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Abstract 

Hoewel uit onderzoek naar perfectionisme blijkt dat het stellen van hoge 

standaarden vaak met zelfkritiek gepaard gaat, gebeurde er nog geen onderzoek naar de 

vraag wanneer het nastreven van hoge standaarden resulteert in een zelfkritische 

houding. Dit verband wilden wij in deze correlationele studie onderzoeken vanuit het 

perspectief van de zelfdeterminatietheorie. Meer bepaald wilden we nagaan of 

verschillende motieven achter het nastreven van hoge standaarden differentieel 

samenhangen met zelfkritisch perfectionisme. Daarnaast wilden we onderzoeken welk 

verband de motieven vertonen met verschillende uitkomstvariabelen zoals 

noodbevrediging, zelfwaarde, schools functioneren, depressiesymptomen en 

eetstoornissymptomen. De steekproef bestond uit 292 jongeren die allen een 

zelfrapportagevragenlijst invulden. Uit de principale componentenanalyse bleek dat 

persoonlijke standaarden kon onderscheiden worden van de volgende motieven voor 

hoge standaarden: amotivatie, externe regulatie, introjectie en autonome motivatie. De 

samenhang van deze motieven met zelfkritisch perfectionisme en met de 

uitkomstvariabelen werd onderzocht via hiërarchische regressieanalyses. Autonome 

motivatie vertoonde weinig tot geen onafhankelijke relaties met zelfkritisch 

perfectionisme. Amotivatie en introjectie vertoonden daarentegen een onafhankelijk 

verband met verschillende elementen van zelfkritisch perfectionisme. Voor externe 

regulatie waren de resultaten minder eenduidig. Met betrekking tot de relatie met de 

uitkomstvariabelen bleek dat autonome motivatie een onafhankelijk positief verband 

vertoonde met enkele van de adaptieve uitkomstvariabelen en een onafhankelijk 

negatief verband met enkele van de maladaptieve uitkomstvariabelen. Het omgekeerde 

patroon werd teruggevonden voor introjectie en amotivatie. Externe regulatie was aan 

geen enkel van de uitkomstvariabelen gerelateerd. Samen suggereren de bevindingen 

dat verschillende motieven achter het nastreven van persoonlijke standaarden een 

verschillende samenhang vertonen met zelfkritisch perfectionisme en aanpassing. 
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Inleiding 

Perfectionisme is een woord dat vaak gebruikt wordt in het dagdagelijkse leven. 

Iedereen herkent wel uitspraken als: “Mijn vrouw is verschrikkelijk perfectionistisch, 

’t is nooit goed genoeg voor haar”, “Voor mijn zoon moeten de puntjes altijd op de i 

staan”, “Ze mag 8/10 halen en nog zal ze niet tevreden zijn”… Maar perfectionisme, 

wat betekent dat eigenlijk? Bestaan er verschillende soorten perfectionisme? Kan 

iemand omwille van verschillende redenen perfectionistisch zijn? Wat zijn de gevolgen 

van perfectionisme? Een heel aantal vragen waar reeds heel wat wetenschappelijk 

onderzoek naar gebeurd is. En toch is perfectionisme nog steeds een relatief onduidelijk 

gedefinieerd construct dat nog niet goed begrepen wordt (Frost, Marten, Lahart, & 

Rosenblate, 1990; Shafran, Cooper, & Fairburn, 2002). 

Doorheen de literatuur rond perfectionisme maak je kennis met verschillende 

definities. Enkele van de oudste definities zijn die van Horney, van Hollender (1965), 

van Hamachek (1978) en van Burns (1980). Horney  omschreef perfectionisme als “the 

tyranny of the shoulds” (zoals geciteerd in Shafran & Mansell, 2001, p. 879). Door 

Hollender (1965) werd perfectionisme gedefinieerd als “the practice of demanding of 

oneself or others a higher quality of performance than is required by the situation” 

(p. 94). Ongeveer een decennium later beschreef Hamachek (1978) perfectionisme als:  

