Daarnaast heeft hij ook met zijn vrouw geslachts-
gemeenschap. Als hij niet werkt (tijdens zijn werk denkt hij niet aan seks) is hij 
met seks bezig. Hij zoekt TV-programma’s op waarin een vrouw voorkomt en 
stelt zich dan voor hoe deze vrouw met hem seksuele activiteiten begaat. Daarbij 
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raakt hij seksueel opgewonden en brengt hij zijn hand in zijn broek. Zoals hij 
zegt, kennen zijn vrouw en zijn kinderen (3, 6 en 12 jaar oud) hem alleen maar 
met zijn hand in zijn broek, zijn genitaal beroerend. Hij ejaculeert ten slotte, wat 
hij niet prettig vindt, omdat daarna zijn belangstelling voor seks anderhalf uur 
weg is. De drang om hiermee bezig te zijn, is zo sterk dat hij zijn vrouw vraagt 
te gaan slapen om zich er daarna weer aan over te geven. Geen overspel, geen 
video, want dan zou het hek helemaal van de dam zijn, zo stelt hij. Ook op straat 
kijkt hij naar vrouwen en heeft daar ook weer fantasieën over.
Een derde probleem is dat zijn partner er genoeg van krijgt. Zij vindt zijn gedrag 
gestoord en heeft te kennen gegeven weg te gaan als hij zijn gedrag niet veran-
dert. Het beeld dat hij overhoudt, is een schrikbeeld van een vieze oude man, die 
werkt en in eenzaamheid masturbeert.
Een vierde probleem is zijn alcoholgebruik. Hij blijkt al jaren 50-100 eenheden 
per week te gebruiken. Soms een halve fles jenever als troost, zoals hij zegt, 
als zijn vrouw hem seksueel afwijst, of als er geen enkel TV-programma enige 
seksuele aanknopingspunten biedt.
Patiënt werd behandeld met een gedragstherapie. Deze behandeling mislukte, 
waarna hij aandrong op dagbehandeling. Ook deze behandeling had niet het 
beoogde effect en een kortdurende opname in een psychiatrisch ziekenhuis volg-
de. Onverbeterd werd hij vervolgens ontslagen. De daarna opnieuw ingestelde 
gedragstherapie met behulp van een zelfcontroleprocedure had nu wel effect. 
Hij kreeg het masturberen, de drank en zijn labiliteit onder controle. De intussen 
door zijn partner ingezette scheidingsprocedure leidde tot een definitieve echt-
scheiding.

De bankbediende met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, pathologisch liegen 
en een probleem op het werk
De huwelijkszwendelaars, de kapiteins van Köppenick, de mensen met de diagnose 
Pseudologia Fantastica dienen binnen het classificatiesysteem van DSM-III-R op As–
II geplaatst te worden, waarbij de symptomatologie gezien kan worden als een gevolg 
van preoccupaties met grootheidsgevoelens en -fantasieën, de neiging om voortdu-
rend aandacht en bewondering te krijgen en ten slotte het exploiteren van anderen 
ten behoeve van eigen wensen waarbij gevoelens van empathie ontbreken (ook met 
betrekking tot wat de andere aangedaan wordt). Aan de andere kant kan de patiënt 
veel last hebben van zijn neiging om verhalen te verzinnen en mensen om de tuin te 
leiden. Daardoor nemen de mensen uit zijn omgeving hem in het geheel niet serieus 
meer en omdat de patiënt desondanks steeds weer zijn sprookjes blijft vertellen, is er 
sprake van symptoomvorming: pathologisch liegen, wat te classificeren valt als: een 
stoornis in de impulscontrole niet anderszins omschreven: een diagnose op As–I dus 
(cf. Hoogduin & Lange, 1990).
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Een 38-jarige man werd aangemeld door zijn bedrijfsarts, omdat er grote proble-
men op het werk ontstaan waren. Wat was het geval? De patiënt had een voor-
aanstaande functie in een groot bankbedrijf waar hij verantwoordelijk was voor 
belangrijke financiële transacties. Het was bekend geraakt op het bedrijf dat hij 
in grote financiële moeilijkheden verkeerde. Patiënt zou allerlei smoesjes verteld 
hebben als verklaring voor de grote schulden die hij had. Deze verhalen waren 
ongeloofwaardig. Bovendien bleek hij al jaren oncontroleerbare, soms met de 
feiten in strijd zijnde, sterke verhalen te vertellen. Zo vertelde hij eens dat hij een 
weekend was gaan diepzeeduiken, terwijl een andere medewerker hem in dat 
bewuste weekend elders gezien had. Ook bleek hij hier en daar te vertellen dat 
hij eigenlijk de directeur van de bank was en hij zou over allerlei vertrouwelijke 
informatie van de cliëntèle praten. De bank was bereid zijn schulden te saneren, 
maar dan moest patiënt zich onder behandeling stellen.
Tijdens het intakegesprek ontkende patiënt dat hij leugens en onwaarheden 
vertelde. Op de vraag waardoor zijn schulden ontstaan waren, deelde hij mee dat 
zijn grote probleem was dat hij geen nee kon zeggen. Als voorbeeld gaf hij het 
volgende: Zodra hij een kledingzaak binnenkwam – hij ging alleen naar eerste-
klas zaken – was hij niet in staat weerstand te bieden aan de adviezen van de 
verkoper. Dit betekende meestal dat hij met kostbare kledingstukken thuiskwam. 
Bood zijn wijnhandelaar hem twaalf zeer dure flessen aan, dan maakte hij on-
middellijk gebruik van het aanbod. Patiënt zag er inderdaad zeer chique uit. Hij 
was gekleed in een zijden overhemd en een kostuum van fijne Engelse wol.
Nadere analyse leerde, dat hij in vrijwel alle situaties nee kon zeggen, maar niet 
in die situaties waarin hij werd aangesproken als welgesteld mens. Het doen van 
kostbare bestellingen maakte hem tot een belangrijk man, tot één van de groten 
van de aarde. Bovendien bleek hij één- of tweemaal per week in een zeer chique 
restaurant in Amsterdam te gaan eten, waarbij hij steeds aan hetzelfde tafeltje zat 
en zeer luxueus dineerde met wijn, die tot ? 300,- per fles kostte. Een kapitein 
van Köppenick dus. Iemand die zich niet vermomde als dokter of officier, maar 
als rijke, beschaafde levenskunstenaar.
De behandeling bestond uit een zelfcontroleprocedure waarbij hij geholpen 
werd financieel weer orde op zaken te stellen en geen onverantwoorde uitgaven 
te doen Vervolgens werd hem een zelfcontroleprocedure aangeboden voor de 
behandeling van zijn sterke en onware verhalen. Op dat moment raakte hij geïr-
riteerd, daar hij immers geen onwaarheden vertelde. Dat maakt behandeling niet 
goed mogelijk. Volstaan is toen met een uitvoerig exposé over de oorsprong van 
deze (ontkende) verschijnselen: minderwaardigheidsgevoelens, die als het ware 
gecompenseerd werden door zijn problematische gedragingen. Ook dat er geen 
enkel bezwaar bestond tegen zijn uitzonderlijke dineetjes, mits het financieel 
geen problemen zou geven.
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Patiënt hoorde het allemaal aan en op het moment dat de financiële problemen 
echt opgelost waren, beëindigde hij de behandeling een beetje uit de hoogte 
dankend voor de gedane moeite.

De gymnasiaste met een borderline persoonlijkheidsstoornis, automutileren en een 
paniekstoornis
De diagnose persoonlijkheidsstoornis wordt in de diverse centra in zeer wisselende 
frequentie gesteld. Zo werd in twee poliklinieken in het westen van het land in de ene 
bij 30% van de patiënten een dergelijke diagnose gesteld en in de andere bij 1-2% 
van de patiënten. De verklaring ligt voor de hand. Wanneer men met DSM-III-R in de 
hand naar mensen gaat kijken dan bestaat het gevaar dat mensen die een klein beetje 
voldoen aan de criteria snel de diagnose krijgen. Wanneer we bijvoorbeeld de bor-
derline persoonlijkheidsstoornis nemen dan moet de patiënt aan vijf van de volgende 
acht criteria voldoen en de aandoening moet in de vroege adolescentie begonnen zijn 
(American Psychiatric Association, l987):
1. Een patroon van instabiele relaties.
2. Impulsiviteit (bijvoorbeeld verspillend, roekeloos rijden, winkeldiefstallen, eet-

aanvallen of op seksueel gebied (tenminste 2)).
3. Snel wisselende stemmingen.
4. Woedebuien.
5. Suïcidale gestes.
6. Onzekerheid over de identiteit.
7. Gevoelens van leegheid en verveling.
8. Angst om verlaten te worden.
Wanneer we adolescenten onderzoeken dan zullen er heel wat zijn die een beetje aan 
de criteria 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 voldoen, maar dat maakt ze nog niet tot patiënten met 
een borderline persoonlijkheidsstoornis. De diagnose mag pas gesteld worden als de 
patiënt ernstig onder deze aandoening gebukt gaat.

Anneke Donkers wordt aangemeld op de polikliniek in verband met automuti-
leren. Sinds haar zestiende jaar, ze is nu eenentwintig, krast ze zichzelf en drukt 
ze soms brandende sigaretten tegen haar huid. Ze komt in gezelschap van haar 
moeder, die vertelt dat ze haar hele leven lang al anders is geweest. Het leek wel, 
aldus de moeder, alsof ze er vanaf haar vroegste jeugd op uit was om in het cen-
trum van de belangstelling te staan, alsof ze steeds maar om aandacht vroeg. An-
neke vertelt dat ze zich nog nooit een dag gelukkig heeft gevoeld. Ze voelt zich 
eenzaam, in de steek gelaten door mensen en ze vertelt dat ze naast het automu-
tileren last heeft van hyperventilatie en dat ze de laatste tijd ook stemmen hoort 
die haar bevelen om zichzelf te beschadigen. De moeder vertelt dat Anneke zó in 
paniek kan zijn dat ze hele nachten wakend naast Anneke’s bed doorbrengt.
De meest opvallende trek die Anneke vertoont is dat er een relatie blijkt te zijn 
tussen de diverse klachten en stress en teleurstellingen. De klachten blijken 
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steeds een relatie te hebben met onaangename dingen die Anneke overkomen; 
een conflict leidt tot zich terugtrekken en zichzelf beschadigen. Een korte 
werkactiviteit in haar vakantie leidt tot zeer ernstig automutileren en zelfmoord-
pogingen. Bij verdere analyse blijkt Anneke aan vrijwel alle diagnostische 
criteria voor de borderline persoonlijkheidsstoornis, zoals die gegeven worden 
in DSM-III-R, te voldoen. Zij is zeer impulsief en vertoont roekeloos gedrag; ze 
valt uit bomen, ze steekt over zonder te kijken, ze valt vaak met de fiets en ze 
had een aantal malen een gebroken arm en andere kwetsuren ten gevolge van dit 
impulsieve gedrag. De stemming is instabiel; depressieve, angstige en dysfore 
perioden wisselen elkaar af, soms binnen enkele uren. Ze heeft woedebuien die 
na onbeduidende aanleidingen kunnen ontstaan. Ze deed tientallen zelfmoord-
pogingen/poginkjes en ze vertoont automutilatie. Ze heeft eigenlijk nog steeds 
geen toekomstbeeld en geen idee hoe haar leven in te richten. Eenzaamheid 
en verveling, niet in staat zelf initiatieven te ontplooien, tekenen haar bestaan. 
Ze kan eigenlijk niet alleen zijn en reageert op verlaten worden met ernstige 
ontstemming.
Anneke werd behandeld met een zelfcontroleprocedure waarbij haar geleerd 
werd de antecedente en consequente factoren, die te maken hadden met haar 
automutileren, te herkennen. Het automutileren volgde altijd op perioden van 
wanhoop en ontstemming. Er werd afgesproken om op die momenten contact te 
zoeken met moeder of met een bevriend echtpaar dat dichtbij woonde. Een twee-
de punt was dat ze haar beschadigingen toonde. Ze liep met haar armen, waarop 
vele krassen en wonden te zien waren, bloot. Met haar werd afgesproken dat ze 
nooit meer aan iemand de beschadigingen zou laten zien. Dat betekende dat ze 
midden in de zomer bloesjes met lange mouwen ging dragen. Wanneer ze zich 
in het gezicht verwond had, moest ze daar grote gazen met pleisters op plakken. 
Wanneer ze zich gespannen of vervelend voelde zou ze, alleen of met moeder, de 
fiets pakken en lange fietstochten maken. Er werd een dagprogramma ingesteld 
waarbij ze huishoudelijke taken ging doen, maar ook zwemmen, fietsen en wan-
delen maakte deel uit van de activiteiten. Ook werd er een registratie afgespro-
ken. De ochtend voor de wekelijkse zitting werd afgesproken, en Anneke stemde 
daarmee in, dat haar moeder haar zou inspecteren en dat zowel de korsten als de 
blaren ten gevolge van de brandende sigaretten die ze tegen haar huid drukte, 
werden geregistreerd. Om te voorkomen dat ze het op plekken zou gaan doen die 
normaal gesproken door kleding bedekt werden, werd haar gevraagd of ze er be-
zwaar tegen had dat haar moeder haar bloot inspecteerde. Daar had Anneke geen 
enkel bezwaar tegen en ze kon zonder enige moeite instemmen met de afspraak 
dat haar moeder haar geheel onderzocht op nieuwe wonden.
Aan Anneke werd uitgelegd hoe het principe van de zelfcontrole werkte. Op 
het moment dat je een gedrag ging doen, wat je eigenlijk liever niet deed, maar 
waar je geen weerstand aan kon bieden, dan moest je zorgen dat je iets anders 
deed, wat het gedrag moeilijk uitvoerbaar maakte. Dat betekende dat aanstekers 
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en sigaretten bij moeder werden ingeleverd. Het probleem wat op dit moment 
speelde was niet het krassen, maar sigaretten uitdrukken op de huid. Ze had op 
het moment dat de behandeling begon enige honderden littekens en een dertigtal 
wonden en blaren. Met patiënte werd afgesproken dat, wanneer het probleem 
poliklinisch niet opgelost kon worden in een bepaalde tijd, opnieuw een opname 
overwogen moest worden. Er werd met haar afgesproken dat ze in zestien weken 
wond- en blaarvrij zou proberen te zijn. Ze ging met deze planning accoord. Tij-
dens de behandeling werden steeds hulpmiddelen aangereikt om haar te helpen 
om niet toe te geven aan de neiging zichzelf te beschadigen.
Heel langzaam leerde ze het zichzelf branden onder controle te krijgen en ze was 
inderdaad na zestien weken wondvrij.
In de daarop volgende twee jaar heeft ze nog twee of drie keer enige wonden, 
twee of drie, met een sigarettenpeuk gemaakt. Ze heeft ook nog een paar maal 
licht gekrast. Van het automutileren kan echter gezegd worden dat ze dat goed 
heeft overwonnen. Dat betekent niet dat alle problemen voorbij waren. Een 
tweetal ernstige zelfmoordpogingen deed ze in de daarop volgende tijd. Aan de 
andere kant waren er ook perioden dat het haar veel beter ging. Er waren perio-
den van weken waarin ze zich eigenlijk redelijk voelde en in die tijd volgde ze 
ook cursussen Engels. Ze besloot een opleiding tot secretaresse te gaan volgen. 
Na drie maanden brak de tijd aan dat de eerste proefwerken en testen afgelegd 
moesten worden. Ze raakte toen zeer gespannen en ze stopte abrupt met de 
opleiding na opnieuw een ernstige zelfmoordpoging. Dit is de situatie zoals die 
op dit moment is.

De onderwijzer met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, spanningsklachten 
en een overgevoeligheid voor geluidsoverlast
Het behoeft nauwelijks enige toelichting dat de confrontatie met lawaai kan leiden tot 
ergernis en woede; veel mensen zullen dit uit eigen ervaring herkennen. Soms lopen 
de emoties dermate hoog op, dat professionele hulp wordt gezocht.

In onderstaande geval is sprake van een man met een persoonlijkheid met dwang-
matige trekken. Het overmatig gesteld zijn op orde, regels en rechtvaardigheid, het 
onvermogen om het probleem op een flexibele en sociale manier op te lossen en het 
koppig eisen van anderen dat zij zich voegen naar de eigen manier van doen, zijn 
kenmerken die de patiënt enigszins aan de dag legt. In dit geval zijn het juist deze 
karaktertrekken waardoor het lawaai als extreem storend wordt ervaren en leidt tot 
ergernis, woede en psychiatrische klachten.

