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RelevantieRelevantie

•• 15 % van de normale bevolking15 % van de normale bevolking

•• Invloed op sociaalInvloed op sociaal--maatschappelijk functionerenmaatschappelijk functioneren

•• Slecht herstel, grotere kans op terugval en Slecht herstel, grotere kans op terugval en 

chroniciteitchroniciteit van AS I pathologievan AS I pathologie

•• Interfereren met ontwikkeling Interfereren met ontwikkeling ((ChanenChanen & & McCutcheonMcCutcheon, 2013), 2013)

•• RisicovolRisicovol gedraggedrag ((ChanenChanen et al., 2008)et al., 2008)

•• Grote Grote kanskans op op susuïïcidecide ((ChanenChanen et al., 2008)et al., 2008)

•• Kostbaar voor de maatschappijKostbaar voor de maatschappij

AandachtspuntenAandachtspunten

•• Persoonlijkheid en psychopathologie Persoonlijkheid en psychopathologie ((WidigerWidiger & Smith, & Smith, 

2008; 2008; PiersmaPiersma, 1989), 1989)

•• Contextfactoren Contextfactoren ((ShinerShiner & Allen, 2013; & Allen, 2013; ShinerShiner & & CaspiCaspi, 2012), 2012)

•• Culturele factoren Culturele factoren (Mulder, 2012)(Mulder, 2012)

•• GenderGender (Ford & (Ford & WidigerWidiger, 1989), 1989)

•• Instabiliteit Instabiliteit ((GundersonGunderson et al., 2003; 2011)et al., 2003; 2011)

•• Problemen met DSMProblemen met DSM--IV IV (Clark, 2007)(Clark, 2007) en DSMen DSM--5 5 ((ClarkinClarkin & & 

HuprichHuprich, 2011; First, 2011; , 2011; First, 2011; GundersonGunderson, 2010; Paris, 2012; , 2010; Paris, 2012; ShedlerShedler et al., 2010)et al., 2010)



•• Excessieve comorbiditeit Excessieve comorbiditeit ((WidigerWidiger & & TrulTrul, 2007), 2007)

•• Heterogeniteit binnen categorieHeterogeniteit binnen categorieëën n ((CooperCooper, , BalsisBalsis & & 

ZimmermanZimmerman, 2010), 2010)

•• Inadequate dekking Inadequate dekking ((GeigerGeiger & & CrickCrick, 2009), 2009)

•• Onvoldoende licht op affect, cognitie, Onvoldoende licht op affect, cognitie, 

representaties representaties (Westen, 2004)(Westen, 2004)

•• Arbitraire diagnostische drempels Arbitraire diagnostische drempels (Clark, 2007)(Clark, 2007)

•• Alles of nietsAlles of niets

Problemen met AS II DSMProblemen met AS II DSM--IVIV

•• Niet valideNiet valide

•• Geringe relatie tussen stoornis en behandelingGeringe relatie tussen stoornis en behandeling

•• GeenGeen ontwikkelingsperspectiefontwikkelingsperspectief

•• GeenGeen gezondegezonde kenmerkenkenmerken

•• CliniciClinici gebruikengebruiken het het nietniet goedgoed (Zimmerman & (Zimmerman & MattiaMattia, 1999; , 1999; 

ZimmermanZimmerman & & GalianoGaliano, 2010), 2010)

Problemen met AS II DSMProblemen met AS II DSM--IV IV (vervolg)(vervolg)



GevarenGevaren

•• Stigmatisering Stigmatisering ((EvansEvans--LackoLacko, , BrohanBrohan, , MojtabaiMojtabai & & ThornicroftThornicroft, , 20122012;; LewisLewis

& & ApplebyAppleby, 1988), 1988)

•• Iatrogene schade Iatrogene schade 

•• Beperkt toekomstperspectief Beperkt toekomstperspectief 

•• Medicatiegebruik, Medicatiegebruik, polyfarmaciepolyfarmacie ((ChanenChanen, et al., 2008), et al., 2008)

De klinische praktijkDe klinische praktijk

•• Klinisch interviewKlinisch interview

•• SemiSemi--gestructureerdgestructureerd interviewinterview

•• Zelfrapportage methodenZelfrapportage methoden



Klinisch oordeelKlinisch oordeel

•• Niet valide Niet valide ((ÆÆgisdgisdóóttirttir et al., 2006)et al., 2006)

•• Gebruik van Gebruik van heuristiekenheuristieken ((GarbGarb, 1998; , 1998; KahnemanKahneman, & Klein 2009;   , & Klein 2009;   