A psychological phenomenon that remains somewhat of a clinical 

mystery. On the one hand, there are people who are able to take on a task 

and set out to do their best without worrying unduly about whether 

they’re absolutely perfect. On the other hand, there are others who 

assume a task of equal proportions but who stew endlessly in emotional 

juices of their own brewing about whether they’re doing it just right. For 

stewers, the tasks they take on do not translate into just doing one’s best 

but, rather, doing better than has ever been done before. (p. 27) 

Door Burns  (1980) tenslotte werden mensen met perfectionisme omschreven als “those 

whose standards are high beyond reach or reason, people who strain compulsively and 

unremittingly toward impossible goals and who measure their own entirely in terms of 

productivity and accomplishment” (p. 34). 

In deze historische definities wordt steeds het stellen van hoge standaarden als 

kern van perfectionisme benadrukt. Maar de auteurs voegen hieraan toe dat 
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perfectionisme ook betekent dat mensen hun standaarden op een rigide, onflexibele 

manier nastreven, dat ze de lat excessief hoog leggen, voortdurend zelfkritisch zijn en 

twijfelen of ze het wel goed genoeg doen. De stelling dat perfectionisme niet alleen 

bestaat uit het nastreven van hoge standaarden maar ook uit zelfkritiek, merk je onder 

andere ook terug in wat Hollender (1965) schreef over de perfectionist: “Failing to 

measure up to his own standard, he periodically feels depressed” (p. 94) en “His striving 

is accompanied by the corrosive feeling that ‘I am not good enough. I must do better.’” 

(p. 95). Een belangrijke vraag die niet werd beantwoord is wanneer het stellen van hoge 

standaarden resulteert in die rigide en zelfkritische houding. Wij vragen ons af of de 

motieven die mensen hebben voor het nastreven van hoge standaarden een rol spelen in 

dit verband tussen hoge persoonlijke standaarden en zelfkritiek. Is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat mensen hoge standaarden nastreven omdat ze zich anders schuldig zouden 

voelen? En kan het bijvoorbeeld dat er andere mensen zijn die hoge standaarden 

nastreven omdat ze dit persoonlijk relevant vinden en het als een interessante uitdaging 

beschouwen? Onze verwachting is dat het nastreven van hoge standaarden vooral 

geassocieerd zal zijn met een zelfkritische houding wanneer men deze hoge standaarden 

nastreeft vanuit verplichting (bijvoorbeeld schuldgevoelens). Daarnaast verwachten we 

dat het nastreven van hoge standaarden in mindere mate of niet geassocieerd zal zijn 

met zelfkritiek wanneer deze hoge standaarden nagestreefd worden op basis van 

persoonlijke relevantie of op basis van intrinsieke motivatie. Deze verschillende 

motieven conceptualiseren we in deze studie op basis van de zelfdeterminatietheorie 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

In deze scriptie zullen twee grote onderwerpen toegelicht worden: 

perfectionisme en de zelfdeterminatietheorie. We beginnen met perfectionisme. In dit 

hoofdstuk gaan we van start met de multidimensionele visie op perfectionisme en de 

grondlegger van deze visie. Vervolgens bespreken we twee bekende voorstanders van 

de multidimensionele visie die ook beiden een instrument ontworpen hebben voor het 

meten van perfectionisme. Daarnaast beschrijven we een reactie tegen de 

multidimensionele conceptualisatie van perfectionisme. Tot slot volgt er een overzicht 

van verschillende variabelen die geassocieerd zijn met de perfectionismedimensies. Het 

volgende hoofdstuk gaat over de zelfdeterminatietheorie. Eerst en vooral geven we een 
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beschrijving van de organismische-dialectische mensvisie en van de drie fundamentele 

basisbehoeftes van de mens. Daarna bespreken we de verschillende types motivatie die 

onderscheiden worden. Dit wordt gevolgd door een weergave van enkele 

onderzoeksresultaten over de link tussen de verschillende types motivatie en 

uitkomstvariabelen. Tot slot wijzen we erop dat de zelfdeterminatietheorie gebruikt kan 

worden om een beter inzicht te krijgen in de complexiteit van perfectionisme. 