Meneer Van Duren is een 60-jarige weduwnaar, wonend in een rijtjeshuis in 
een kleine straat. Hij staat bekend als een man van “law and order”. Reden tot 
aanmelding voor behandeling is dat hij, zoals hij zelf zegt, volledig overspannen 
is geraakt door het lawaai in de buurt. Hij vertelt buren te hebben die het niet zo 
nauw nemen met de gehorigheid van de huizen. De radio staat bij hen vaak hard 
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aan en met name de dreunende basgeluiden van “die moderne muziek” storen 
meneer hevig. Hij heeft wel eens geprobeerd dit op te lossen door zelf de radio 
aan te zetten, maar hij was dan bang dat de buren daarop het lawaai nog verder 
op zouden voeren. Wanneer hij momenteel geluid van de buren hoort, maakt 
hem dit woedend en raakt hij ten slotte zo overstuur dat hij het huis verlaat en 
uren buiten rondloopt. Buiten heeft hij veel minder last van lawaai; het gaat hem 
vooral om geluid, muziek, lawaai van anderen, wanneer hij in zijn eigen huis 
vertoeft. Pogingen om de mensen duidelijk te maken dat ze hem dit alles niet 
moeten aandoen, werden door hen met een schouder ophalen afgedaan: zo erg 
is het toch niet. Inderdaad zijn het slechts vage basgeluiden die tot de heer Van 
Duren doordringen.
Daarnaast wordt hij door kinderen uit de buurt gepest: belletje trekken, steen-
tjes tegen de ramen gooien, et cetera. Hij rent dan naar buiten om hen flink de 
waarheid te zeggen. Tevens is het voor de heer Van Duren een groot probleem 
dat mensen uit de buurt hun auto wel eens voor zijn huis parkeren. Ook dan kan 
hij in grote woede ontsteken, omdat hij daardoor zijn eigen auto verderop moet 
parkeren; hij vindt dat onrechtvaardig.
De behandeling heeft bestaan uit een cognitieve herstructurering (De wereld 
deugt niet en wij veranderen die niet), ontspanningsoefeningen (voor het mo-
ment dat de spanning en woede opkomt) en een aantal praktische adviezen om 
minder last te ervaren, zoals meer wandelen, meer op bezoek gaan en voor thuis 
oordoppen (!).

Slot
De hier besproken patiënten gaan allen gebukt onder een ernstige persoonlijkheids-
stoornis waardoor zij ten slotte allen vastliepen in hun leven. Bij alle patiënten waren 
het uiteindelijk de symptomen (As-I-diagnose) die hen behandeling deed zoeken. Bij 
de man met de antisociale persoonlijkheidsstoornis waren het angsten, spanningen en 
agressieve ontladingen, bij de twee patiënten met een narcistische persoonlijkheids-
stoornis spanningen en vastlopen op het werk met alle gevolgen van dien. Bij de bor-
derline patiënten waren het de angsten en het oncontroleerbare automutileren en bij de 
man met de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis wanhoop, angsten en spanningen.

DSM-III-R verschaft helaas geen richtlijnen om vast te stellen hoe ernstig bepaalde 
criteria moeten zijn, voordat ze als aanwezig beschouwd moeten worden. Zoals uit het 
voorbeeld van de borderline persoonlijkheidsstoornis blijkt, kan dit tot grote verschil-
len in de interpretatie leiden. We sluiten we ons dan ook graag aan bij Van den Brink 
(1989) die de volgende richtlijnen geeft om de diagnose persoonlijkheidsstoornis te 
stellen:
─ aanwezigheid van pathologische persoonlijkheidstrekken;
─ langdurig sociaal en/of beroepsmatig dysfunctioneren;
─ langdurig bestaand subjectief lijden van betrokkene en/of van de mensen in zijn 

omgeving.
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T. van Strien

Bij veel persoonlijkheidsstoornissen is er sprake van een sekseverschil. Zo worden 
paranoïde, antisociale en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornissen blij-
kens de diagnostische en statistische handleiding voor psychiatrische stoornissen, de 
DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987), vooral bij mannen aangetrof-
fen. Daarentegen zijn vrouwen in de meerderheid wanneer het gaat om borderline, 
theatrale en afhankelijke persoonlijkheidsstoornissen. Over een eventueel seksever-
schil bij de overige persoonlijkheidsstoornissen is volgens DSM-III-R onvoldoende 
bekend om hier een eenduidige uitspraak over te kunnen doen.

De centrale vraag van dit hoofdstuk is waarom sommige persoonlijkheidsstoornis-
sen vooral bij mannen worden aangetroffen, waarom mannen bijvoorbeeld over het 
geheel genomen vaker een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebben dan vrouwen 
en deze stoornis zich bij hen ook anders manifesteert, terwijl andere stoornissen juist 
bij vrouwen frequenter voorkomen. Zo wordt de diagnose theatrale persoonlijkheids-
stoornis slechts zelden bij een man gesteld.

Allereerst zal worden aangetoond dat de centrale kenmerken van de stoornissen 
waarbij mannen de meerderheid vormen sterke overeenkomsten vertonen met het 
mannelijk seksestereotype – dit is het algemeen aanvaarde beeld dat men in onze 
maatschappij van mannen heeft – maar dan in overdreven vorm. Hetzelfde geldt 
voor de persoonlijkheidsstoornissen die vooral bij vrouwen worden aangetroffen; 
deze lijken op een sterke overdrijving van het vrouwelijk seksestereotype. Vervol-
gens wordt de vraag gesteld of het sekseverschil in persoonlijkheidsstoornissen zoals 
gerapporteerd in DSM-III-R het gevolg is van artefacten doordat de klachtpresentatie 
en het hulpvraaggedrag van de cliënt door seksestereotypen wordt gekleurd of van 
artefacten doordat de etiketteringspraktijk van de hulpverlener door seksestereotypen 
wordt gekleurd, of dat beiden het geval is. Of is er sprake van een werkelijk verschil 
tussen mannen en vrouwen dat wordt veroorzaakt door biologische verschillen tussen 
de seksen en/of door het feit dat de omgeving anders op jongens/mannen en meisjes/
vrouwen reageert?

Persoonlijkheidsstoornissen als karikatuur van “mannelijkheid” en 
“vrouwelijkheid”
Zoals bekend worden aan mannen andere eigenschappen toegeschreven dan aan vrou-
wen. Dit blijkt niet alleen wanneer men personen “op de man af” vraagt van eigen-
schappen aan te geven in hoeverre deze vooral op mannen of op vrouwen van toepas-
sing zijn, maar ook wanneer men de vooral aan mannen of vrouwen toegeschreven 
eigenschappen indirect op het spoor komt door te vragen naar de beschrijving van 
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zichzelf of de partner (en dan achteraf te berekenen welke eigenschappen meer aan 
mannen of aan vrouwen worden toegeschreven). Steeds blijkt sekse een belangrijke 
dimensie te zijn bij het toeschrijven van eigenschappen aan personen (Broverman, 
Broverman, Clarkson, Rosenkrantz, & Vogel, 1970; De Graaf, 1984).

In het onderzoek in de Verenigde Staten van Broverman et al. (1970) werd ge-
vraagd naar een algemeen beeld, een gemiddeld persoon: “How desirable is it for a 
men to be ... a woman to be...”. Het bleek dat aan mannen vooral eigenschappen wer-
den toegeschreven als logisch, objectief, onafhankelijk, actief, beslist, zelfverzekerd, 
treedt leidinggevend op, ambitieus – samen te vatten als competentie. Vrouwen zou-
den deze eigenschappen missen en gekenmerkt worden door eigenschappen als on-
logisch, subjectief, afhankelijk, passief et cetera. Vooral aan vrouwen toegeschreven 
eigenschappen waren: vriendelijk, gevoelig, tactvol, religieus, netjes, bedaard, in staat 
tedere gevoelens uit te drukken et cetera. Deze eigenschappen zou men kunnen sa-
menvatten als warmte-expressiviteit. Mannen zouden deze eigenschappen missen en 
gekenmerkt worden door eigenschappen als onvriendelijk, ongevoelig, weinig tactvol 
et cetera.

Valt het in het licht van het voorafgaande gemakkelijk om zich de paranoïde, an-
tisociale of obsessief-compulsieve persoonlijkheid, zoals beschreven in DSM-III-R, 
in de gedaante van een vrouw voor te stellen? Nadere analyse van de centrale ken-
merken waarmee deze persoonlijkheidsstoornissen worden getypeerd laat zien dat dit 
niet zo is. Want, welke echte vrouw laat zich graag voorstaan op een koude natuur, 
objectiviteit en rationaliteit en is wars van elke emotie, warmte of intimiteit (de para-
noïde-persoonlijkheid). Welke echte vrouw beschrijft zich graag als niet verantwoor-
delijk voor het welzijn van anderen, agressief en snel geïrriteerd en gaat graag op de 
vuist met anderen (de antisociale persoonlijkheid). En welke echte vrouw houdt zich 
eerder bezig met regels, conventies, de formele kant van de zaak, logica en intellect 
dan met gevoelens en emoties (de obsessief-compulsieve persoonlijkheid).

Evenzo kan men zich de borderline, theatrale en afhankelijke persoonlijkheid 
slecht in de gedaante van een man voorstellen. Welke echte man weet niet wie hij 
is en wat hij wil, is impulsief en wispelturig (de borderline persoonlijkheid). Welke 
echte man laat zich graag beschrijven als verward, globaal, met een niet verstandelijke 
wijze van cognitief functioneren, ijdel, egocentrisch, labiel en de aandacht zoekend 
(de theatrale persoonlijkheid). En welke echte man is onderworpen aan en afhankelijk 
van anderen, niet in staat om ook maar de meest alledaagse beslissing te nemen zon-
der uitgebreid advies bij anderen in te winnen en niet in staat ook maar iets op eigen 
houtje te ondernemen (de afhankelijke persoonlijkheid).

Zijn de kenmerken van de paranoïde, antisociale of obsessief-compulsieve per-
soonlijkheid niet extremen van het logische, praktische, intellectuele, agressieve en 
daadkrachtige dat van elke normale man wordt verwacht? En zijn evenzo de kenmer-
ken van de borderline, theatrale en afhankelijke persoonlijkheid niet uitersten van het 
intuïtieve, romantische, passieve, zich aanpassende en afhankelijke, kinderlijke en 
emotionele waarmee men elke normale vrouw graag typeert? Kortom, vormt de eerste 
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groep kenmerken niet een karikatuur van het mannelijke; de tweede een karikatuur 
van het vrouwelijke?

Sekseverschil en artefacten
Een mogelijke verklaring voor het verschijnsel dat een aantal persoonlijkheidsstoor-
nissen zo sterk op een uit de hand gelopen mannelijkheid of vrouwelijkheid lijken, 
is dat artefacten hiervoor verantwoordelijk zijn. Uitgangspunt van deze zienswijze 
is dat er feitelijk geen verschil is tussen de seksen in het voorkomen van bepaalde 
persoonlijkheidsstoornissen, maar dat het gevonden sekseverschil in de statistieken 
zoals gerapporteerd in DSM-III-R wordt veroorzaakt doordat de klachtpresentatie en 
het hulpvraaggedrag van cliënten door seksestereotypen is gekleurd of doordat hulp-
verleners er een seksestereotype etiketteringspraktijk op na houden (de zogenaamde 
artefact hypothese). In deze visie zal een vrouw die belang hecht aan haar vrouwelijk-
heid niet graag eigenschappen, gedragingen of symptomen rapporteren die niet passen 
bij het traditionele beeld van een echte vrouw. En hetzelfde geldt voor een man. Ook 
bij de diagnose wordt volgens dit gezichtspunt rekening gehouden met de sekse van 
de cliënt.

Een onderzoek dat in dit verband vaak wordt aangehaald is dat van Broverman et 
al. (1970). De resultaten van dit onderzoek geven aan dat hulpverleners een dubbele 
standaard voor geestelijke gezondheid hanteren. De geestelijk gezonde vrouw, zoals 
aangegeven door de hulpverleners in het onderzoek van Broverman et al., kenmerkt 
zich door eigenschappen als zich gemakkelijk emotioneel uitend, passief, afhankelijk, 
subjectief en niet competitief ingesteld, gevoelig, spontaan en tactisch en een afwe-
zigheid van eigenschappen als onafhankelijk, objectief, logisch denkend, prestatiege-
richt, competitief en ambitieus. Voor de geestelijk gezonde man geldt het omgekeer-
de. Verder bleek dat de standaard van de gezonde volwassen man wel, maar die van 
de gezonde vrouw niet met de standaard van de gezonde volwassene zonder aanzien 
des geslachts overeen komt.

De auteurs verklaren het bestaan van deze dubbele standaard in termen van een 
aanpassingscriterium voor geestelijke gezondheid in de zin dat een goede gezondheid 
inhoudt dat men goed aangepast is aan de heersende normen en eisen uit de omgeving 
omtrent passend gedrag. In onze maatschappij worden mannen en vrouwen vanaf 
hun geboorte getraind om verschillende rollen te vervullen. Een aanpassingscriterium 
voor geestelijke gezondheid, plus het bestaan van verschillende normen voor passend 
geacht gedrag voor mannen en vrouwen leidt in onze maatschappij automatisch tot 
een dubbele standaard voor geestelijke gezondheid, ook wanneer dit voor een vrouw 
inhoudt dat zij zich dient aan te passen aan normen die voor een gezonde volwassene 
als minder sociaal wenselijk en minder geestelijk gezond gelden.

Een probleem met het onderzoek van Broverman et al. is, behalve dat de bevin-
dingen in tal van studies niet gerepliceerd konden worden (Davidson & Abramovitz, 
1980; Smith, 1980), dat de uitkomst niet zonder meer impliceert dat hulpverleners 
seksestereotiep handelen. In het algemeen levert onderzoek automatisch stereotype 
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antwoorden op, wanneer alleen de sekse van de stimulus-personen bij de responden-
ten bekend is (in het onderzoek van Broverman et al. de gezonde man/vrouw); zijn 
daarentegen verdere bijzonderheden van de stimulus persoon bekend, bijvoorbeeld 
persoonlijke interesses, omstandigheden en dergelijke, dan zullen respondenten deze 
bij de beoordeling op zijn minst zo zwaar laten wegen als de sekse van de stimu-
lus-persoon (Del Boca & Ashmore, 1980). Alleen onderzoek in de natuurlijke situatie 
kan uitsluitsel over het bestaan van een seksestereotype etiketterings- en behandeling-
spraktijk bij hulpverleners geven. Uitkomsten van het schaarse onderzoek hiernaar 
geven aan dat de dubbele standaard voor geestelijke gezondheid in de natuurlijke 
situatie aantoonbaar is (Doherty, 1978).

Het bovenstaande samenvattend, lijkt het gerechtvaardigd te concluderen dat de 
dubbele standaard voor geestelijke gezondheid inderdaad bestaat. Dit impliceert ech-
ter niet dat het sekseverschil in persoonlijkheidsstoornissen geheel aan artefacten toe-
geschreven moet worden. Er van uitgaande dat er daarnaast sprake is van feitelijke 
verschillen tussen mannen en vrouwen, zullen nu enkele verklaringen in termen van 
biologische en omgevingsfactoren de revue passeren.

Biologische verklaringen
In klassiek biologische verklaringen zijn vooral de voortplantingsorganen – de pe-
nis en de baarmoeder – voor het verschil in eigenschaps- en gedragspatronen van 
mannen en vrouwen verantwoordelijk. Zo werd tot ongeveer de 19de eeuw hysterie 
veroorzaakt gedacht door stoornissen in de baarmoeder, waarvan de term (hysteron 
(Gr) = baarmoeder) overigens is afgeleid, en meer in het algemeen door stoornissen 
in het vrouwelijk reproductieve systeem, bijvoorbeeld onregelmatige menstruatie*. In 
de psychoanalytische theorie zou het veronderstelde typische narcisme, masochisme, 
lage zelfbeeld, afhankelijkheid, de geïnternaliseerde woede en de lage morele ontwik-
keling van zoveel vrouwen veroorzaakt zijn door het gemis aan een penis, penisnijd 
en de specifieke oplossing van het oedipuscomplex van het meisje (Freud, 1942).

Het feit dat vrouwen zowel een penis missen als over een baarmoeder beschik-
ken – immers de geslachtskenmerken van een vrouw – maakt een vrouw in deze 
visies dubbel gevoelig voor geestesstoornissen.

In meer moderne biologische opvattingen wordt het verschil tussen de seksen on-
dermeer hormonaal gefundeerd. Deze visie wordt onder andere ondersteund door 
observaties bij vrouwen die voor de geboorte, hetzij door fouten van de farmaceuti-
sche industrie (de zogenaamde DES dochters), hetzij door een genetische afwijking 
(het zogenaamde androgenitale syndroom) aan hogere concentraties androgenen dan 
gebruikelijk zijn blootgesteld. Deze vrouwen vertonen in vergelijking met een con-
trolegroep een vermanlijkt gedragspatroon. Daarentegen vertonen mannen met een 

* Ter vermijding van de historische connotatie van een wandelende baarmoeder als oorzaak van de stoor-
nis wordt in de Verenigde Staten vanaf DSM-III gesproken van een histrionische in plaats van een hysteri-
sche persoonlijkheidsstoornis (Williams & Spitzer, 1983, p. 794).
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genetische ongevoeligheid voor androgene stimulatie meer vrouwelijk gedrag (Van 
Haaren, Van Hest, & Van de Poll, 1988).