KahnemanKahneman, , SlovicSlovic, & , & TverskyTversky, 1982), 1982)

•• Te veel vertrouwen in eigen Te veel vertrouwen in eigen oordeelsoordeels--

bekwaamheidbekwaamheid ((LilienfieldLilienfield, , LynnLynn & & LohrLohr, 2003, 2003))

SemiSemi--gestructureerdgestructureerd interviewinterview

++ BetrouwbaarBetrouwbaar ((RamirezRamirez BascoBasco et al., 2000)et al., 2000)

++ NalopenNalopen van van allealle criteria criteria (Rogers, 2001)(Rogers, 2001)

++ NavraagNavraag

̵̵ TijdsintensiefTijdsintensief

̵̵ TestTest--hertesthertest betrouwbaarheidbetrouwbaarheid (Zimmerman, 1994)(Zimmerman, 1994)

̵̵ BeperktBeperkt door door validiteitvaliditeit van DSMvan DSM--IVIV

̵̵ ProbleemgerichtProbleemgericht i.p.vi.p.v. . persoonsgerichtpersoonsgericht



ZelfZelf--rapportagerapportage

++ GemakkelijkGemakkelijk tete gebruikengebruiken

++ PsychometrischePsychometrische kwaliteitenkwaliteiten (Meijer et al., 2001)(Meijer et al., 2001)

̵̵ Klinische relevantie van Klinische relevantie van traittrait modellen modellen (First, 2010; Paris, (First, 2010; Paris, 

2012)2012)

̵̵ PatiPatiëënten hebben weinig zelfkennis nten hebben weinig zelfkennis (Westen, 1997)(Westen, 1997)

̵̵ Geen kennis van psychopathologie Geen kennis van psychopathologie (Westen & (Westen & WeinbergerWeinberger, , 

2004)2004)

̵̵ Weinig zicht op interne processen Weinig zicht op interne processen 

̵̵ Weinig overeenstemming met informanten Weinig overeenstemming met informanten ((KlonskyKlonsky, , 

OltmannsOltmanns, & , & TurkheimerTurkheimer, 2002), 2002)

WatWat tete doendoen??

•• SystematiserenSystematiseren van het van het klinischklinisch oordeeloordeel!!

•• GoedGoed gesprekgesprek door door ervarenervaren clinicusclinicus

•• ScorenScoren volgensvolgens betrouwbaarbetrouwbaar systeemsysteem

•• PsychometrischePsychometrische precisieprecisie éénn klinischeklinische

bruikbaarheidbruikbaarheid

•• NietNiet tete zwaarzwaar leunenleunen op op zelfbeoordelingzelfbeoordeling



SWAPSWAP--200200

•• ShedlerShedler WestenWesten Assessment ProcedureAssessment Procedure

•• KlinischKlinisch diagnostischdiagnostisch interviewinterview

•• 200 items, 200 items, gescoordgescoord door door clinicusclinicus

•• GeenGeen vakjargonvakjargon

•• UitvoerigeUitvoerige beschrijvingbeschrijving van van gezondgezond tot tot ernstigeernstige

pathologiepathologie

•• QQ--sort sort methodemethode

�Vrij van jargonVrij van jargon

•• Neigt ertoe onacceptabele wensen of gevoelens Neigt ertoe onacceptabele wensen of gevoelens 

te vervormen door ze om te zetten in het te vervormen door ze om te zetten in het 

tegendeel (bijv. zou overmatige zorg of tegendeel (bijv. zou overmatige zorg of 

toewijding kunnen laten zien terwijl hij/zij toewijding kunnen laten zien terwijl hij/zij 

tekenen van onbewuste vijandigheid toont).tekenen van onbewuste vijandigheid toont).

•• Waarnemingen lijken oppervlakkig, globaal, Waarnemingen lijken oppervlakkig, globaal, 

impressionistisch; heeft moeite om de aandacht impressionistisch; heeft moeite om de aandacht 

te richten op specifieke details.te richten op specifieke details.

•• Lijkt niet in staat om belangrijke anderen zodanig Lijkt niet in staat om belangrijke anderen zodanig 

te beschrijven dat zij als te beschrijven dat zij als ““echte mensenechte mensen””
overkomen; beschrijvingen van anderen zijn vaak overkomen; beschrijvingen van anderen zijn vaak 

eenzijdig en zonder relieenzijdig en zonder reliëëf.f.