Perfectionisme  

In dit hoofdstuk gaan we van start met de multidimensionele conceptualisatie 

van perfectionisme. Ten eerste bespreken we het gedachtegoed van de grondlegger van 

deze visie, Hamachek (1978). Vervolgens schetsen we de ideeën van twee bekende 

aanhangers van deze visie, namelijk Frost et al. (1990) en Hewitt en Flett (1991). Dit 

wordt gevolgd door een vergelijking tussen de multidimensionele perfectionisme schaal 

van Frost et al. (1990) en deze van Hewitt en Flett (1991). Het volgende luik in dit 

hoofdstuk gaat over een reactie tegen de multidimensionele visie op perfectionisme. In 

het laatste luik worden de associaties tussen perfectionisme en verschillende 

uitkomstvariabelen besproken, niet enkel negatieve maar ook positieve. 

Perfectionisme als multidimensioneel construct.  

 

Hamachek (1978). Reeds enkele decennia geleden vertoonde men interesse voor 

perfectionisme. Aanvankelijk werd perfectionisme als een unidimensioneel en 

maladaptief construct beschouwd (Miquelon, Vallerand, Grouzet, & Cardinal, 2005). 

Zo argumenteerde Burns (1980) dat bij mensen met perfectionisme “the drive to excel 

can only be self-defeating” (p. 34). En Pacht (1984) stelde dat “the insidious nature of 

perfectionism leads me to use the label only when describing a kind of 

psychopathology” (p. 387). Deze negatieve connotatie was ook merkbaar in de 

meetinstrumenten voor perfectionisme die in die periode ontwikkeld werden. Zo werd 

de Perfectionisme Schaal van Burns (1980) gebaseerd op de Dysfunctional Attitude 

Scale (Weissman & Beck, 1978), een vragenlijst die dysfunctionele attitudes meet die 

vaak voorkomen bij patiënten met depressie of angst. In de vragenlijst van Burns (1980) 

merk je dat de items hoofdzakelijk focussen op de afhankelijkheid van het 
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zelfwaardegevoel van het behalen van de hoge standaarden. Deze unidimensionele visie 

op perfectionisme overheerste tot begin de jaren 1990 (Stoeber & Otto, 2006). Rond 

deze periode kwam hier verandering in met Frost et al. (1990) en Hewitt en Flett (1991) 

die beargumenteerden dat perfectionisme multidimensioneel is. 

Hoewel de overgang naar een multidimensionele conceptualisatie dus pas in de 

jaren ’90 plaatsvond, stelde Hamachek (1978) reeds in 1978 dat perfectionisme niet 

altijd maladaptief is, maar dat het ook positief kan zijn. Hij maakte bijgevolg een 

onderscheid tussen normaal en neurotisch perfectionisme. Om dit onderscheid te 

kunnen maken moet je perfectionisme niet alleen zien als een manier van gedragen 

maar ook als een manier van denken over gedrag (Hamackek, 1978, p. 27). Normaal 

perfectionisme beschreef hij als het beleven van plezier in het streven naar 

perfectionisme en het in staat zijn om minder perfectionistisch te zijn indien nodig. 

Verder stelde Hamachek (1978) dat mensen met normaal perfectionisme rekening 

houden met hun eigen beperkingen en hierdoor dus haalbare doelstellingen nastreven. 

Neurotisch perfectionisme daarentegen beschouwde hij als het streven naar een 

onhaalbaar performantieniveau. Volgens Hamachek (1978) kunnen mensen met 

neurotisch perfectionisme geen voldoening ervaren omdat ze vinden dat ze nooit iets 

goed genoeg doen. Hij beargumenteerde dat mensen met neurotisch perfectionisme 

gedreven worden door een angst om te falen. 

Hamachek (1978) kan dus beschouwd worden als de grondlegger van de 

multidimensionele kijk op perfectionisme. Deze innoverende visie wordt ondertussen 

door verschillende onderzoekers aanvaard. Twee bekende voorstanders van deze 

benadering zijn Frost et al. (1990) en Hewitt en Flett (1991). Zij pleiten voor een 

multidimensionele visie omdat ze stellen dat verschillende perfectionismedimensies op 

een verschillende manier samenhangen met psychopathologie en persoonlijk welzijn.  