Omgevingsfactoren
Aan biologische verklaringen zijn meerdere problemen verbonden. Zo is een pro-
bleem met de koppeling van hysterie aan de baarmoeder en het vrouwelijk repro-
ductieve systeem, hoe men hysterie bij mannen moet verklaren. Reeds Charcot trof 
hysterie ook bij mannen aan – hij had zelfs een speciale vleugel van de Salpetriere 
voor mannelijke hysterici gereserveerd. Van een ware epidemie van hysterie bij man-
nen getuigen de ontelbare gevallen van Shellshock, Warstrain, Soldiers heart, angst 
neurose (of hoe deze verschijnselen dan ook werden genoemd) bij soldaten aan het 
front in de Eerste Wereldoorlog. Zij vertoonden uitvalsverschijnselen zoals verlies 
van gezichtsvermogen, geheugenverlies en dergelijke, zonder aanwijsbare klinische 
oorzaak (Showalter, 1985). Deze verschijnselen hadden opvallend veel gemeen met 
symptomen van enkele hystericae van die dagen, bijvoorbeeld het verlies van het ver-
mogen tot spreken – het zwijgen – van Anna O. en Dora (beide patiënten van Freud)*.

Zou een alternatieve verklaring voor hysterie niet kunnen zijn dat de symptomen 
een symbolische uiting zijn – een uiting in lichaamstaal – van gevoelens van on-
behagen die de persoon niet onder woorden kan brengen? De mannen aan het front 
stonden chronisch bloot aan levensbedreiging en confrontatie met het sneuvelen van 
medesoldaten, maar het werd als onmannelijk en verwijfd gezien hierbij aan gevoe-
lens uiting te geven. In de taal van het lichaam werd het onbehagen op indirecte wijze 
toch naar voren gebracht. In zekere zin waren deze mannen slachtoffer van de heer-
sende regels omtrent heroïsch en mannelijk gedrag.

Evenzo zou men de vrouwelijke hysterica als slachtoffer van haar situatie, van 
de inperkende rol als moeder en echtgenote en van traditioneel vrouwelijke eigen-
schappen kunnen zien. In de fin de siècle – dè periode van de hysterica – was de 
traditioneel vrouwelijke rol de enig mogelijke voor een vrouw. Niet iedere vrouw was 
even gelukkig met de haar toegemeten plaats, maar omdat zij haar ongenoegen over 
de situatie niet onder woorden kon brengen, kwam deze op een indirecte wijze, via de 
taal van het lichaam tot uiting.

Dat een vrouw zich eerder dan een man indirect via symbolische lichaamstaal uit 
en dat daardoor de diagnose hysterisch bij haar eerder wordt gesteld, heeft volgens fe-
ministische filosofen (Cixous & Clément, 1975; Clément 1980) veel te maken met de 
ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Niet alleen leidt deze ertoe 
dat aan vrouwen het lichamelijke wordt toegeschreven (de natuur) en aan mannen de 
geest (de cultuur), waarbij natuur op een lager plan staat dan cultuur. Ook is deze on-
gelijke verhouding ervoor verantwoordelijk dat een vrouw zich minder vaak kan uiten 

* In DSM-III-R vallen deze verschijnselen onder de conversiestoornis, die als alternatieve naam heeft: 
hysterische neurose, conversievorm (American Psychiatric Association, 1987, p.257).
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omdat assertief en daadkrachtig optreden niet past in de heersende normen omtrent 
voor vrouwen passend geacht gedrag (zie verder: Van Strien, 1989).

Op de psychoanalytische theorie van de vrouw is vooral door feministische psy-
chologen kritiek geleverd met name op het aspect “biology is destiny” in deze theo-
rie (zie onder andere, Millett, 1970; Horney 1967). Het verschijnsel dat mannen en 
vrouwen in eigenschappen en gedragingen lijken te verschillen valt ook heel goed te 
verklaren vanuit minder aan de biologie gekoppelde socialisatietheorieën.

Zo stelt Chodorow (1978) dat het gegeven dat hoofdzakelijk moeders hun kinde-
ren opvoeden gevolgen heeft voor de persoonlijkheidsontwikkeling van jongens en 
meisjes, in die zin dat algemene ideeën over hoe mannen en vrouwen zijn in het gezin 
worden gereproduceerd. Omdat de eerste belangrijke ander – moeder – een vrouw 
is, hebben meisjes van het begin af aan andere ervaringen in het gezin dan jongens. 
In het pre-oedipale stadium zullen meisjes minder sterke egogrenzen ontwikkelen 
dan jongens, omdat moeders hun dochter meer als verlengstuk van zichzelf zien dan 
hun zonen. Ook in het oedipale stadium is er divergentie in de persoonlijkheidsont-
wikkeling tussen jongens en meisjes. Weliswaar richten zowel het jongetje als het 
meisje zich in dit stadium vooral op de vader. Echter doordat deze afwezig is in onze 
“male dominant but father absent society” (Chodorow, 1978) heeft het jongetje geen 
voorbeeld waar hij zich mee kan identificeren; mannelijkheid wordt bij hem negatief 
gedefinieerd, namelijk al wat niet vrouwelijk is; voor het meisje houdt de afwezigheid 
van de vader in, dat hij nooit zo belangrijk voor haar wordt, als moeder was voor haar 
zoon, en dat de intense eenheid met moeder niet echt wordt doorbroken: haar persoon-
lijkheid blijft gericht op de binding met anderen.

Nature-nurture
Zijn het vooral biologische factoren of vooral omgevingsfactoren die maken dat een 
man zich mannelijk en een vrouw zich vrouwelijk gaat gedragen of – de overdreven, 
onaangepaste vormen hiervan – de zogenaamd mannelijke en vrouwelijke persoon-
lijkheidsstoornissen gaat ontwikkelen?

De discussie nature-nurture heeft op veel terreinen in de psychologie de gemoe-
deren verhit, niet in het minst door de impliciete veronderstelling dat iets wat vooral 
biologisch is bepaald min of meer onveranderbaar is, terwijl iets dat vooral sociale 
oorzaken heeft relatief makkelijk te veranderen is. Inmiddels hebben ontwikkelingen 
in wetenschap en maatschappij duidelijk gemaakt dat een biologisch gegeven minder 
onveranderlijk is dan werd aangenomen terwijl sociale oorzaken tot hardnekkige ge-
volgen aanleiding kunnen geven. Belangrijk is het werk van Money en Erhardt (1972) 
geweest. Hun onderzoek richtte zich op de vraag hoe mensen wier toegewezen sekse 
door allerlei oorzaken verandert zich in psychologische zin ontwikkelen. Zo bestu-
deerden zij personen die door een speling van de natuur intern mannelijke lichame-
lijke geslachtskenmerken bezaten, maar extern vrouwelijke. Zij werden opgevoed in 
overeenstemming met hun uiterlijk, dus als meisjes. Gedurende hun hele leven bleven 
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deze personen een vrouwelijke sekserol behouden met de daarbij passende vrouwelij-
ke eigenschappen, de van nature aanwezige hormonen ten spijt.

Ook maatschappelijke verschijnselen, zoals het zich manifesteren van transsek-
suelen en de voor hen ontwikkelde behandelingsmogelijkheden stellen de sekse die 
men bij de geboorte heeft meegekregen in een minder absoluut perspectief (Morris, 
1974; Kessler & McKenna, 1978). Uit deze bronnen komt tevens naar voren dat de 
sekse-identiteit (dat wil zeggen, de mate waarin de persoon zelf het gevoel heeft te 
behoren tot een sekse) een belangrijk psychologisch gegeven is.

Op dit moment is de discussie nature-nurture op de achtergrond geraakt, omdat 
inmiddels duidelijk is geworden dat het probleem niet toegankelijk is voor empirisch 
onderzoek. Immers om een Rosenthal effect (het fenomeen dat de onderzoeker onbe-
wust resultaten in de hand werkt die zijn of haar verwachtingspatroon ondersteunen 
(Rosenthal & Rosnow (1969)) te vermijden, zou onderzoek dubbelblind moeten wor-
den uitgevoerd. Echter, de directe omgeving van het kind weet vanaf de geboorte wat 
de biologische sekse is en reageert hierop. Ook het verborgen houden van de sekse 
van de proefpersonen voor de onderzoekers is nauwelijks realiseerbaar.

Voor het onderhavige hoofdstuk betekent dit dat in het midden gelaten moet wor-
den wat de bijdrage van de biologie en wat die van de omgeving op het sekse verschil 
in (toegekende) persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen is.

Wel blijken beide seksen blijkens uitkomsten van het sekseverschillen onderzoek 
tot hetzelfde niveau van cognitief functioneren en gedrag in staat. Zo bleek uit de 
klassieke meta-analyse van Maccoby & Jacklin (1974) dat beide seksen op de meeste 
gebieden opvallend overeenkomen. En waar sekse verschillen waren aangetoond, ble-
ken deze – hoewel aan de uiteinden van de verdeling soms wel groot – gemiddeld 
genomen slechts klein. Dit betekent dat verschillen tussen mannen en vrouwen in de 
dagelijkse leefwereld – zoals naar voren komend in keuze van vakkenpakket op de 
middelbare school, de beroepskeuze, het uiteindelijke beroepsniveau, de verdeling 
van het huishoudelijke werk en de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinde-
ren en de daarmee gepaard gaande toegekende eigenschappen – niet zo zeer terug-
gevoerd lijken te moeten worden op verschillen in capaciteiten en mogelijkheden. 
Eerder lijken deze veroorzaakt te worden doordat individuele keuzes en situationele 
en structurele factoren voor beide seksen een verschillende uitwerking hebben. Ook 
biologische factoren spelen hierbij een rol. Zo zal mijn dochtertje best in staat zijn 
geweest speelgoed hard uit de box te smijten. Maar opvallend is dat pas toen mijn 
zoontje in de box zat diepe putten in mijn parket vielen te betreuren. En ik kan me niet 
voorstellen dat ik hem dáárin heb aangemoedigd.

Conclusie
Niet alleen artefacten als sekse stereotype klachtpresentatie van de cliënt en/of sekse-
stereotype etiketteringspraktijken van hulpverleners lijken dus een bijdrage te leveren 
aan het statistisch geconstateerde sekseverschil in het voorkomen van persoonlijk-
heidsstoornissen. Ook feitelijke verschillen tussen mannen en vrouwen spelen een 
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rol, waarbij onontrafelbaar is wat de relatieve bijdrage van biologische en wat die van 
omgevingsfactoren op het verschil is.
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PSYCHOTHERAPEUTISCHE MOGELIJKHEDEN BIJ 
“PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN”

M. A. van Kalmthout

De titel van dit hoofdstuk bevat twee begrippen die nadere toelichting vragen. Aller-
eerst het begrip persoonlijkheidsstoornissen dat ik tussen aanhalingstekens heb gezet 
omdat het een aantal veronderstellingen impliceert die ik niet deel. Ik zal hier als 
eerste op in gaan. Vervolgens het begrip psychotherapeutisch dat zoveel verschillende 
betekenissen heeft dat het onvermijdelijk is hier vervolgens eveneens op in te gaan. 
Tenslotte wil ik aandacht besteden aan een derde begrip dat in de psychotherapeuti-
sche literatuur zeer losjes wordt gebruikt, namelijk het begrip persoonlijkheidsveran-
dering. Dit laatste wil ik doen omdat persoonlijkheidsverandering mij de kern lijkt uit 
te maken van psychotherapie met zogeheten persoonlijkheidsstoornissen.

Persoonlijkheidsstoornissen 
Het begrip persoonlijkheidsstoornis veronderstelt een aantal uitgangspunten die ik 
niet vanzelfsprekend vind. Allereerst wordt ervan uitgegaan dat het naar analogie van 
het medische ziektemodel mogelijk is om psychologische problemen te benaderen 
in termen van stoornissen die van elkaar onderscheiden kunnen worden middels een 
differentiaaldiagnose. Vervolgens wordt aangenomen dat een dergelijke diagnostiek 
nuttig is voor de therapie. Beide veronderstellingen waag ik te betwijfelen.

Zolang er pogingen in het werk zijn gesteld te komen tot medisch-psychiatrische 
categorisering van menselijke problemen zijn deze vergezeld gegaan van evenzovele 
kritische commentaren, die betrekking hadden op de betrouwbaarheid en de validiteit 
van deze onderneming in psychometrische zin. Een recent voorbeeld van psychome-
trisch georiënteerde kritiek komt naar voren uit het volgende citaat van Eysenck 
(1986):

It is clearly necessary to throw out the whole approach, hook, line, and sinker 
before anything better can take its place. DSM-IV, if ever such a misshapen fetus 
should experience a live birth, can only make confusion worse confounded and 
make the psychiatric approach to classification even less scientific than it is at 
the moment. What is needed is a complete rethinking of the whole approach, a 
consideration of the underlying problems, and an attempt to formulate experi-
mental and psychometric approaches to these problems which may generate a 
universally agreed answer in due course. (p. 96)

Het is niet mijn bedoeling in te gaan op de psychometrische aspecten van de huidige 
dominerende categorisering: DSM-III-R (American Psychiatric Association, 1987), 
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maar veeleer op de tweede veronderstelling, dat dergelijke classificaties therapeutisch 
nuttig zouden zijn. Ik wil dit doen door te wijzen op enkele mogelijke anti-therapeu-
tische effecten van medisch-psychiatrisch georiënteerde diagnostiek (zie Boy, 1989, 
voor een recent overzicht van dit type kritiek).

Eén kritiek op psychiatrische categorisering komt er op neer dat mensen en hun 
problemen, naar analogie van de somatische geneeskunde, gelabeld worden in termen 
en begrippen van het medische model, zoals: ziekte, stoornis en behandeling. Een 
gevolg hiervan is dat er een medicalisering en pathologisering van menselijke pro-
blemen kan gaan plaats vinden wat er toe leidt dat mensen zich nog machtelozer en 
afhankelijker gaan voelen dan vóór hun “diagnose”. Net als bij de echte dokter geven 
zij zichzelf geheel uit handen aan de specialist in plaats van zelf verantwoordelijkheid 
te (leren) dragen voor hun leven. Doordat in het medische model de nadruk ligt op het 
pathologische worden cliënten te weinig aangesproken op hun gezonde krachten en 
zakken zo door hun nieuwe “ziekte” nog dieper weg. De kritiek komt er op neer dat 
er ten onrechte gedacht wordt vanuit een medisch model waar dit volstrekt niet van 
toepassing is. Een voorbeeld van doorwrochte kritiek in deze zin is te vinden in het 
werk van Szasz (1961, 1979). 

Een andere kritiek komt erop neer dat psychiatrische categorisering op gespannen 
voet staat met de therapeutische noodzaak alle ruimte te geven aan de unieke persoon 
van de cliënt door onbevooroordeeld en diepgaand naar hem te luisteren en open en 
direct met hem of haar te communiceren. In een dergelijke benadering zouden psy-
chiatrische of andere schema’s deze directe communicatie in de weg staan omdat de 
cliënt gereduceerd wordt tot een nosologische entiteit en een object van behandeling. 
Voor zijn unieke persoon is dan geen ruimte meer, hetgeen niet zelden een herhaling 
van de geschiedenis is en de kern van zijn problematiek uitmaakt. In de geschiedenis 
van de psychotherapie zijn Jung en Rogers, naast vele anderen, de meest bekende en 
welbespraakte vertolkers van dit standpunt (zie Friedman, 1985).

De bovenstaande kritiek kan ook als volgt worden geformuleerd: vanuit een be-
perkt medisch model wordt één bepaald aspect van de persoon (het symptoom) ge-
isoleerd en tot de werkelijkheid verheven die “behandeld” moet worden. Er wordt 
dan vergeten dat mensen uit vele lagen of verdiepingen bestaan die op ingewikkelde 
wijzen met elkaar verbonden zijn. Mensen bestaan niet alleen uit klachten en gedrags-
patronen, maar hebben ook emoties en gevoelens en zijn op zoek naar antwoorden 
op fundamentele levensvragen zoals: wie ben ik eigenlijk; wat is de zin van dit alles; 
waar komt het in dit leven op aan; et cetera. Met andere woorden: een medisch-psy-
chiatrische benadering loopt het gevaar zich zeer eenzijdig te richten op het biolo-
gisch-gedragsmatige defect met voorbij zien van de unieke complexiteit van de totale 
persoon en diens verborgen mogelijkheden.

Ik heb zelf in mijn therapeutische werk niet de ervaring dat het enig therapeutisch 
voordeel heeft aan mijn cliënt een “narcistische”, een “borderline”, een “afhankelij-
ke”, een “vermijdende” of wat voor persoonlijkheidsstoornis dan ook toe te schrijven. 
In tegendeel: het vernauwt mijn blik en fixeert mensen op een bepaald aspect wat 
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slechts een gedeelte van hun hele persoon uit maakt. Ik ben steeds veel meer gefrap-
peerd geweest door de grote overeenkomsten in de problemen van mensen en ben 
daarom meer geneigd te denken in termen van universele menselijke problemen, in 
plaats van in termen van de medische ziekteleer (Van Kalmthout & Pelgrim, 1990). 
Deze poging kwam voort, zoals gezegd, uit mijn eigen therapeutische ervaring en uit 
de bestudering van de psychotherapie waaruit duidelijk werd dat voor een dergelijke 
benadering een brede traditie in de geschiedenis van de psychotherapie voorhanden 
is. Om het één en ander wat concreter te maken wil ik een paar zogeheten universele 
problemen noemen.