� Gezond functionerenGezond functioneren

•• Heeft psychologisch inzicht, is in staat zichzelf en Heeft psychologisch inzicht, is in staat zichzelf en 
anderen te begrijpen op subtiele en verfijnde wijze.anderen te begrijpen op subtiele en verfijnde wijze.

•• Is in staat om zijn/haar talenten, capaciteiten en Is in staat om zijn/haar talenten, capaciteiten en 
energie effectief en productief te gebruiken.energie effectief en productief te gebruiken.

•• Heeft het vermogen om alternatieve gezichtspunten Heeft het vermogen om alternatieve gezichtspunten 
te zien, zelfs in zaken die sterke gevoelens losmaken.te zien, zelfs in zaken die sterke gevoelens losmaken.
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SWAP SWAP ontwikkelingontwikkeling

•• Items Items uituit klinischeklinische en en empirischeempirische bronnenbronnen

(DSM criteria, review van (DSM criteria, review van literatuurliteratuur, , 

opgenomenopgenomen gesprekkengesprekken, input van experts), input van experts)

•• Clinical case formulation Clinical case formulation modelmodel

•• Grote Grote databestandendatabestanden met met gegevensgegevens van van 

experts van experts van verschillendeverschillende orioriëëntatiesntaties



Wat levert het op?Wat levert het op?

•• DrieDrie score score profielenprofielen

–– DSMDSM--IV diagnoses (PS scores) IV diagnoses (PS scores) 

–– SWAP SWAP persoonlijkheidssyndromenpersoonlijkheidssyndromen

–– Trait Trait dimensiesdimensies (Factor Scores)(Factor Scores)

•• Healthy Functioning IndexHealthy Functioning Index

•• DIRE (DIRE (DispositionalDispositional Indicators of Risk Indicators of Risk 

ExposureExposure))



DiagnostischeDiagnostische prototypesprototypes

•• AntisociaalAntisociaal--

PsychopathischPsychopathisch

•• ParanoParanoïïdede

•• SchizoSchizoïïdede--SchizotypischSchizotypisch

•• ObsessieveObsessieve stijlstijl

•• HistrionischHistrionisch

•• NarcistischNarcistisch

•• DepressiefDepressief

•• VijandigVijandig--OppositioneelOppositioneel

•• OntregeldOntregeld (Borderline)(Borderline)

•• VermijdendVermijdend

•• AfhankelijkAfhankelijk--SlachtofferSlachtoffer

12 12 DimensiesDimensies

•• PsychologischePsychologische gezondheidgezondheid

•• PsychopathiePsychopathie

•• HostiliteitHostiliteit

•• NarcismeNarcisme

•• EmotioneleEmotionele dysregulatiedysregulatie

•• DysforieDysforie

•• SchizoSchizoïïdede OriOriëëntatientatie

•• ObsessioneelObsessioneel

•• SchizotypischSchizotypisch

•• OedipaalOedipaal conflictconflict

•• DissociatieDissociatie

•• SexueelSexueel conflictconflict



PsychometriePsychometrie

•• GoedeGoede interbeoordelaarsbetrouwbaarheidinterbeoordelaarsbetrouwbaarheid (.72 (.72 

--.85) .85) ((BaglovBaglov, Bi, , Bi, ShelerSheler & & WestenWesten, 2012; , 2012; WestenWesten et al., 2010) et al., 2010) 

•• VergelijkbaarVergelijkbaar met semimet semi--gestructureerdegestructureerde

interviews (.69interviews (.69--.84) .84) ((LobbestaelLobbestael et al., 2011, Zimmerman et al., 1994)et al., 2011, Zimmerman et al., 1994)

•• ValideValide in in relatierelatie tot diverse criteria en tot diverse criteria en 
uitkomstenuitkomsten ((BaglovBaglov, Bi, , Bi, ShedlerShedler & & WestenWesten, 2012; , 2012; WestenWesten, , ShedlerShedler, Bradley, , Bradley, DeFifeDeFife, , 

2012)2012)

KlinischeKlinische bruikbaarheidbruikbaarheid (Spitzer et al., 2008)(Spitzer et al., 2008)
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Toepassing SWAPToepassing SWAP

•• Intake en uitgebreidere diagnostiekIntake en uitgebreidere diagnostiek

•• Forensische diagnostiekForensische diagnostiek

•• Evaluatie van behandelingEvaluatie van behandeling

•• Vastlopen behandelingVastlopen behandeling

•• Wetenschappelijk onderzoekWetenschappelijk onderzoek

•• IndicatiestellingIndicatiestelling

IdeografischIdeografisch en nomothetischen nomothetisch
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