 

Frost et al. (1990). Frost et al. (1990) hebben een Multidimensionele 

Perfectionisme Schaal (F-MPS) ontwikkeld die verschillende dimensies van 

perfectionisme meet. Deze dimensies die Frost at al. (1990) wilden meten aan de hand 

van hun vragenlijst, baseerden ze op vijf kenmerken die frequent vernoemd werden in 

de literatuur rond perfectionisme, namelijk: het stellen van hoge standaarden, zich 

zorgen maken over fouten, twijfelen aan de kwaliteit van je prestaties, enorm veel 
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belang hechten aan verwachtingen en evaluaties van je ouders en een focus op orde en 

netheid (pp. 450-451). De F-MPS bevatte uiteindelijk de volgende subschalen: 

persoonlijke standaarden (personal standards), zorgen over fouten (concerns over 

mistakes), twijfels over gedrag (doubts about actions), ouderlijke verwachtingen 

(parental expectations), ouderlijke kritiek (parental criticism), en organisatie 

(organization). Persoonlijke standaarden betekent dat men zichzelf hoge standaarden 

oplegt (Frost, Heimberg, Holt, Mattia, & Neubauer, 1993). Enkele items van deze 

subschaal focussen ook op het belang van deze hoge standaarden voor de zelfevaluatie. 

Frost et al. (1990) beargumenteren dat het nastreven van hoge persoonlijke standaarden 

door iedereen als een kerncomponent van perfectionisme beschouwd wordt. Daarnaast 

stellen ze dat zorgen over fouten een even belangrijke component van perfectionisme is. 

Deze dimensie wordt gedefinieerd als het interpreteren van fouten als een faalervaring, 

negatief reageren op fouten en het geloof door fouten de waardering van anderen en de 

eigen zelfwaarde te verliezen (Frost et al., 1993). Twijfels over gedrag gaat over het 

continu twijfelen aan de kwaliteit van je prestaties (Frost et al., 1993). Ouderlijke 

verwachtingen wil zeggen dat men denkt dat de ouders heel hoge eisen stellen en 

ouderlijke kritiek betekent dat men de ouders als zeer kritisch beschouwt (Frost et al., 

1993). De laatste dimensie, organisatie, verwijst naar het belangrijk vinden van orde en 

organisatie (Frost et al., 1993).  

Frost et al. (1990) zijn, net als Hamachek (1978), van mening dat perfectionisme 

niet noodzakelijk maladaptief is. Ze stellen dat de dimensie persoonlijke standaarden op 

zichzelf niet per se pathologisch is en dat het zelfs positief kan zijn. Dit werd ook 

bevestigd in hun onderzoek (Frost et al., 1990). Ze veronderstellen dat vooral zorgen 

over fouten en twijfels over gedrag gerelateerd zijn aan psychopathologie.  

 

Hewitt en Flett (1991). Hewitt en Flett (1991) beschouwen perfectionisme ook 

als een multidimensioneel construct. Ze beargumenteren dat perfectionisme niet alleen 

een intrapersoonlijke component heeft, maar ook een interpersoonlijke component. Op 

grond hiervan onderscheiden ze drie verschillende dimensies: zelf-georiënteerd 

perfectionisme (self-oriented perfectionisme), ander-georiënteerd perfectionisme (other-

oriented perfectionisme) en sociaal voorgeschreven perfectionisme (socially prescribed 

perfectionisme). Om deze drie perfectionismedimensies te kunnen meten, ontwikkelden 
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Hewitt en Flett (1991) een multidimensionele perfectionismeschaal (H-MPS). Zelf-

georiënteerd perfectionisme wordt gedefinieerd als zichzelf onder druk zetten om hoge 

standaarden te bereiken en het kritisch evalueren van de eigen performantie (Hewitt en 