In de hele geschiedenis van de psychopathologie en psychotherapie dringt zich één 
universeel conflict, verwoord op velerlei wijzen, steeds weer op: de mens is gevangen 
in zijn tegenstrijdige streven om enerzijds zijn eigen individualiteit te ontwikkelen, 
anderzijds in contact te komen met of op te gaan in de ander of een groter geheel. Dit 
natuurlijke spanningsveld leidt tot psychopathologie als het individu er niet in slaagt 
een goede harmonie tussen beide tegenstrijdige strevingen te ontwikkelen. Eén van 
de vele auteurs dit deze universele psychopathologie hebben beschreven is Hellmuth 
Kaiser (Fierman, 1965).

Een ander voorbeeld van een universele psychopathologie is de alom aanwezige 
angst voor de dood. Deze is door vele existentialistisch georiënteerde auteurs beschre-
ven (Becker, 1973) en door Yalom (1980) verheven tot de universele psychopatholo-
gie. Het is belangrijk in te zien dat de kern van deze doodsangst vaak bestaat uit angst 
voor het ineenstorten van het oude ik, of anders gezegd: het vertrouwde zelfbeeld.

Dit brengt me bij een derde kandidaat voor een universele psychopathologie die 
met name door Rogers beschreven is. Veel mensen met psychopathologische symp-
tomen leiden aan een gespletenheid in zichzelf tussen wat zij denken dat zij (moeten) 
zijn en wat zij feitelijk zijn. Deze universele psychopathologie kan ook omschreven 
worden als het onvermogen van mensen om te achterhalen wie zij nu eigenlijk zijn en 
daarnaar te leven.

Het zal de aandachtige lezer wellicht duidelijk zijn geworden dat boven beschreven 
omschrijvingen van de universele psychopathologie een bepaalde samenhang verto-
nen. Eén mogelijke manier om die te omschrijven zou de volgende kunnen zijn: het is 
voor mensen bijzonder moeilijk hun eigen situatie (de condition humaine) onder ogen 
te zien en daarmee te leven. Daarin onderscheidt de mens zich weliswaar van het dier, 
maar de prijs lijkt bijzonder hoog.

Terug naar ons onderwerp: persoonlijkheidsstoornissen. Je kunt daar, zo zou ik wil-
len zeggen, op twee manieren naar kijken. De eerste is die van het medisch-psychiatri-
sche model. DSM-III-R is daarvan de actuele uitdrukking. De tweede manier om naar 
persoonlijkheidsstoornissen te kijken is ze te zien als expressie van universele mense-
lijke problemen. Beide zienswijzen hebben vergaande en zeer verschillende gevolgen 
voor wat men psychotherapeutisch wenselijk acht. Daarover de volgende paragraaf.
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Psychotherapie
Helaas is het niet zo dat er eenstemmigheid bestaat over de vraag wat nu eigenlijk 
onder psychotherapie verstaan moet worden. Nog steeds is het zo dat er binnen de 
psychotherapie vele scholen bestaan en er nog dagelijks nieuwe vormen van psycho-
therapie ter wereld komen. Langzamerhand is daarbij duidelijk geworden dat er in 
de psychotherapeutische praktijk veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende 
benaderingen. Anderzijds blijven er fundamentele verschillen bestaan tussen psycho-
therapeuten als het gaat om mensbeeld, therapeutische doelstellingen, de wijze waar-
op men die denkt te bereiken en wat een goede psychotherapeut is. Het beeld wordt 
nog gecompliceerd door het feit dat vele therapeuten in de praktijk de vrijheid nemen 
ideeën en methoden uit andere richtingen te gebruiken, waar hen dat goed dunkt. Het 
een en ander maakt het medische ideaal van differentiaaldiagnose en daarbij passen-
de therapie theoretisch noch praktisch uitvoerbaar. Mij lijkt dit de zoveelste aanwij-
zing dat het medische model niet van toepassing is op het gebied van psychologische 
problematiek. Het is des te opmerkelijker dat in het huidige empirische psychothe-
rapie-onderzoek dit niettemin nog steeds het dominante paradigma is (Garfield & 
Bergin, 1986).

Ik heb zelf geprobeerd enige ordening aan te brengen door de psychotherapie op 
te delen in twee vormen, of liever gezegd twee opties: de probleem- of symptoomge-
richte optie enerzijds en de persoonsgerichte optie anderzijds. Het is een tweedeling 
in termen van wezenlijk verschillende doelstellingen die gebaseerd zijn op een ver-
schillende conceptie van psychotherapie, een andere visie op waar het in de psycho-
therapie op aan komt en op welk domein van de werkelijkheid deze betrekking heeft. 
Elders heb ik deze visie uitgebreid beschreven en de historische achtergrond ervan ge-
schetst (Van Kalmthout, 1990). Kort samengevat het volgende hierover. Freud’s breuk 
met het hypnotisme legde de basis voor een nieuwe opvatting over psychotherapie. 
Was het hypnotisme gericht op symptoombestrijding, Freud richtte zich op niets min-
der dan persoonlijkheidsverandering. Het hypnotisme en de psychoanalyse kunnen, 
historisch gezien, beschouwd worden als twee prototypen waarbij een verschillende 
opvatting over psychotherapie leidt tot verschillende doelstellingen. Het is duidelijk 
dat dit gevolgen heeft voor de opvattingen over wat een goede psychotherapeut is, 
wat werkzaam is in psychotherapie en op welk domein de psychotherapie betrekking 
heeft. Belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling van het persoonsgerichte model 
van psychotherapie zijn geleverd door Jung en Rogers, terwijl de gedragstherapie het 
symptoomgerichte model verder heeft uitgebouwd. In het verband van dit hoofdstuk 
wil ik hieronder kort enkele implicaties van de beschreven tweedeling aangeven. 

Allereerst is duidelijk dat deze tweedeling toepasbaar is, ongeacht de psychodiag-
nostische categorisering die is toegepast. Het gaat immers om een keuze (door thera-
peut en cliënt) voor hetzij een op groei en ontwikkeling gerichte benadering versus 
een op het symptoom gerichte benadering. Ik ga er dus vanuit dat elk symptoom op 
beide wijzen benaderd kan worden, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van 
de cliënt en niet te vergeten de therapeut.
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Een tweede implicatie betreft de verschillende scholen en benaderingen. Ofschoon 
de tweedeling historisch gezien gekoppeld is aan bepaalde therapeutische scholen, 
gaat het er mij primair om twee verschillende therapeutische opties te beschrijven, 
die als zodanig schooloverstijgend zijn. Daarmee bedoel ik dat psychotherapeuten, 
ongeacht het lidmaatschap van bepaalde therapieverenigingen, in feite voor één van 
deze twee opties kunnen kiezen. Bijgevolg is niet meer de therapeutische school door-
slaggevend, maar de gezamenlijk door cliënt en therapeut uitgezette route of optie.

Toegespitst op ons onderwerp: persoonlijkheidsstoornissen kan men ook op twee 
fundamenteel verschillende manieren benaderen. Er zijn geen inhoudelijke of weten-
schappelijke argumenten waarom deze categorie cliënten als categorie beter met de 
ene benadering dan met de andere kan worden geholpen. De keuze heeft te maken met 
individuele voorkeuren en mogelijkheden van cliënten en therapeuten. Uiteraard zijn 
voor die voorkeuren allerlei oorzaken aan te wijzen, waar ik hier niet verder op in ga.

Persoonlijkheidsverandering
Ik wil tenslotte iets zeggen over persoonlijkheidsverandering omdat het voor de hand 
ligt te denken dat psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen gericht is op ver-
andering van de persoonlijkheid. Hierboven hebben we echter al gezien dat het heel 
goed mogelijk is dat psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen (hoe ook gedefi-
nieerd) gericht is op symptomen, klachten of defecte of storende gedragspatronen (de 
symptoomgerichte optie). Ik denk dat in de huidige psychotherapeutische praktijk een 
groot gedeelte van de therapieën daar op neer komt. De vraag die ik nu aan de orde wil 
stellen is in hoeverre er binnen de persoonsgerichte benadering sprake is van persoon-
lijkheidsverandering, wat we daaronder moeten verstaan en wat daarvoor nodig is.

Het begrip persoonlijkheidsverandering wordt in de psychotherapeutische litera-
tuur vaak gebruikt zonder dat nu precies duidelijk is wat er mee bedoeld wordt. Veelal 
wordt het stilzwijgend geplaatst tegenover gedragsverandering of symptoomreductie, 
waarbij de kern van de persoonlijkheid niet geraakt wordt. Theorieën over persoon-
lijkheidsverandering die enigszins inzichtelijk maken wat persoonlijkheidsverande-
ring is, zijn spaarzaam. Van de grondleggers van de grote psychotherapeutische stro-
mingen zijn de theorieën van Freud en Rogers het meest uitgewerkt.

Het is mij opgevallen dat cliënten, zonder de literatuur te kennen, vaak heel goed 
aanvoelen waar het bij persoonlijkheidsverandering om draait. Zo vertelde een anor-
exia-patiënte die ik hielp met haar vele problemen, dat zij heel goed wist waar het bij 
haar allemaal om draaide: zij had haar hele leven niets anders gedaan dan uitvoeren 
wat anderen bedachten en was slechts bezeten van één gedachte: hoe kan ik het ande-
ren naar de zin maken. Dit patroon ervoer zij als zo met haar persoon verbonden dat 
verandering ervan naar haar zeggen neer zou komen op het afsterven van wie zij was. 
Dit was voor haar een afschrikwekkend vooruitzicht, vooral omdat zij het gevoel had 
dat er daarna niets van haar zou overblijven en dat zij opnieuw geboren zou moeten 
worden.
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De thematiek van het afsterven van de oude persoonlijkheid en het geboren worden 
van een nieuwe vond ik ook bij een ex-heroïne-verslaafde die plotseling gestopt was 
met haar extreme vorm van verslaving. Zij omschreef haar persoonlijkheidsverande-
ring als volgt:

toen vervaagden zeg maar alle stoffelijke dingen, dat werd allemaal grijs en dat 
verdween allemaal, dus de hele kamer waar ik in zat, die verdween. Ik zat in een 
soort mist en van daaruit zag ik ineens een hele andere wereld, een geestelijke 
wereld dus. Het was net of iets dat altijd om je heen is ineens valt, dat er een 
gordijn weggerukt werd en dat ik ineens op het toneel kon kijken...Een ontzet-
tende kracht waaide er in mij, een hele grote kracht. En ineens was het alsof 
er een soort weten open ging, niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn hart en 
eindelijk een soort snappen van de zin van mijn bestaan en dat er veel meer was 
dan waar ik al die jaren tegenaan had gekeken. En ineens had ik wèl zin om dat 
leven in te gaan....Er waren allerlei bewegingen en kleuren en wat zich voor mij 
ineens opende was dat het net was of ik dood was gegaan en dat was, vanuit het 
oude leven, het nieuwe. Tot op de dag van vandaag zie ik dat nog steeds, is dat 
altijd bij mij gebleven.

Ik twijfel er niet aan dat ook in de psychotherapie dergelijke grote veranderingen 
voorkomen. Hoe vaak dat het geval is weten we niet en evenmin waar ze aan toege-
schreven moeten worden. Niet zelden lijkt een diepgaande crisis te leiden tot zo’n 
verandering. Een dergelijke crisis kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een le-
vensbedreigende ziekte (LeShan, 1989), dreigend ontslag op het werk, een vastge-
lopen relatie, seksueel misbruik of andere vormen van geweld. In zo’n situatie staan 
cliënt en hulpverlener voor de keuze of ze de crisis toedekken of de verschrikkingen 
ervan durven te beleven. In termen van LeShan is het de keuze voor een keerpunt of 
voor een terugkeer in het oude patroon. Alleen in het eerste geval kan er sprake zijn 
van een persoonlijkheidsverandering.

Crisissen komen ook buiten de psychotherapie voor en ook daarbij treden vaak in-
grijpende veranderingen op. Voorbeelden die de moeite waard zijn vanuit dit gezichts-
punt te bestuderen, zijn: spontaan herstel van ernstige medische ziekten en ernstige 
verslavingen (Van Kalmthout, 1987, in press) en persoonlijkheidsveranderingen als 
gevolg van bijna-dood-ervaringen (Noyes, 1980).

Bij het reflecteren over het onderwerp persoonlijkheidsverandering in de zin van 
fundamentele of structurele verandering is mij geleidelijk duidelijk geworden dat het 
niet vruchtbaar is te denken in termen van verandering van het ene persoonlijkheids-
type in het andere. Echte verandering heeft te maken met in beweging zijn, of in tech-
nische termen, in-proces-zijn. Zolang dat het geval is, kan gesproken worden van een 
in principe gezonde situatie, terwijl fixatie als pathologie omschreven moet worden. 
Niet de problemen, klachten of symptomen zijn voor dit laatste het criterium, maar 
of er afwezigheid van beweging en verandering is. Hier komt nog scherper het ver-
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schil tussen het symptoomgerichte en persoonsgerichte model naar voren en de twee 
daarop gefundeerde vormen van psychotherapie. Psychotherapie die gericht is op de 
bevordering van het proces is wezenlijk anders dan psychotherapie die gericht is op 
het oplossen van een welomschreven probleem. In het eerste geval zijn naar medisch 
model gevormde diagnostische categorieën niet ter zake, evenmin als vastliggende 
programma’s en methoden: zij bevorderen immers niet het proces, maar fixeren dit. 
Bij het symptoomgerichte model daarentegen zijn diagnostische categorisering, spe-
cifieke technieken en programma’s op hun plaats omdat een beperkte doelstelling (het 
doen verdwijnen van de symptomen) wordt nagestreefd.

Uit de geschiedenis van de psychotherapie komt naar voren dat op persoonlijk-
heidsverandering gerichte vormen van psychotherapie, hoe verschillend vaak ook 
hun theorieën en werkwijzen zijn, in wezen allen het zelfde doel nastreven, namelijk 
het opheffen van de gespletenheid van de persoon. Psychotherapie met persoonlijk-
heidsstoornissen heeft in laatste instantie dat natuurlijk als doelstelling. Om allerlei 
redenen zal het er vaak helaas niet van komen, redenen die gelegen zijn bij de cliënt, 
bij de omstandigheden, maar ook bij de therapeut. Overigens is er alle reden om voor-
zichtig te zijn in het beoordelen van de betekenis die een bepaalde psychotherapie 
(symptoomgericht of persoonsgericht) voor iemand heeft vanuit het gezichtspunt van 
de integratie van de persoon. Ogenschijnlijk eenvoudige therapeutische maatregelen 
kunnen voor iemand van grote betekenis zijn om zich meer heel te voelen. Daarte-
genover garanderen ingewikkelde en qua doelstelling pretentieuze psychotherapieën 
geenszins dat er ook daadwerkelijke veranderingen optreden, laat staan opheffing van 
de gespletenheid in de persoon. 

Samenvatting
In het voorafgaande heb ik de volgende punten onder de aandacht willen brengen met 
betrekking tot de vraag naar de psychotherapeutische mogelijkheden voor zogeheten 
persoonlijkheidsstoornissen.

1. Vanuit psychotherapeutisch gezichtspunt kunnen medisch-psychiatrische clas-
sificaties anti-therapeutisch werken omdat ze geënt zijn op het medische model, wat 
slechts een beperkte toepassing heeft in het domein van het psychische.

2. Het kan wellicht in dit verband verhelderend werken onderscheid te maken 
tussen probleem- of symptoomgerichte psychotherapie enerzijds en op de hele per-
soon gerichte psychotherapeutische opties anderzijds. De eerste werkt veelal volgens 
het medische model, bij de tweede is dit laatste niet van toepassing.

3. Persoonlijkheidsverandering is de optie van de persoonsgerichte psychothera-
pie. De meest vruchtbare definitie van persoonlijkheidsverandering is die in termen 
van in-proces-zijn. Er is reden om voorzichtigheid te betrachten bij het spreken over 
persoonlijkheidsveranderingen die als gevolg van psychotherapie zouden optreden. 
Wèl wijst het begrip persoonlijkheidsverandering naar een bijzondere menselijke mo-
gelijkheid die zich zowel binnen als buiten de psychotherapie kan voordoen.
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H. R. A. De Mey

De stelling van dit hoofdstuk luidt dat persoonlijkheidsstoornissen in wezen niet te 
behandelen zijn, enkel te beheersen. Persoonlijkheid wordt geassocieerd met begrip-
pen als stabiliteit en consistentie. Persoonlijkheidsverandering – de ombuiging van 
stabiele trekken – is ook geen realistische doelstelling voor psychotherapie. Daar-
entegen behoort een aanpak van de storende persoonlijkheidsaspecten, met name die 
aspecten die hinder opleveren voor de persoon zelf en/of zijn omgeving, wellicht tot 
de mogelijkheden. Dat sommige gedragspatronen niet of nauwelijks door therapie 
kunnen worden beïnvloed, is een invalshoek die vanuit de persoonlijkheidsleer zal 
worden verdedigd.

