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•  Beloop Five Factor Model (FFM): Neuroticisme, Extraversie, Openheid 

nemen af op latere leeftijd, terwijl Altruïsme en Conscientieusheid 
toenemen. Na het 70e levensjaar weer een lichte stijging van Neuroticisme. 

 
•  Beloop persoonlijkheidsstoornissen (PS): Bij de borderline en antisociale 

PS wordt een sterke verbetering gerapporteerd op latere leeftijd.  

•  De prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen onder 65-plussers ligt 
tussen 3-13%, binnen poliklinische populaties tussen 5-33% en klinische 
populaties zelfs tussen 7-80%. Bij ouderen wordt het vaakst een obsessief-
compulsieve, ontwijkende of schizoide PS geclassificeerd.  

 
 
  

     Epidemiologie 



     Epidemiologie & vertekening 

•  N= 36.659, Leeftijd: 18-98 jaar (niet-geïnstitutionaliseerde ouderen) 
•  Met de AUDADIS–IV werden 7 PS geïncludeerd (schizotypische, 

borderline, narcistische PS ontbraken)  
•  Conclusie studie 1: Prevalentie van PS was bij ouderen lager 
•  Conclusie studie 2: Bij 29% van de DSM-criteria was sprake van 

measurement bias 

 
 
•  N= 37.000…. 
 
•  Vertekening ouderen 29% van As-II criteria…. 

 
  



Heterotypische continuïteit…  

 
“Onderliggende latente persoonlijkheids-
karakteristieken blijven stabiel gedurende de 
gehele levensloop, maar de vorm waarin deze tot 
uitdrukking komt is veranderlijk.” 
 
Mroczek, D.K., Hurt, S.W. & Berman, W.H. (1999). Conceptual and methodological 
issues in the assessment of personality disorders in older adults. In E. Rosowsky, R.C 
Abrams & R.A. Zweig (Eds.). Personality disorders in older adults (pp. 135-150). 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 
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•  Antisociale en borderline PS worden  
     met het toenemen minder manifest. 

•  Persoonlijkheidstrekken kunnen door belastende omgevingsfactoren 
op latere leeftijd verergeren tot persoonlijkheidsstoornissen? Laat 
ontstane persoonlijkheidsstoornis echter niet (als specifier) 
opgenomen in DSM-5, maar waarschijnlijk wel in de nieuwe ICD 
(Bron: Peter Tyrer, 2014) 

 
•  Persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening 

opgenomen in het DSM-5-hoofdstuk over PS. Conceptueel zinvol? 
  

 

  DSM-5 PS: Uitdoving, laat-ontstaan & verandering  



  Assessment: leeftijdsneutraal vs. leeftijdsspecifiek 



Leeftijdsneutraliteit 
•  De leeftijdsneutraliteit van de NEO-Personality Inventory Revised 

(NEO-PI-R) is onderzocht in een algemene populatie; vooral de 
Extraversieschaal toonde onvoldoende leeftijdsneutraliteit aan.  

•  Zowel de Young Schema Questionnaire (YSQ) als de Assessment 
of DSM-IV Personality Disorders (ADP-IV) bleken in een GGz-
populatie met verslavingsproblematiek qua items en schalen nagenoeg 
volledig leeftijdsneutraal. Wel bleek de YSF-schaal Veeleisendheid/
grootsheid leeftijdsgevoelig.  

•  Op de Personality Inventory DSM-5 (PID-5) werd in een algemene 
populatie leeftijdsvertekening aangetoond op de vier facetten: Sociale 
teruggetrokkenheid, Aandacht zoeken, Rigide perfectionisme en 
Ongewone overtuigingen en ervaringen.  



Leeftijdsspecifiek (GPS) 

•  N= 159 ouderen & 96 informanten, (ambulante GGz-populatie) 
•  Extern criterium: DSM-IV classificatie wel/geen PS (klinisch vastgesteld)  
•  Patiëntversie: sensitiviteit/specificiteit= 69% 
•  Informantversie: sensitiviteit= 45%, specificiteit= 78% 
•  Patiëntversie is hulpmiddel bij de indicatiestelling voor voortgezet 

persoonlijkheidsonderzoek 



Leeftijdsspecifiek (HAP) 

•  N= 204 informanten (GGz-populatie), 385 informanten (V&V-populatie) 
•  Interne consistentie van de schalen is adequaat  
•  Congruente validiteit HAP-QBF (FFM) is goed 



Leeftijdsneutraal (PID-5) 

•  Personality Inventory DSM-5 (PID-5) 
•  Zelfinvulvragenlijsten als informantenlijsten 
•  Factoranalyses verricht met de PID-5 binnen een gezonde 

Belgische populatie ouderen 
•  Psychometrisch onderzoek binnen klinische populaties 

volgt… 



 
•  Depressive ouderen met minimaal één persoonlijkheidsstoornis 

vastgesteld door de SCID-II 
•  Deze ouderen profiteerden eerder niet van een anitidepressivum (AD) 
•  37 patienten werden gerandomiseerd in AD-behandeling óf AD- 

behandeling met dialectische gedragstherapie 
•  Combinatiebehandeling bleek significant beter ten aanzien van 

interpersoonlijk sensitiviteit en agressie 



Indruksvaliditeit van de DSM-5-PS-
criteria is voor ouderenpopulaties 
discutabel 
Persoonlijkheidsverandering door een 
somatische aandoening imponeert 
meer als een gedragsstoornis en 
verdient derhalve een andere plek in 
de DSM-5.1 
Indruksvaliditeit van de onderzochte 
persoonlijkheidsvragenlijsten is 
voldoende tot goed (NEO-PI-R, PID-5, 
ADP-IV, YSQ) 
De GPS en H 

N= 36.659, Leeftijd: 18-98 jaar (niet-
geïnstitutionaliseerde ouderen) 
Met de AUDADIS–IV werden 7 PS 
geïncludeerd (schizotypische, 
borderline, narcistische PS ontbraken)  
Conclusie studie 1: Prevalentie van PS 
neemt af met het toenemen van de 
leeftijd: 9.4% (18-24), 7.7% (25-34) en 
3.5% (>64)  
Conclusie studie 2: Bij 29% van de 
DSM-criteria was sprake van 
measurement bias 

 
•  31 poliklinische ouderen met chroniche depressie en/of 

persoonlijkheidsstoornissen of -trekken 
•  Pre-post design met een medium behandeleffect wat betreft reductie 

van depressieve symptomen, disfunctionele schemas en schema modi 
•  De reductie van symptoms kwam tot stand door veranderingen in de 

disfunctionele schema’s 