Flett, 1991). Hewitt en Flett (1991) stellen dat deze dimensie een motivationele 

component bevat, namelijk het streven naar perfectie en naar het vermijden van 

faalervaringen. Met ander-georiënteerd perfectionisme bedoelen Hewitt en Flett (1991) 

het opleggen van hoge standaarden aan anderen en het kritisch evalueren van andermans 

gedrag. Sociaal voorgeschreven perfectionisme tenslotte betekent dat men denkt dat 

anderen perfectie van je verwachten. Hierbij gaat het dus om het geloof dat anderen 

hoge standaarden aan je opleggen die bijna onmogelijk zijn om te vervullen en dat ze je 

performantie kritisch evalueren (Hewitt & Flett, 1991). Zelf-georiënteerd 

perfectionisme heeft betrekking op de intrapersoonlijke component van perfectionisme 

en sociaal voorgeschreven perfectionisme en ander-georiënteerd perfectionisme op de 

interpersoonlijke component (Blatt, 1995; Dunkley, Blankstein, Masheb, & Grilo, 

2006). Hoewel Hewitt en Flett (1991) perfectionisme als een multidimensioneel 

construct zien, gaan ze ervan uit dat alle dimensies maladaptief zijn. Ze beargumenteren 

dat de verschillende dimensies op een verschillende manier een rol spelen bij het 

veroorzaken of in standhouden van psychopathologie (Hewitt & Flett, 1991).  

 

Vergelijking van de MPS van Frost et al.(1990) met de MPS van Hewitt en 

Flett (1991). Frost et al. (1993) waren geïnteresseerd in de relatie tussen de MPS van 

Frost et al. (1990) en deze van Hewitt en Flett (1991). Uit hun onderzoek bleek dat er 

partiële overlap is tussen deze twee instrumenten. Omwille van deze correlaties tussen 

de verschillende subschalen argumenteerden ze dat de verschillende subschalen herleid 

kunnen worden tot een aantal hogere-orde factoren. Uit de factoranalyse van deze twee 

multidimensionele perfectionisme schalen bleek dat de negen verschillende subschalen 

herleid konden worden tot twee overkoepelende factoren, die ze benoemden als 

“maladaptive evaluation concerns” en “positive striving” (Frost et al., 1993). 

Maladaptive evaluation concerns werd gevormd door de subschalen zorgen over fouten, 

ouderlijke kritiek, ouderlijke verwachtingen en twijfels over gedrag van de MPS van 

Frost et al. (1990) en door de subschaal sociaal voorgeschreven perfectionisme van de 

MPS van Hewitt en Flett (1991). Maladaptive evaluation concerns kan bijgevolg 
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omschreven worden als het kritisch evalueren van het eigen gedrag, het niet in staat zijn 

om voldoening te ervaren na een succesvolle prestatie en het zich continu zorgen maken 

over de verwachtingen en kritiek van anderen (Dunkley et al., 2006). De subschalen 

persoonlijke standaarden en organisatie van de MPS van Frost et al. (1990) en de 

subschalen zelf-georiënteerd en ander-georiënteerd perfectionisme van de MPS van 

Hewitt en Flett (1991) vertoonden substantiële ladingen op de factor positive striving. 

Positive striving perfectionisme wordt door Dunkley et al. (2006) omschreven als het 

stellen van hoge standaarden en doelstellingen voor zichzelf. Frost et al. (1993) wezen 

er ook op dat deze twee gevonden factoren lijken op het onderscheid dat Hamachek 

(1978) reeds maakte tussen normaal en neurotisch perfectionisme. Deze twee dimensies 

werden ook in ander gelijkaardig onderzoek teruggevonden (Bieling, Israeli, & Antony, 

2004; Cox, Enns, & Clara, 2002; Stumpf & Parker, 2000). Vanaf hier zullen wij deze 

twee factoren benoemen als persoonlijke standaarden perfectionisme en zelfkritisch 

perfectionisme. 

 

Reactie tegen de multidimensionele visie op perfectionisme. Shafran et al. 