Persoonlijkheid is datgene waaraan we een persoon herkennen. Het is niet iemands 
gedrag, maar wat iemand is. Daarom gaat het per definitie om zaken die consistent 
zijn en stabiel. Het is datgene wat opvalt als we iemand na 20 of 30 jaar weer ontmoe-
ten en ons erover verwonderen dat die persoon niets is veranderd behalve wat grijzer 
geworden. 

Het wezen van de persoonlijkheidsleer bestaat uit het zoeken naar, beschrijven en 
verklaren van consistenties in iemands gedragsrepertoire. Een willekeurige definitie 
is deze: “Personality is the more or less stable and enduring organization of a person’s 
character, temperament, intellect and physique which determines his unique adjust-
ment to his environment” (Eysenck, in Keehn, 1980, p. 58).

Een persoonlijkheidsstoornis bevat die stabiele aspecten van een persoon die hem 
in conflict brengen met zijn (sociale) omgeving, of die de persoon zelf parten spelen 
(American Psychiatric Association, 1987). Ook hier vinden we de aspecten stabiliteit 
en consistentie: “The manifestations of Personality Disorders ... continue throughout 
most of adult life...” en “the diagnostic criteria for the Personality Disorders refer to 
the behaviors or traits that are characteristic of the person’s recent (past year) and 
long-term functioning since early adulthood” (p. 335). Deze karakteriseringen van 
persoonlijkheidsstoornissen doen het ergste vermoeden met betrekking tot hun be-
handelbaarheid.

Een persoonlijkheidsstoornis wordt geacht in het verlengde te liggen van iemands 
persoonlijkheid (Costa & McCrae, 1986). Mede daarom kan een beschouwing van 
de aard van de persoonlijkheid leiden tot een beter inzicht in de problematiek van de 
veranderbaarheid van persoonlijkheidsstoornissen.
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Consistentie en de eenheid van analyse
Het is sterk afhankelijk van de keuze van de eenheid van analyse of we spreken van 
gedrag of persoonlijkheid, van veranderbaarheid of stabiliteit. Gedrag is een continue 
stroom van acties die zowel gelijktijdig als sequentieel plaatsvinden. Persoonlijkheid 
is een Gestalt, een groter geheel. In het algemeen is het zo dat naarmate de eenheid 
van analyse groter is, stabiliteit en consistentie toenemen. Aggregeren van gedragin-
gen over personen, tijd, of situaties doet de gevonden stabiliteit toenemen (Epstein, 
1983).

Wat zijn nu die eenheden van analyse? Lubinsky en Thompson (1986) onderschei-
den allereerst fundamentele eenheden of response klassen (zie Figuur 1). Deze drie 
fundamentele response klassen zijn de operant, de respondent, en schedule-induced 
responses. Ik beperk me hier tot de operant als voorbeeld. Een operant wordt gede-
finieerd door zijn consequentie. Een brief posten is een operant, en bestaat uit alle 
mogelijke responsen die tot gevolg hebben dat een brief in de brievenbus belandt. Of 
men daar nu komt per auto of te voet, en hoe men de brief in de bus deponeert, doet er 
niet toe, zolang het effect maar hetzelfde is. Een operant is een klasse van responsen 
met eenzelfde gevolg

fundamentele eenheden trekken gedragscombinaties trekkencluster

 
  
  
 
  
  
 
  
  
 
  
 

experimentele psychologie correlationele psychologie

Figuur 1. Eenheden van analyse van gedrag (volgens Lubinsky & Thompson, 1986) en 
hun relatie tot de twee disciplines van de psychologie volgens Cronbach, 1957.

.Het volgende niveau van analyse is dat van de gedragscombinaties, die zijn samen-
gesteld uit twee of meer fundamentele eenheden. Bijvoorbeeld alternerend lachen en 
huilen tengevolge van een crisissituatie, of een nieuw soort gedrag dat een samensmel-
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ting is van twee reeds bestaande response klassen. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan 
iemand die zowel met waterverf als met olieverf schildert, en nu plots met acrylverf 
gaat werken, een materiaal dat eigenschappen van beide heeft, met als consequentie 
het ontstaan van een nieuwe vorm van gedrag die in wezen een samensmelting is van 
de twee reeds eerder bestaande gedragsvormen. Naast deze sequentiële en collaterale 
gedragscombinaties beschrijven de auteurs nog vele andere organisatievormen.

Nog grotere eenheden van analyse worden gevormd door zogenaamde response 
families, die bestaan uit clusters van fundamentele eenheden en gedragscombinaties. 
De auteurs noemen dit ook “dispositional clusters” of trekken. Het is deze eenheid van 
analyse die traditioneel thuishoort in de persoonlijkheidsleer, die immers vooral een 
trekkenpsychologie is (cf. Buss, 1989). 

Hier ligt dan ook een belangrijk verschil met de twee voorafgaande eenheden. De 
eerste twee soorten eenheden, de fundamentele eenheden en gedragscombinaties, vor-
men traditioneel het terrein van de leertheorie en de experimentele psychologie, waar 
de controlerende variabelen relatief gemakkelijk aan te wijzen en te manipuleren zijn. 
Dat ligt anders in de klassieke persoonlijkheidsleer, waar men het vooral heeft over 
trekken die verantwoordelijk zijn voor individuele verschillen zonder dat er dichtbij 
controlerende variabelen aanwijsbaar zijn. Een verschil tussen trekken en de eenheden 
van een lager niveau is ook dat trekken gedragsdisposities zijn die geen momentane 
en specifieke voorspelling mogelijk maken van de fundamentele eenheden die daarin 
geïntegreerd zijn. Ze laten alleen een voorspelling toe van de trek als geheel over een 
grotere periode, een soort gemiddelde response sterkte. Bijvoorbeeld de uitspraak dat 
iemand geneigd is in het algemeen in relatief veel situaties angstig te zijn (hij is een 
angstig persoon) is iets anders dan exact voorspellen of iemand in een concrete situa-
tie op een specifieke manier zal reageren. Trekken zijn ook niet zomaar te veranderen, 
juist omdat de controlerende variabelen moeilijk te identificeren zijn, te talrijk zijn, 
of te ver af liggen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat persoonlijkheidstrekken als 
consistent en stabiel worden beschouwd.

Trekken kunnen op verschillende wijzen worden onderverdeeld: (1) sommige be-
staan uit response klassen met gemeenschappelijke consequenties. Bijvoorbeeld: res-
ponse disposities die bepaald worden door sociale consequenties worden extravert 
genoemd; wanneer trekken vooral te maken hebben met het vermijden van aversieve 
stimuli en straf kunnen we spreken van een avoidant categorie. Andere zogenaamde 
preference dispositions zijn bijvoorbeeld neigingen tot agressie of tot dominantie. (2) 
Een tweede categorie trekken verwijst naar het gemak waarmee bepaalde instrumen-
tele gedragingen kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze zogenaamde res-
ponse capacities zijn: verbale begaafdheid, ruimtelijk inzicht, en vingervaardigheid. 
(3) Een laatste categorie betreft psychopathologische trekken zoals bijvoorbeeld im-
pulsieve neigingen of een agorafobische dispositie.

Tenslotte onderscheiden Lubinsky en Thompson (1986) nog een vierde niveau, na-
melijk dat van trekkenclusters, waarbij twee of meer trekken co-variëren binnen één 
individu. Bijvoorbeeld het samengaan van seksuele neigingen met vermijdingsdispo-
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sities. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een opvoeding waarbij seksuele gedragin-
gen steeds werden gestraft. Trekkenclusters zijn zodanig verankerd en geïntegreerd in 
de geschiedenis van de persoon dat zij heel moeilijk te veranderen zijn.

Het is interessant om vanuit deze indeling van Lubinsky en Thompson eens te 
kijken naar een artikel dat Cronbach heeft geschreven in 1957 met als titel: “The two 
disciplines of scientific psychology.” Met die twee disciplines binnen de psychologie 
bedoelde hij de experimentele psychologie en de correlationele psychologie. In de 
eerste zien we dat de experimentator ingrijpt in de condities die verondersteld worden 
het gedrag te beïnvloeden. Men creëert zelf de variatie in gedrag en probeert op die 
manier op het spoor te komen van de oorzaken ervan. De correlationele psychologie 
daarentegen vertrekt bij de variatie in gedragingen tussen personen, en probeert hierin 
ordening aan te brengen en te komen tot een theorie hierover. Zij bestudeert als het 
ware de “Experimenten van de Natuur”, zaken die we niet kunnen of niet mogen con-
troleren. In het schema van Lubinsky en Thompson (Figuur 1) vallen de eerste twee 
units ongeveer samen met de experimentele psychologie, en de laatste twee met de 
correlationele psychologie. Deze tweedeling in de psychologie vinden we ook terug 
in twee groepen van theorieën: leertheorieën en persoonlijkheidstheorieën, respectie-
velijk. Beide hebben zich grotendeels los van elkaar ontwikkeld. Zo beweerde Watson 
dat alle individuele verschillen voortkwamen uit verschillen in opvoedingscondities. 
Thurstone daarentegen verklaarde precies het tegenovergestelde: de stimulus is een 
bijkomstigheid, waar het om gaat zijn de motieven, wensen, ambities, aspiraties en 
verlangens van mensen (Cronbach, 1957, p. 673). Cronbach wilde die twee stromin-
gen met elkaar verenigen.

Samengevat zien we steeds groter wordende eenheden van analyse, en een steeds 
groter wordende complexiteit van organisatie en integratie van de fundamentele een-
heden. Dit gaat gepaard met minder flexibiliteit en grotere consistentie. Traditioneel 
bestrijken de eerste twee eenheden van analyse het domein van de leertheorie en de 
experimentele psychologie, en de laatste twee het terrein van de persoonlijkheidsleer 
en de correlationele psychologie. 

Vooruitlopend op het therapeutische aspect, kunnen we het vermoeden uiten dat de 
gedragstherapie zich voornamelijk richt op de twee kleinere eenheden en korter is van 
duur, terwijl bijvoorbeeld de psychoanalyse zich bezighoudt met grotere eenheden 
en langer duurt. Dit verklaart wellicht het succes van gedragstherapieën bij simpele 
problemen of bij complexe problemen waarbij eenvoudige criteria voor succes wor-
den gehanteerd, enerzijds, en het toch veelvuldig falen van de psychoanalyse in haar 
streven naar de verandering van diepgewortelde persoonlijkheidstrekken, anderzijds.

Consistentie in het licht van de ontwikkeling
Een andere manier om het verschijnsel consistentie in de persoonlijkheidsleer te 
belichten, is via een ordening van disposities in de tijd, vertrekkende vanaf het al-
lereerste begin, dat wil zeggen de genetische aanleg. Deze bestaat uit dispositionele 
entiteiten, dat wil zeggen biologische disposities en gedrags predisposities (Lubins-
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ky & Thompson, 1986). Deze entiteiten bepalen de mate waarin bepaalde klassen 
van stimuli kunnen gaan functioneren als reinforcers (preferences), het gemak waar-
mee instrumentele responsen kunnen worden aangeleerd (response capacities), en de 
grotere kans om abnormaal gedrag te ontwikkelen (psychopathologies), uiteraard in 
voortdurende wisselwerking met de omgeving.

Interessant hierbij is het onderscheid tussen hogere-orde versus lagere-orde dispo-
sities. Hogere-orde disposities zijn disposities die noodzakelijk zijn voor de ontwik-
keling van lagere-orde disposities. Aldus representeert een dispositie van de orde K de 
neiging om een dispositie van de orde K-1 te verwerven. Zo zou er bijvoorbeeld evi-
dentie bestaan dat de (tweede-orde) trek extraversie gebaseerd is op een (derde-orde) 
biologische dispositie; en dat deze tweede-orde extraverte gedragstendenties noodza-
kelijk zouden zijn om eerste-orde disposities te verwerven zoals bijvoorbeeld speci-
fieke vaardigheden als verkoper, manager, politicus, et cetera. Dit impliceert dat het 
niet gemakkelijk zal zijn de persoonlijkheid van een politicus te veranderen, wel om 
van een politicus een verkoper te maken, omdat beider persoonlijkheden voortkomen 
uit dezelfde hogere-orde dispositie.

Een analoge conceptie vinden we terug in de basic behavioral repertoires van 
Staats (1986): bepaalde gedragsrepertoires (taal-cognitief, sensorisch-motorisch, mo-
tivationeel-emotioneel) kunnen zich slechts ontwikkelen als er van te voren een basis 
is gelegd in de vorm van eenvoudiger repertoires; zonder die basisrepertoires zijn alle 
pogingen om iets aan te leren vruchteloos. Cumulatie van repertoires werkt consis-
tentie bevorderend. 

Ook de temperamentsleer gaat ervan uit dat temperament meer basaal is dan ka-
rakter en persoonlijkheid, en dat de ene zich uit de ander ontwikkelt (e.g. Cloninger, 
1987).

Een laatste parallel met dit schema vinden we bij een van de voornaamste grond-
leggers van de persoonlijkheidsleer, Cattell (Hall & Lindzey, 1957). Trekken zijn 
voor hem mentale structuren, afgeleid uit het gedrag, die een verklaring geven voor 
de regelmatigheid of consistentie van dat gedrag. Hij onderscheidt twee belangrijke 
soorten trekken: surface traits, die bestaan uit clusters van variabelen die samenhan-
gen met elkaar (bijvoorbeeld een syndroom); en source traits, die de onderliggende 
variabelen voorstellen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende surface traits. 
Surface traits ontstaan uit de interactie van source traits, en worden minder stabiel 
geacht dan source traits. Verder spreekt Cattell van zogenaamde environmental mold 
traits en constitutional traits. Environmental mold traits ontspringen uit de interactie 
met de sociale en fysische omgeving. Constitutional traits zijn biologische disposities. 
Tenslotte beweert Cattell: “In general, those forms of behavior that are acquired first 
are most resistant to change...” (in Hall & Lindzey, 1957, p. 403).

In psychotherapie blijkt er een relatie te bestaan tussen de duur en/of ernst van de 
klacht en de duur van de therapie (Miggiels & Lauwerijssen, 1990). Ook dit wijst op 
het belang van het tijdsaspect in de consolidering van gedrag.
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Al deze ontwikkelingspsychologische gezichtspunten benadrukken het feit dat we 
niet zomaar disposities van een hogere orde kunnen veranderen, en dat verandering 
van lagere-orde disposities beperkt is tot een wijziging van de relatieve positie van de 
eenheden ten opzichte van elkaar of ten opzichte van andere disposities op hetzelfde 
niveau. Men kan niet buiten de grenzen van de direct hogere-orde dispositie treden.

Ook deze ideeën kunnen we in verband brengen met de twee disciplines van Cron-
bach. Traditioneel hebben correlationeel psychologen (persoonlijkheidspsychologen) 
zich vooral beziggehouden met hogere-orde disposities, en experimenteel psycholo-
gen met lagere-orde disposities. Ontwikkelingspsychologisch gezien kunnen we spre-
ken van een vloeiende overgang van de ene discipline naar de ander.

Consistentie-bevorderende mechanismen
Consistentie is ook een gevolg van de wisselwerking tussen gedrag en omgeving. Zo 
heeft men in de experimentele analyse van gedrag ontdekt dat het individu dié omge-
ving kiest of selecteert die relatief de meeste reinforcers oplevert (cf. de matching law, 
McDowell, 1988). Het is dit zelf kiezen van de omgeving wat voor een gedeelte ver-
klaart waarom mensen zo stabiel en consistent lijken te zijn. Situaties worden telkens 
weer opnieuw opgezocht omdat ze beloond gedrag mogelijk maken. Men ontneemt 
zich op die manier de gelegenheid nieuwe reinforcers en nieuw gedrag aan te leren.

In de loop van de opvoeding worden reinforcers aangeleerd en bouwt iedereen een 
eigen set van reinforcers op. Staats (1986) noemt dit het reinforcer system. Men zou 
dit kunnen vergelijken met het waarderingssysteem van Hermans (1987). Reinforcers 
zijn als het ware de waarden die men nastreeft en zij zijn het resultaat van leerproces-
sen die uniek zijn voor ieder individu. Zo’n systeem is in het begin relatief flexibel, 
maar deze flexibiliteit neemt af naarmate men ouder wordt, om de redenen reeds eer-
der genoemd, namelijk dat men zelf meer en meer gaat bepalen welke situaties men 
opzoekt of niet.

Nauw samenhangend met het ontwikkelingspsychologische aspect is het principe 
van het cumulatief-hiërarchisch leren. Wat iemand kan leren is afhankelijk van wat hij 
al geleerd heeft. Hetzelfde onderwijs zal heel verschillend uitpakken al naargelang de 
basic behavioral repertoires die iemand tot dan toe heeft verworven. Wat we kunnen 
aanleren wordt steeds minder afhankelijk van de leercondities en steeds meer van wat 
iemand aan basisuitrusting meebrengt in die leersituatie. Dit leidt tot continuïteit en 
consistentie. “Cumulative-hierarchical learning contributes consistencies in the per-
sonality development of the child over time” (Staats, 1986, p. 273). 

Consistentie: de kern van iedere persoonlijkheidsleer
Een nog andere manier om het verband tussen persoonlijkheid en consistentie te be-
lichten, is te kijken naar de essentie van de verschillende soorten persoonlijkheidsleer. 
In grote lijnen zijn er drie soorten te onderscheiden: Situationisme, personologie, en 
interactionisme. De eerste (situationisme) legt vooral de nadruk op consistentie van 
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gedrag over personen naargelang de situatie. Doorgaans wordt het situationisme niet 
eens als een persoonlijkheidstheorie beschouwd, maar als een leertheorie of een tak 
van de experimentele psychologie. Hier is het geloof in de veranderbaarheid van het 
gedrag het grootst doordat men de situatie kan manipuleren. De tweede (personolo-
gie) wijst vooral op de consistenties van gedrag over situaties naargelang de persoon 
met wie we te maken hebben. Dit is traditioneel de echte persoonlijkheidsleer, waar 
de individuele verschillen tussen personen centraal staan*. De derde (interactionisme) 
wijst op beide soorten consistenties, die geacht worden elkaar niet uit te sluiten maar 
aan te vullen. Ze zijn logisch onafhankelijk van elkaar. In zijn boek Consistency in 
personality wijst Ozer (1986) zelfs op 12 basis-vormen van consistenties in gedrag. 
Het moge duidelijk zijn dat “the concept of consistency is firmly embedded in the 
infra-structure of personality psychology” (Ozer, 1986, p. 5).

Interactionisme is echter niet de laatste ontwikkeling binnen de persoonlijkheids-
leer. Een volgende stap is het transactionalisme. Transactionalisme, vanuit een radi-
caal-behavioristisch perspectief, wil zeggen dat persoon en omgeving in voortdurende 
wisselwerking zijn met elkaar over de tijd, en dat stimuli en responsen niet geïsoleerd, 
maar in samenhang met elkaar worden beschouwd. Consistentie zit in het feit dat 
gedrag niet bepaald wordt door individuele gebeurtenissen, maar door schedules of 
events: “behavior is maintained by particular reinforcement contingencies that have 
temporally extended effects throughout a person’s history” (Keehn, 1980, p. 63).

Ook Delprato (1986), redenerend vanuit het inter-behaviorisme, verwerpt de me-
chanistische wijze waarop steeds gekeken is naar zowel klassiek als operant conditi-
oneren. Hij neemt een contextualistisch standpunt in, getuige zijn opmerking: “The 
effect of reinforcers varies as a function of ongoing responses, setting factors, and the 
subject’s developmental history” (p. 92). 

In deze nieuwe vormen van behaviorisme, radicaal behaviorisme en inter-beha-
viorisme, wordt dus veel meer nadruk gelegd op consistenties dan in het orthodoxe 
behaviorisme. Men kan terecht beweren dat het huidige behaviorisme op weg is naar 
een echte persoonlijkheidspsychologie (Wanchisen, 1990).

Management versus behandeling
Omdat we in het voorafgaande een geleidelijke overgang hebben geconstateerd van 
kleinere eenheden naar grotere en van hogere-orde naar lagere-orde disposities, kun-
nen we in het algemeen stellen dat veranderingsprocessen moeilijker zullen zijn bij 
de grotere eenheden en de hogere-orde disposities dan bij de kleinere en lagere-orde 
disposities. Deze continuïteit valt samen met de overgang van experimentele psycho-
logie naar correlationele psychologie, van leertheorie naar trekkentheorie, van veran-
derbaarheid naar stabiliteit, van klinische psychologie naar persoonlijkheidsleer, van 
gedragstherapie naar psychoanalyse, en van een adaptatieprobleem naar een persoon-
lijkheidsstoornis. Persoonlijkheidsstoornissen zijn dan ook niet lichtvaardig op te vat-

* Puur situationisme en pure personologie bestaan niet; het gaat steeds om accenten.
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ten als gedragspatronen die we wel even veranderen. We kunnen zelfs stellen dat geen 
van de bestaande psychotherapieën in staat is een beoogde verandering in iemands 
persoonlijkheid te bewerkstelligen. In het meest gunstige geval zal de therapie min-
stens eenzelfde periode moeten bestrijken als die waarin de persoonlijkheidsstoornis 
zich heeft gevormd. Sommige ontwikkelingen zijn echter irreversibel, zoals dat ook 
bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel het geval is, en voor andere ontwikkelingen, 
zoals het opdoen van vaardigheden, blijken gevoelige periodes van groot belang te 
zijn. Iemand die niet vroeg begonnen is met pianospelen of vreemde talen spreken, 
zal later de vergelijking met anderen die wel vroeg begonnen zijn, niet kunnen door-
staan. Persoonlijkheidsstoornissen hebben iets van dit irreversibele, en zijn daarom 
erg weerbarstig tegen verandering.

Misschien moeten we in geval van persoonlijkheidsstoornissen maar beter niet het 
woordje therapie of behandeling gebruiken. Dat wil niet zeggen dat we alle pogingen 
moeten staken om die mensen te helpen. We kunnen echter beter spreken van ma-
nagement in plaats van behandeling. Management is niet in eerste instantie gericht op 
verandering, maar op omgaan met de dingen zoals ze nu eenmaal zijn. Management 
is er niet op gericht om mensen te veranderen, maar om ze optimaal te laten functio-
neren, de sterke punten uit te buiten en de zwakke te camoufleren. Hierbij wordt wel 
gedrag veranderd, maar geen essentiële gedragspatronen. Iemand die bijvoorbeeld 
heel ordelijk is en precies, kan daar zelf last van ondervinden en anderen behoorlijk in 
de weg lopen. Dit kan opgelost worden door zo iemand werk te laten doen waar die ei-
genschappen vereist zijn. Men hoeft dus niet de persoonlijkheid te veranderen – als 
dat al mogelijk zou zijn – maar het volstaat zich te beperken tot een aanpak van de 
storende aspecten.

Een onderscheid dat parallel loopt met dat van management versus behandeling is 
dat tussen accommodatie en assimilatie, twee termen van Piaget, die beide betrekking 
hebben op adaptatie. Accommodatie is een vorm van aanpassing waarbij we de om-
geving zodanig inrichten dat het individu zich daar wel bij voelt. Het is het scheppen 
van een prothetische omgeving. Assimilatie is het aanpassen van de persoon aan de 
omgeving (cognitief, overt, emotioneel). Iemand met een persoonlijkheidsstoornis is 
te rigide om te kunnen assimileren. Daarom kan bij hem het beste accommodatie wor-
den nagestreefd, wat niet uitsluit dat het individu daar zelf een actieve rol in speelt.

Een laatste voorbeeld om het verschil toe te lichten tussen management en behan-
deling, tussen prothetische maatregelen en therapeutische, of tussen accommodatie en 
assimilatie, betreft geheugentraining voor ouderen. Het lijdt geen twijfel dat oudere 
mensen meer en meer moeite hebben zich dingen te herinneren. Z’on geheugenstoor-
nis is niet te behandelen. Wel is het mogelijk om deze mensen aan te leren hoe ze met 
hun verminderde vermogens kunnen omgaan zodat het de buitenwereld minder opvalt 
en zijzelf er minder last van ondervinden.

Naar analogie hiervan kunnen we besluiten dat klinisch psychologen kunstenaars 
moeten zijn in het herkennen en erkennen van wat wel en niet behandelbaar is, en 
soms genoegen moeten nemen met het beheersbaar maken van de storende aspecten 
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die kleven aan ingewortelde gedragspatronen. Gedragingen kunnen worden veran-
derd, personen niet.
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COGNITIEVE THERAPIE BIJ 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN

G. M. Schippers

Nog juist voor de Burgeroorlog dit onmogelijk maakte tekende de Amerikaanse 
schrijver Joel Chandler Harris op slavenplantages in het zuiden van Verenigde Staten 
uit de mond van de plaatselijke verteller mondeling overgeleverde negerverhalen op. 
In die verhalen, waarvan later een aantal gepopulariseerd zijn door Walt Disney, tre-
den vaak dieren op, die worden aangeduid met Brother. In één zo’n verhaal* trachten 
Broer Beer en Broer Vos Broer Konijn gevangen te nemen. Omdat het konijn hen 
steeds te slim af is, gebruiken ze een list en zetten een met teer ingesmeerde pop op de 
weg. Broer Konijn, nieuwsgierig geworden, grijpt de pop en blijft eraan kleven zodat 
Broer Beer en Broer Vos hem te pakken kunnen nemen. Wraaklustig fantaseren ze 
vervolgens hardop over de vreselijke dingen die ze met hem zullen doen. Maar op de 
verschillende wreedheden die de Beer en de Vos van plan zijn reageert Broer Konijn 
tot hun verbazing niet angstig, maar opgelucht. Telkens zegt hij: “O, ik vind alles best, 
als jullie me maar niet in die doornenstruiken daar gooien!” Omdat Broer Konijn zo 
overtuigend is, doen Broer Vos en Broer Beer juist dàt. Met een boog en een kreet van 
pijn belandt Broer Konijn tussen de doornen. Maar na een korte stilte klinkt gelach. 
“Stomkoppen”, roept het konijn zijn vijanden toe, “weten jullie dan niet dat ik in de 
doornenstruiken geboren en getogen ben? Dit is mijn thuis!” Broer Konijn is veilig 
en onbereikbaar.

Een persoonlijkheidsstoornis kan voor een persoon een doornenstruik betekenen. 
Pijnlijk en beperkend maar tegelijk veilig en vertrouwd. De wereld erbuiten is mis-
schien aantrekkelijk en fraai, maar ook vol gevaar en het aangaan van het nieuwe en 
niet-vertrouwde roept angst op. Het verhaal van Broer Konijn is een metafoor. Het 
gebruik van metaforen om iets duidelijk te maken is een aantrekkelijke therapieme-
thodiek. Het past bij uitstek in de cognitieve psychotherapie. 

Cognitieve psychotherapie
De kernidee van cognitieve psychotherapie is dat het aangrijpingspunt voor menselijk 
probleemgedrag en emoties bij uitstek gelegen is in het menselijk denken. Die idee 
is in haar filosofische grondslag zo oud als de schrijvende mensheid. Zo schreef de 
Griekse filosoof Epictetus dat we niet aangedaan worden door de dingen en gebeurte-
nissen, maar door de wijze waarop we ertegen aankijken. Soortgelijke visies werden 
verkondigd door Marcus Aurelius, Seneca, en in het algemeen de Stoïcijnen. Ook 

* Ontleend aan Freeman (1988).
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latere denkers hebben dit humanistische gedachtengoed, altijd wat achtergebleven bij 
het dominerende joods-christelijke denken, vastgehouden, zoals de middeleeuwse fi-
losoof Lipsius en de 20-eeuwse Bertrand Russell.

Cognitieve psychotherapie gaat ervan uit dat problematische emoties en gedra-
gingen samenhangen met gedachten, of beter denkwijzen: de zogenaamde schema’s. 
Door het blootleggen en veranderen van die schema’s kunnen het problematische voe-
len en gedrag gewijzigd worden. Die wijzigingen zijn het produkt van een leerproces. 
Dit leerproces gaat met vallen en opstaan. Ook vereist het een gids, die behulpzaam 
is bij het ontdekken van de problematische denkschema`s en bij het ontwerpen van 
oefeningen om ze de baas te worden. Zo’n gidsenrol wordt vervuld door de therapeut. 

Cognitieve psychotherapie is een vorm van gedragstherapie voorzover ze uitgaat 
van, en prioriteit geeft aan, de in het hier-en-nu gepresenteerde klachten van de cliënt. 
Die klachten worden in concrete en functionele termen omschreven en met behulp 
van (cognitief-)gedragstherapeutische procedures behandeld. Cognitieve psychothe-
rapie bergt echter ook psychodynamische elementen in zich. Daarbij moeten we eer-
der denken aan het gedachtengoed van Bowlby (1982, 1985) dan aan de (orthodoxe) 
psychoanalyse. In cognitieve psychotherapie wordt, waar mogelijk en nuttig, de leer-
geschiedenis van denkschema’s en de gebeurtenissen in de persoonlijke geschiedenis 
die tot de denkschema’s toe geleid hebben in de therapie betrokken. Informatie over 
die leergeschiedenis wordt gereconstrueerd uit mededelingen van de cliënt over diens 
verleden of uit andere bronnen. Die kennis wordt gebruikt voor de hypothesevorming, 
voor het formuleren van alternatieve denkschema’s en voor het oefenen daarvan. Ken-
nis en inzicht in het ontstaan van de eigen problematiek werkt bovendien voor veel 
mensen motiverend in het therapeutische proces. 

Volledig uitgewerkte vormen van cognitieve psychotherapie zijn nog niet voorhan-
den. Handboeken die veel ideeën samenvatten zijn van Mahoney en Freeman (1985) 
en van Perris, Blackburn en Perris (1988). De meest invloedrijke vormen van cogni-
tieve gedragstherapie zijn van Ellis (1962; Ellis & Grieger, 1986) en van Beck (1976).

Albert Ellis ontwikkelde de rationeel-emotieve therapie. RET bestaat uit een aantal 
procedures om gevoelens en gedrag te beïnvloeden middels het systematisch opspo-
ren, uitdagen en veranderen van de cognities die aan die gevoelens en dat gedrag ten 
grondslag. Het opsporen en wijzigen van de irrationaliteit van opvattingen die in de 
cognities schuilgaan, speelt hierbij een voorname rol. De therapie is didactisch van 
aard. Dat wil zeggen dat de therapeut zich in de rol van leraar plaatst en zich als een 
soort gids opstelt die iemand door een moeilijk pad loodst.

Aaron Beck ontwierp zijn cognitieve therapie oorspronkelijk voor depressieve 
stoornissen (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) en paste deze later op andere stoor-
nissen toe (Beck, 1985). Centraal staat in de therapie het aanleren van alternatieve 
cognities en het bijbehorend gedrag. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het au-
tomatisme van gedachten. Er wordt minder uitgegaan van de irrationaliteit van de 
gedachten, maar meer van een set van veel voorkomende depressie-uitlokkende cog-
nities.
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RET en andere cognitieve psychotherapieën bestaan uit cognitieve en gedragstech-
nieken. Enkele cognitieve technieken zijn: empathisch doorvragen naar betekenis, 
toetsen van de rationaliteit van uitspraken, onderzoeken van alternatieve denkmoge-
lijkheden, gebruik van voorstellings- en fantasieoefeningen, het opnieuw attribueren 
van ervaringen, het wijzigen van zelfinstructies en dergelijke en het werken met me-
taforen.

Gedragsoefeningen zijn: het doen van zelfobservaties, ontwerpen van zelfbelo-
nings- en bestraffingsschema’s, ontspannings- en assertiviteitsoefeningen, mentale 
relaxatie, rollenspel, blootstellingsprocedures et cetera.

Cognitieve schema’s
Cognitieve schema’s zijn regels voor gedrag in werkelijke of symbolische sociale 
situaties, met als doel zich in die situaties veilig te voelen. Het zijn algemene regels 
die zich over tal van situaties uitstrekken. Die regels zijn geleerd op een moment 
dat ze functioneel zijn. Wanneer ze dat later in het leven niet meer zijn, leiden ze 
tot moeilijkheden. Regels hebben meestal te maken met het beeld dat iemand van 
zichzelf heeft, van wat anderen van hem verwachten, van wat hij of zij van anderen 
kan verwachten en van wat juist en niet juist is om te doen. Voorbeelden van zulke 
algemene regels zijn: 
1. Ik ben afhankelijk van de liefde en waardering van anderen. Ik moet voortdurend 

bewijzen krijgen dat (belangrijke) anderen mij lief, aardig en belangrijk vinden.
2. Mensen en dingen om me heen moeten zich gedragen en zijn zoals ik wil dat ze 

zijn, dat wil zeggen ordelijk, overeenkomstig de regels en rechtvaardig.
3. Mijn wensen moeten snel, makkelijk en moeiteloos worden vervuld en er mogen 

mij geen dingen gebeuren die ik lastig, pijnlijk of onwenselijk vind.
Cognitieve schema’s beïnvloeden ons gedrag omdat we ons wènsen te gedragen over-
eenkomstig die regels. Ze beïnvloeden onze emoties om meerdere redenen: ze leiden 
tot angst wanneer ze niet vervuld dreigen te worden en kunnen leiden tot frustratie 
als ze niet vervuld worden. Volgens de RET is het van belang een onderscheid te 
maken tussen irrationele en rationele schema’s of gedachten. Vanwege het generale 
karakter van de meeste schema’s zijn ze per definitie irrationeel, dat wil zeggen niet 
in overeenstemming met de feitelijke wereld om ons heen en niet leidend tot voor 
ons belangrijke doeleinden. Zo is het irrationele schema: “Je moet steeds perfect en 
bijzonder presteren om gewaardeerd te worden” een schema dat tot overdreven hard 
werken kan leiden met gevaar van overbelasting. Absolute of anderszins extreme 
regels die rigide worden vastgehouden zijn niet-adaptief en leiden tot (emotionele) 
moeilijkheden.

Waarom adopteren mensen niet vanzelf rationele, adaptieve regels? De reden is dat 
bij de adoptie van veel regels niet rationaliteit het referentiekader is, maar affectiviteit. 
In de vroege, preverbale jeugd waarin veel regels worden aangeleerd is het criterium 
voor aanleren niet welke regels de beste lange termijn consequenties hebben (daarvan 
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heeft het lerende kind immers nog geen weet) maar bij welke regels het kind zich het 
beste, het veiligst voelt. 

Regels die stammen uit een preverbale leergeschiedenis zijn later niet zonder meer 
verbaal toegankelijk en moeten eerst bewust gemaakt worden voor ze kunnen worden 
veranderd. Een voorbeeld. Veel mensen ervaren ongemak en schamen zich zelfs als 
ze een compliment krijgen. Ze menen dat onmiddellijk te moeten relativeren. Blijk-
baar hanteren ze een regel waarin bewonderd worden en in de belangstelling staan, 
onveiligheid betekent. Dat kan begrijpelijk zijn vanuit (opvoedings)situaties waar in 
de aandacht staan veelal een kritische aandacht betekende en eerder negatieve dan 
positieve reacties ontlokte (“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”).

Cognitieve schema’s stammen zoals gezegd gewoonlijk uit de vroege jeugd. De 
attachment theorie van Bowlby (1982, 1985) is van grote waarde om zulke schema’s 
te begrijpen. Attachment kunnen we ons voorstellen als een affectief gedragsmatig 
systeem dat door externe cues in werking wordt gezet, dank zij de zogenaamde interne 
werkmodellen, hetgeen een andere formulering is voor schema’s. In een gezonde op-
voeding is er sprake van veilige attachment of hechting. Tal van opvoedkundige onge-
voeligheden en onregelmatigheden kunnen zo’n veilige hechting echter verhinderen. 
Daarbij horen afwijzen, negeren, onderbreken, inconsequent zijn, en dergelijke. Zulke 
actiepatronen zijn vaak uiterst subtiel en blijven voor het bewustzijn verborgen. Af-
wijzend, onderbrekend en inconsequent opvoedingsgedrag kan leiden tot angstige ge-
hechtheid waarbij een onderscheid gemaakt kan worden tussen angstig-vermijdende 
en angstig-ambivalente gehechtheid. Een bijbehorende schema is: “Ik moet oppassen, 
op mijn hoede zijn.”

Andere opvoeders, vaak zelf het slachtoffer van niet-goed gehecht zijn, draaien 
de rollen om, en verwachten van hun kind datgene wat het kind zelf nodig heeft, 
namelijk emotionele steun en aandacht. Die functie neemt het kind in, ondanks zijn 
eigen tekorten. Misbruikte kinderen blijken vaak buitengewoon sensitief te zijn voor 
de emotionele behoeften van dezelfde personen waardoor ze misbruikt worden. De 
bijbehorende schema’s luiden: 

De gevoelens van de andere gaan vóór. 
Ik mag het pas goed hebben als de ander zich lekker voelt. 
Ik moet zorgen dat mijn ouders geen ruzie maken. 
Als ik me niet goed gedraag, wordt mijn vader/moeder ziek. 
Ik moet mijn seksuele gevoelens onderdrukken, anders breng ik mijn vader/moe-
der in verlegenheid. 
Mijn ouders zijn maatschappelijk zo geslaagd, hebben zulke fantastische sociale 
relaties, hadden zo’n fijne jeugd en zo’n goede relatie met hun eigen ouders, dat 
ik wel slecht moet zijn dat ik dat allemaal niet zo heb. 
Ik moet goedmaken dat ik met mijn bestaan hun leven heb verstoord, niet ben 
zoals zij verwachten, geen jongen/meisje ben et cetera. 
Als ik niet heel precies en zorgvuldig ben met eten, slapen, kleden, studeren en 
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dergelijke, dan ben ik slecht en schuldig. 
Dat vader/moeder niet aanwezig is, geen aandacht aan me besteedt, komt omdat 
ik niet de moeite waard ben.

Zulke schema’s zijn, het zal duidelijk zijn, lang niet altijd bewust en het bewust wor-
den is dan ook een van de belangrijke onderdelen van de therapie. Bewust betekent 
in cognitieve zin: niet meer vanzelfsprekend, maar besproken, verwoord, benoemd, 
verbaal toegankelijk.

Cognitieve psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Tot nu toe hebben we nog niets gezegd over de persoonlijkheidsstoornissen. Persoon-
lijkheidsstoornissen in de zin van As–II van de DSM-III-R (American Psychiatric 
Association, 1987) hebben betrekking op niet-flexibele en niet-aangepaste gedrags- 
en belevingspatronen, die het functioneren ernstig verstoren en/of tot ernstige onlust-
gevoelens aanleiding geven. Het belangrijkste verschil met de onder As–I genoemde 
stoornissen is dat het gaat om stoornissen die lang duren, bij de persoon horen en een 
deel van zijn of haar gewoontegedrag uitmaken. 

De persoonlijkheidscategorieën van de DSM-III-R kunnen op twee manieren wor-
den gehanteerd. Het officiële gebruik is in de vorm van een psychiatrische receptuur 
waarmee diagnosen te stellen zijn. Voor elk van de persoonlijkheidsklassen geldt: 
iemand heeft het of heeft het niet; die persoon lijdt wel of niet aan één, desnoods 
aan meerdere persoonlijkheidspathologieën. Een meer oneigenlijke, maar zeker zo 
nuttige manier van gebruiken van de DSM-III-R is in dimensies. Niet iedereen heeft 
een persoonlijkheidsstoornis, maar wel een persoonlijkheid. En de persoonlijkheids-
categorieen die in de DSM-III-R worden gebruikt, treden in meer of mindere mate 
bij alle mensen op. Het is interessant en ook therapeutisch nuttig om een cliënt in te 
schalen naar het soort persoon die hij is en zijn karakteristieke omgang met zichzelf 
en anderen te beoordelen, ongeacht of daarbij nu sprake is van een stoornis of niet.

Cliënten in de diverse persoonlijkheidscategorieën blijken met hun persoonlijk-
heid samenhangende typische denkschema’s te hanteren. Herkenning van die sche-
ma’s kan behulpzaam zijn in dubbel opzicht. Enerzijds helpen ze bij het opstellen 
van hypothesen over welke persoonlijkheidsdimensie speciaal op hem of haar van 
toepassing is. Dus wanneer cliënt bepaalde gedachten over zichzelf en anderen for-
muleert, helpt ons dat bij de vraag of we met een bepaalde persoonlijkheidsstoornis te 
maken hebben. Anderzijds kunnen we, wanneer we van iemand weten tot welke per-
soonlijkheidscategorie hij of zij behoort, voorspellen wat voor schema’s deze persoon 
zal hanteren. Die wetenschap kan met name behulpzaam zijn in de (therapeutische) 
interactie omdat de denkschema’s vaak een goed houvast geven bij het aanbrengen 
van veranderingen. Immers wanneer een cliënt zijn eigen persoonlijkheid leert kennen 
en “vertalen” in de vorm van typische denkgewoonten kan dat een manier zijn om 
veranderingen te bewerkstelligen. Het is bij uitstek een methode die in de cognitieve 
psychotherapie gevolgd wordt. 
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De verschillende persoonlijkheidspathologieën kenmerken zich door typerende 
schema’s. Hier volgen enkele voorbeelden: 

Paranoïde 
persoonlijkheidsstoornis
 
 
 
 

Als ik niet oppas zullen mensen me pijn doen.
Mensen maken gebruik van je.
Wees altijd op het ergste voorbereid.
Zorg dat mensen je zwakheden niet in gaten krijgen, die worden 
tegen je gebruikt.
De meeste mensen negeren me, of vallen me lastig.

Antisociale 
persoonlijkheidsstoornis
 
 
 
 

Regels gelden niet voor mij.
Mijn behoeften moeten snel en zonder voorwaarden bevredigd 
worden.
Als anderen last van me hebben, is dat hun probleem.
Ik ben slimmer dan de meeste mensen om me heen.
Ik mag niet gefrustreerd worden.

Theatrale 
persoonlijkheidsstoornis

Het belangrijkste in het leven is de indruk die je op anderen 
maakt.
Alles wat ik graag hebben wil, moet ik krijgen.
Ik kan me pas goed voelen als ik aandacht van anderen krijg.
Voortdurend emoties hebben en tonen is onmisbaar.

Narcistische 
persoonlijkheidsstoornis

Ik moet eigenlijk altijd mijn zin hebben.
Ik ben een bijzonder iemand en dien ook zo behandeld te 
worden.
Niemand mag het beter hebben dan ik.
Mij hoeven ze niets te leren.

Afhankelijke 
persoonlijkheidsstoornis

Ik kan ‘t niet verdragen als ik in de steek gelaten word.
Ik heb vrijwel nooit gelijk.
Zonder de hulp, steun en aandacht van anderen red ik het niet.
Ik kan en mag niet kwaad worden op anderen.
Ik moet opvallen.

Obsessief-compulsieve 
persoonlijkheidsstoornis

Het leven kent strikte regels die moeten worden opgevolgd.
De wereld zou rechtvaardig moeten zijn.
Iemand is waard wat hij presteert.
Je bent pas goed als je de details belangrijk vindt.
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We willen bepaald niet suggereren dat cognitieve psychotherapie bij mensen met per-
soonlijkheidsstoornissen een eenvoudig zaak zou zijn. Dat is het niet. Cliënten met 
een persoonlijkheidsstoornis in de ware zin van het woord zijn moeilijke en lastige 
cliënten. En wel om twee redenen. De eerste reden is dat we te maken hebben met 
stoornissen die niet, of slechts zeer moeizaam, te wijzigen zijn: ze zijn immers gede-
finieerd als langdurig en als inflexibele trekken. De tweede reden, en die is mogelijk 
nog belangrijker, is er in gelegen dat de persoonlijkheidsstoornis zich ook manifes-
teert in de therapiesituatie zelf. Ze oefent daar vaak een negatieve invloed op uit. In de 
eerste plaats omdat sommige cognities regelrecht anti-therapeutisch werken (bijvoor-
beeld: “Ik ben niet de moeite waard om te veranderen”, “Ik zou moeten veranderen 
zonder enige pijn of moeite”). In de tweede plaats omdat de persoonlijkheid ook de 
interactie tussen therapeut en cliënt beïnvloedt. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

De theatrale cliënt zal sterke druk uitoefenen op de therapeut om emotioneel te 
reageren op diens klachten en verhalen en zal, als de therapeut dit niet doet, zich te-
leurgesteld afwenden. Doet de therapeut het overigens wel, dan gaat het ook mis. De 
afhankelijke cliënt zal afhankelijk zijn van zijn therapeut, de vermijdende ontwijkend, 
de paranoïde afwerend, de borderline zonder vertrouwen.

Psychotherapie met mensen met een persoonlijkheidsstoornis zal zich daarom in 
het bijzonder moeten voorbereiden op moeilijkheden in de interactie. Deze hebben 
bijvoorbeeld betrekking op gebrek aan motivatie (het zijn vaak door anderen gestuur-
de patiënten), gebrek aan skills om met het therapeutisch regime mee te gaan, machts-
conflicten (denk aan de obsessief-compulsieve cliënt), ziektewinst, weerstand op 
grond van het geloof te falen als men verandert (“Als ik wat moet leren over mezelf, 
betekent dat dat ik faal”), de angst sowieso om te veranderen (“Ik kan niet meer met 
mezelf omgaan als ik veranderd ben”), weerstand tegen te snelle verandering. Voorts 
gaat het vaak om cliënten die meester zijn in aanvoelen van de gevoelens, behoeften 
en zwakke plekken van de therapeut en dus in het manipuleren van anderen, onder 
wie de therapeut.
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Binnen de psychotherapeutische hulpverlening wordt regelmatig gerapporteerd over 
behandelmethoden voor bepaalde klachten. Toch ziet de clinicus zich regelmatig voor 
het probleem gesteld dat hij weliswaar beschikt over een veelbelovende behandelme-
thode, maar een ongemotiveerde cliënt aantreft die niet bereid is om mee te werken, 
die weinig enthousiasme en inzet vertoont, die zich niet houdt aan richtlijnen, afspra-
ken en huiswerkopdrachten of die vroegtijdig de therapie wil beëindigen. Interventie-
methoden voor dit soort van problemen staan bekend als motiveringstechnieken. Bij 
motiveringstechnieken wordt de katalyserende functie van de therapeutische relatie 
benadrukt waardoor de medewerking en betrokkenheid van cliënten vergroot, en ver-
anderingsprocessen versneld kunnen worden (Van der Velden en Van Dyck, 1977; 
Lange, 1980, 1987; Schaap en Hoogduin, 1988).

Interactiestijl
Sullivan (1953) was een van de eerste auteurs die aan interactie en communicatie 
tussen mensen een belangrijke rol toekende in de etiologie en behandeling van allerlei 
psychopathologische stoornissen. Hij constateerde dat mensen dikwijls een voor hen 
typerende manier hebben om met anderen om te gaan. Het kenmerkende interactio-
nele gedragspatroon van een persoon noemen we de interactiestijl. De interactiestijl 
tekent zich duidelijker af naarmate deze minder gevarieerd, consistenter en extremer 
is. Interactiestijlen bezitten min of meer verborgen appèls waarmee het gedrag van de 
interactiepartners wordt gestuurd (Leary, 1957; Kiesler, 1983).

Leary (1957) ontwierp een model voor de interactiestijlen waarin twee dimensies, 
status en affiliatie, orthogonaal op elkaar geplaatst zijn en 16 interactiestijlen cirkel-
gewijs rond het snijpunt van de assen zijn weergegeven. Dominant gedrag wordt in de 
bovenste helft van de cirkelordening weergegeven, onderdanig gedrag in de onderste 
helft, affiliatief gedrag in de rechter helft en vijandig gedrag in de linker helft. Naar-
mate het gedrag meer extreem en nadrukkelijk is wordt het verder van het middelpunt 
geplaatst (Leary, 1957; Kiesler, 1983).

Kiesler (1986) bepaalde door middel van inhoudsanalyse ook de posities van de 
persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-III binnen het cirkelmodel (zie Figuur 1). 
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Figuur 1. Buitenste en binnenste ring: cirkelmodel van Kiesler (1983); middelste ring: posities 
van de DSM-III As–II persoonlijkheidsstoornissen (Kiesler, 1986).

Cliënt-specifieke motiveringsstrategieën
Om vast te stellen welke interactiestijlen van cliënten vaak leiden tot belemmeringen 
in therapie, analyseerden we klinische literatuur waarin problemen rond motivatie 
werden beschreven in samenhang met persoonlijkheidskenmerken van cliënten. Wij 
vonden steun voor onze veronderstelling dat problemen rond motivatie vaak in sa-
menhang werden genoemd met starre en nadrukkelijke interactiestijlen en dat er een 
zekere samenhang bestaat tussen de soort van interactiestijl en de soort van problemen 
die ontstonden. De analyses van de interactiestijlen voerden tot de formulering van 
een vijftal “lastige” cliënttypen die elk, op grond van een kenmerkende interactiestijl, 
een bepaalde plaats innemen in het cirkelmodel. Het model van Kiesler werd hierbij 
als basis genomen voor de interactionele diagnose. De vijf cliënttypen kregen de na-
men: de Dominanten, de Wantrouwigen, de Dwarsen, de Klagers en de Afhankelijken. 
Ze beslaan elk twee of drie van de zestien categorieën van het cirkelmodel. Samen 
beslaan ze de hele vijandige helft plus de dominante en de onderdanige polen van het 
model (zie Figuur 2).
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Figuur 2. Buitenste en binnenste ring: cirkelmodel van Kiesler (1983); middelste ring: posities 
van de vijf interactioneel-diagnostische cliënttypen.

In Tabel 1 zijn de vijf cliënttypen en de overeenkomstige categorieën van Kiesler 
(1983), Leary (1957) en DSM-III-R As–II (American Psychiatric Association, 1987) 
weergegeven. In Keijsers, Schaap, Keijsers, & Hoogduin (1990) is aangegeven hoe 
de vijf cliënttypen in de praktijk vastgesteld kunnen worden door middel van de Im-
pact Message Inventory (IMI) versie twee (Kiesler, Anchin, Perkins, Chirico, Kyle, & 
Federman, 1985). Hieronder worden de vijf cliënttypen beschreven. Geschetst wordt 
hoe deze cliënten benaderd dienen te worden.
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Tabel 1 
Vijf cliënttypen en overeenkomstige categorieën
Cliënttype Kiesler (1983) Leary (1957) DSM-III-R (APA,, 1987)
Dominant Zelfverzekerd Bazig-Autocratisch Narcistisch
 Dominant Obsessief-compulsief
 Wedijverend

Wantrouwig Wantrouwig Paranoïd
 Koel Antisociaal

 Dwars Vijandig Rebels-Wantrouwig Passief-agressief
 Onbetrokken Antisociaal
 Schizotypisch
 Borderline

Klagend Geremd Zelfverachtend-Masochistisch Ontwijkend
 Onzeker Obsessief-compulsief
 Onderdanig

Afhankelijk Volgzaam Afhankelijk-Volgzaam Afhankelijk
 Vertrouwend 

De dominante cliënt
Dominante personen kenmerken zich door hun zelfverzekerde, bepalende en dwin-
gende interactiestijl. Ze worden ervaren als zelfverzekerd, zelfstandig en energiek, en 
appelleren aan een zeker overwicht en respect bij anderen. Vaak hebben ze machtsge-
oriënteerde ambities en streven naar overwicht, aanzien, competentie, rijkdom, succes 
of populariteit. Ze hechten veel waarde aan hun autonomie, laten zich niet graag door 
anderen bepalen en houden liever zelf de touwtjes in handen. Meestal hebben ze een 
sterk gevoel van eigenwaarde en kunnen arrogant, belerend of bazig overkomen. Voor 
deze personen valt het moeilijk om eigen tekorten of problemen onder ogen te zien. 
Meestal hebben ze een pragmatische en rationele instelling met een voorkeur voor 
concrete zaken, produktiviteit en effectiviteit.

Om deze personen te motiveren voor therapie dienen zij hoffelijk en respectvol 
behandeld te worden. De therapeut is voorkomend en staat de cliënt op gepaste wijze 
te woord. Dominante cliënten kunnen veel moeite hebben met de cliëntrol, de af-
hankelijke positie in therapie en de bemoeienissen van de therapeut. De therapeut 
kan zich daarom het best bescheiden opstellen. Hij neemt geen sturende of belerende 
houding aan en laat het niet onnodig blijken wanneer hij zaken beter doorziet dan de 
cliënt. De therapeut hoort belangstellend toe, is spaarzaam met adviezen en toont zijn 
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instemming en respect voor de wijze waarop de cliënt geprobeerd heeft zich staande 
te houden. Het verdient de voorkeur dat de therapeut voorstellen over de behandeling 
en opdrachten op dusdanige wijze aanbiedt dat de cliënt keuzes kan maken (Tennen, 
Rohrbauch, Press, & White, 1981).

Dominante cliënten denken zelfstandig en onafhankelijk en vormen hun eigen me-
ning over het nut van de therapie. Deze mensen hebben gewoonlijk een voorkeur voor 
een concrete, overzichtelijke en doelgerichte werkwijze. De therapeut komt hieraan 
tegemoet door duidelijke en gefundeerde uitleg, concrete stappen en welomschreven 
bepalingen en metingen van doelen en subdoelen. Deze interventies vergroten ook het 
gevoel van controle voor de cliënt (Van der Velden & Van Dyck, 1977).

De wantrouwige cliënt
Deze personen ervaren de buitenwereld als bedreigend en worden gekenmerkt door 
een voortdurend wantrouwen jegens andere mensen. Zonder duidelijke aanleiding 
trekken ze de oprechtheid, loyaliteit en trouw van anderen in twijfel en zijn voort-
durend waakzaam om niet misbruikt en bedrogen te worden. Ze komen koel, afstan-
delijk, serieus en kritisch over. Deze personen voelen zich het veiligst wanneer ze 
van niemand afhankelijk zijn en niemand nodig hebben. Ze zullen fel in het verweer 
komen wanneer hun autonomie wordt aangetast. Ze zijn uiterst gevoelig voor machts-
verdelingen onder mensen, zien neer op personen met lagere status en zijn afgunstig 
op personen met hogere status. Zij gaan niet snel intieme bindingen aan tenzij ze 
iemand volledig kunnen vertrouwen. Ze zijn gereserveerd en defensief. Vaak hebben 
zij een hautaine houding, geloven zonder meer in hun eigen gelijk en zijn niet snel 
bereid tot compromissen. Zij volgen anderen met een kritisch oog en kunnen fel en 
aanvallend worden wanneer ze niet correct worden behandeld. De oorzaken van hun 
problemen en lijden worden gewoonlijk bij anderen gezocht. Aangedaan onrecht kun-
nen zij moeilijk vergeven en vergeten.

Deze personen hebben een zeer correcte en zorgvuldige benadering nodig om ze 
in behandeling te houden. Zij kunnen door hun zelfingenomenheid, vooroordelen en 
kritiek snel irritatie oproepen. De therapeut die zich niet beheerst zal snel datgene 
bevestigen wat de cliënt op voorhand toch al van hem verwacht had (Millon, 1981). 
De therapeut dient hoffelijk, attent en tolerant te zijn. De vriendelijkheid van de thera-
peut mag echter niet ervaren worden als onderdanigheid of capitulatie. De paranoïde 
persoon zal op hem gaan neerzien en geen verdere adviezen meer accepteren. Het is 
wenselijk dat de therapeut een zekere autoriteit en prestige uitstraalt (Millon, 1981; 
Hoogduin, 1986). De therapeut treedt de cliënt rustig tegemoet, kiest zorgvuldig zijn 
woorden en spreekt niet te lang aan een stuk (Tennen et al., 1981). Hij neemt geen mo-
raliserende of persoonlijke standpunten in en richt zich op feitelijke en observeerbare 
gedragingen en gebeurtenissen (McGuire, 1985). 

Om iets te bereiken bij deze cliënten zal de therapeut vaak op indirecte en sug-
gestieve wijze te werk moeten gaan. Hij geeft blijk van respect voor de cliënt door 
hem serieus te nemen in zijn visies en beslissingen. Dit houdt onder andere in dat hij 
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de paranoïde leefwereld van de cliënt accepteert, hetgeen natuurlijk niet betekent dat 
hij deze visies ook moet delen. Wanneer hij de cliënt toch van een zaak wil overtuigen 
doet hij dit het best door zorgvuldige, overtuigende en feitelijke informatie te geven 
met de grootst mogelijke duidelijkheid (Burlton, 1933). 

De dwarse cliënt
Deze cliënten hebben veel moeite om zich te conformeren aan sociale normen, rela-
tionele verwachtingen en beroepsmatige of andere verplichtingen. Ze verzetten zich 
tegen elke verplichting die hun wordt opgelegd. Zij worden ervaren als grillig, dwars 
en licht ontvlambaar. Het ene moment zoeken ze affectie en toenadering, tonen goede 
voornemens en zijn gedwee, het andere moment kunnen ze dwars, aanvallend of veel-
eisend zijn. Ze scheppen voortdurend afstand tussen zichzelf en anderen. Gevoelens 
van miskenning en verongelijktheid zijn vaak aanwezig. Ze lijken chronisch teleur-
gesteld in mensen en kunnen aangedaan onrecht moeilijk vergeven. Anderen worden 
met een kritisch oog bekeken. Gewoonlijk zijn deze cliënten ontevreden, cynisch, 
onzeker en hebben een lage zelfwaardering. Onvrede en verzet kan openlijk geuit 
worden, maar kan ook tot uiting komen in een patroon van voortdurend zaken en 
verplichtingen uitstellen en vergeten.

De zakenman Nauheim (1964) constateerde dat dergelijke klanten het presteren 
om op den duur iedere verkoper tegen zich in het harnas te jagen. Deze klant heeft 
volgens Nauheim bovenal een vriendelijke, geduldige en tegemoetkomende benade-
ring nodig. Een zelfde benadering wordt voorgesteld door Millon (1981), Hoogduin 
(1986) en Van der Velden (1985). De therapeut blijft vriendelijk en belangstellend, is 
verdraagzaam en handelt volgens verstandige en zorgvuldige keuzes en is consequent 
in zijn gedrag. Wanneer de cliënt kritiek op hem heeft, neemt hij dit serieus en betuigt 
zijn spijt over de onvrede van de cliënt. Wanneer hij zich vergist heeft, geeft hij dit 
snel en nadrukkelijk toe. Volgens Hoogduin (1986) werkt dit beter dan dat de thera-
peut zijn gedrag gaat verdedigen. 

Deze personen moeten eveneens op niet-dwingende wijze worden benaderd. De 
therapeut legt zijn meningen en voorstellen voor en laat de cliënt vertellen wat hij of 
zij er van denkt, of hij biedt aan om er nog eens over na te denken. De cliënt wordt 
verleid om zelf met zinvolle voorstellen te komen over hoe de behandeling voortgezet 
moet worden (Tennen et al., 1981). Bij deze cliënten is het nog meer dan bij de ande-
ren van belang dat de therapeut met beschrijvingen, voorbeelden en suggesties nauw 
aansluit bij de leefwereld en noden van de cliënt. Deze zal zich hierdoor begrepen 
voelen en eerder bereid zijn om zijn woorden te accepteren en mee te werken (Van 
der Velden en Van Dyck, 1977; Tennen et al., 1981; Dhaenens, Schaap, De Mey, & 
Näring, 1989).



 69

interactiestijl, psychotherapie en persoonlijkheidsstoornis

De klagende cliënt
Deze personen worden gekenmerkt door starheid, passiviteit, en pessimisme. Zij wor-
den geplaagd door ernstige en diepgewortelde innerlijke conflicten die niet door de 
buitenwereld opgelost kunnen worden. Zij hebben de behoefte om zich te laten gelden 
maar worden weerhouden door chronische twijfel, gepieker en remmingen. Zij stellen 
hoge eisen aan zichzelf en meten hun mislukkingen af aan hooggegrepen idealen. 
Schuldgevoelens en zelfbestraffende manoeuvres kunnen het gevolg zijn. Hun soci-
aal gedrag is stijf, krampachtig, onzeker en subassertief. Ze zijn schuchter en stil in 
gezelschappen en tonen weinig hartelijkheid of vriendelijkheid, noch openlijke kritiek 
of vijandigheid. Ze reageren overgevoelig op kritiek. Jaloezie, wantrouwen, veronge-
lijktheid en passief-agressief verzet kan voorkomen. Meestal zijn ze pessimistisch en 
ontevreden en kunnen aanhoudend klagen over hetgeen ze allemaal moeten missen en 
wat anderen beter hebben.

In therapie doen deze personen een krachtig appèl op hulp. Echter de bedrukte 
stemmingen en het starre gedrag zijn moeilijk te doorbreken. De ontevreden, stille en 
passieve cliënt kan daardoor snel gevoelens van ontmoediging, irritatie en ongeduld 
oproepen bij hulpverleners. Dergelijke reacties bevestigen wederom het negatieve 
zelfbeeld van deze personen. Om hen te motiveren voor therapie is het van belang 
dat de therapeut zijn geduld bewaart, begrip en belangstelling toont voor de klachten 
en zijn verwachtingen niet te hoog stelt. De pessimistische cliënt voelt zich niet be-
grepen en serieus genomen bij een optimistische therapeut. Dit geldt ook wanneer de 
therapeut hem probeert op te beuren (Leary, 1957). Positieve labeling kan hier meer 
soelaas bieden. Bij positieve labeling geeft de therapeut een positieve betekenis aan 
het probleemgedrag van de cliënt. In zijn bewoordingen brengt hij de positieve, func-
tionele of opbouwende aspecten van dit gedrag naar voren. Zo kan sociale remming 
gelabeld worden als “U overweegt altijd zorgvuldig uw woorden voordat u iets zegt.” 
Naarmate de relabeling beter aansluit op het referentiekader van de cliënt zal dit meer 
kans van slagen hebben (Lange, 1987).

De klagende cliënt dient extrinsiek gemotiveerd te worden voor therapie. De 
inspanningen van nu dienen voor verbeteringen later. Vaak worden kleine vooruit-
gangen door deze personen niet als verbetering beleefd (Miller, 1985). Het verdient 
aanbeveling om op concrete wijze te werk te gaan. De therapeut helpt om de pro-
bleemgebieden in concrete termen te verwoorden en concrete doelen en subdoelen 
te bepalen. Dergelijke concretiseringen kunnen nieuw hoopgevende perspectieven 
bieden (Lange, 1981). 

De klagende cliënt heeft vaak enige pressie nodig om tot activiteiten te komen. De 
therapeut kan op de geëigende momenten directieven gebruiken en zich beroepen op 
zijn ervaring als deskundige (Van der Velden en Van Dyck, 1977).

Wanneer de cliënt voortdurend opdrachten afwijst omdat deze te zwaar of onmoge-
lijk zijn kan de therapeut kiezen voor de paradoxale houding achteruit zitten. Hierbij 
blijft hij vriendelijk en empathisch. Hij toont zich begaan met de ernst van de situatie 
en toont alle begrip voor de machteloosheid van de cliënt. Hij vermijdt het om hoop te 
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geven of aan de cliënt te trekken en is zonodig nog passiever dan de cliënt. Wel geeft 
hij op indirecte wijze enige suggesties over hetgeen nu eigenlijk gedaan zou moeten 
worden, maar ziet dat de cliënt er nog niet aan toe is (Wolke-Heffels en Poell, 1986; 
Hoogduin, 1986).

De afhankelijke cliënt
Deze personen kenmerken zich door een voortdurende behoefte aan hulp, bevestiging 
en affectie. Gewoonlijk hebben ze weinig ambities, pretenties en geestdriften. Ze zijn 
gelaten, mild en welwillend. Vaak overschatten ze de prestaties en capaciteiten van 
anderen en onderschatten hun eigen vermogens. In contacten tonen deze personen 
zich gevoelig en reageren sterk op kritiek en afwijzingen. Het kost hen veel moeite 
om eigen standpunten in te nemen en assertief gedrag te tonen. Ze hebben weinig zelf-
vertrouwen en zijn nauwelijks doordrongen van hun eigen individualiteit. Het kost 
hen veel moeite om zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheden te 
dragen. Ze voelen zich snel angstig en hulpeloos. 

Deze cliënten kunnen het best voor therapie gemotiveerd worden door ze een warm 
en ondersteunend contact te bieden. Ze hebben veel erkenning, ruimte en veiligheid 
nodig (Leary, 1957). De therapeut komt hieraan tegemoet door blijk te geven van zijn 
betrokkenheid bij de cliënt, door aandacht en belangstelling voor hun problemen te 
tonen, door geduldig te zijn en door een informele en ontspannen sfeer te scheppen. 
Wanneer de cliënt zich ongemakkelijk en onzeker voelt in therapie kan hij op het ge-
mak worden gesteld door bijvoorbeeld een babbeltje of door eens te informeren naar 
liefhebberijen van de cliënt of zaken waar hij goed in is. Hierdoor wordt de ernstige 
sfeer af en toe doorbroken en de cliënt in een ander daglicht gesteld (Lange, 1980). 
Zo wordt ook voorkomen dat de cliënt “overruled” wordt (cf. Orlinsky en Howard, 
1975). Met complimenten en positieve feedback kan de afhankelijke cliënt worden 
aangemoedigd en zijn zelfvertrouwen worden versterkt (Lange, 1981). De therapeut 
wijst op de zaken die goed gingen en op de omstandigheden waardoor andere zaken 
nog niet lukten. Opdrachten en oefeningen worden niet als kleinigheidje gepresen-
teerd maar als zwaar en moeizaam. De therapeut onderbiedt eerder dan dat hij de 
cliënt overvraagt. Op deze wijze worden de cliënt meer mogelijkheden geboden om 
succeservaringen op te doen (Van der Velden en Van Dyck, 1977).

Bij afhankelijke cliënten is het van belang om te zorgen dat ze zelf een actieve en 
verantwoordelijke rol krijgen in therapie. Met pauzes en terughoudendheid probeert 
de therapeut de inbreng van de ander te stimuleren. Ook vraagt hij herhaaldelijk om 
reacties en meningen en nodigt de cliënt uit om mee te denken. Hij helpt de cliënt met 
meningen onder woorden te brengen en keuzes te maken (Beier, 1966; Van der Velden 
en Van Dyck, 1977; Stufkens, 1979).

Wanneer de cliënt zijn eigen verantwoordelijkheid om iets te veranderen steeds 
afschuift, kan de therapeut kiezen voor een paradoxale houding. Wolke-Heffels en 
Poell (1986) beschrijven een succesvolle strategie bij een afhankelijke cliënte. Hierbij 
werd het probleemgedrag van de cliënte positief geëtiketteerd waardoor zij er mak-
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kelijker verantwoordelijkheid voor kon nemen. De opvattingen van de cliënte die 
veranderingen moeilijk maken, werden niet bestreden. De cliënte werd zelfs gewezen 
op de gevaren en nadelen van veranderingen. Door de permissieve en ongedwongen 
houding van de therapeute werd de angst voor veranderingen verminderd en bleef de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij de cliënte. Deze ondernam tenslotte zelf stappen 
die tot de gewenste veranderingen voerden.
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