(2002) reageren tegen de multidimensionele kijk op perfectionisme en pleiten voor een 

terugkeer naar een unidimensionele conceptualisatie. Ze argumenteren dat 

perfectionisme de laatste jaren gelijkgesteld wordt met de scores op de MPS van Frost 

et al. (1990) en van Hewitt en Flett (1991), waardoor het geen onafhankelijk theoretisch 

construct meer is. Daarnaast stellen ze ook dat beide vragenlijsten een aantal kenmerken 

bevatten die niet tot de kern van perfectionisme behoren, maar eerder gerelateerde 

constructen meten. Volgens Shafran et al. (2002) is de invloed van fouten op 

zelfevaluatie het essentiële kenmerk van perfectionisme. Ze argumenteren dat de 

klinische manifestatie van perfectionisme unidimensioneel en vrij zuiver maladaptief is. 

Klinisch perfectionisme wordt door hen gedefinieerd als “the overdependence of self-

evaluation on the determined pursuit of personally demanding, self-imposed, standards 

in at least one highly salient domain, despite adverse consequences” (Shafran et al., 

2002, p. 778). In deze definitie wordt benadrukt dat het beeld dat iemand met klinisch 

perfectionisme van zichzelf heeft, sterk afhangt van de mate waarin hij hoge 

standaarden nastreeft en behaalt. Met hoge standaarden bedoelen Shafran et al. (2002) 

niet objectief hoge standaarden, maar standaarden die hoog en veeleisend voor de 
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persoon in kwestie zijn. Bovendien stellen ze dat mensen met perfectionisme dergelijke 

standaarden blijven nastreven, ook als dit met negatieve gevolgen gepaard gaat. Tot slot 

benadrukken ze met deze definitie dat perfectionisme domeinspecifiek is: mensen met 

perfectionisme zullen alleen hoge standaarden nastreven in domeinen die ze zelf 

persoonlijk relevant vinden en niet in andere domeinen. Shafran et al. (2002) 

beschreven daarnaast ook een aantal processen die volgens hen een centrale rol spelen 

bij het in stand houden van perfectionisme, namelijk: faalangst, uitstelgedrag, 

dichotoom denken, behoefte aan zelfcontrole, herhaaldelijke evaluatie van de prestaties, 

selectieve aandacht voor faalervaringen en minimaliseren van succes, hoge standaarden 

nog verstrengen na het bereiken ervan. Meer bepaald stellen Shafran et al. (2002) dat 

faalangst kenmerkend is voor perfectionisme. Een gevoel gefaald te hebben leidt bij 

mensen met perfectionisme tot zelfkritiek en versterkt de afhankelijkheid van hun 

zelfbeeld aan het streven naar en behalen van hun hoge standaarden. Deze angst te falen 

kan daarnaast ook tot uitstelgedrag leiden. Perfectionistische mensen worden volgens 

Shafran et al. (2002) gekenmerkt door een dichotome, alles-of-niets denkstijl. Dit 

betekent dat ze hun hoge standaarden als regels gaan formuleren die ofwel wel, ofwel 

niet bereikt worden. Ook Burns (1980) beschreef deze dichotome denkstijl reeds als een 

centrale denkfout bij mensen met perfectionisme. Het nastreven van zo’n hoge 

standaarden vereist een sterke mate van zelfcontrole, dit om bijvoorbeeld te kunnen 

weerstaan aan aangename activiteiten. Shafran et al. (2002) menen daarnaast dat het 

strikt en herhaaldelijk evalueren van je performantie ook typisch is voor perfectionisme. 

Verder opperen ze dat mensen met perfectionisme hun performantie op een vertekende 

manier evalueren: ze besteden meer aandacht aan fouten dan aan zaken die goed gelukt 

zijn. Tot slot stellen Shafran et al. (2002) dat mensen met perfectionisme de lat nog 

hoger zullen leggen wanneer ze erin slagen hun standaarden te bereiken. Hierdoor wordt 

de kans op toekomstig falen en zelfkritiek nog groter.  

Link tussen perfectionisme en uitkomstvariabelen. Er is reeds veel onderzoek 

gebeurd naar de associatie tussen perfectionisme en verschillende uitkomstvariabelen. 

Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voor dat de gevonden associaties variëren van 

dimensie tot dimensie, wat een argument is om perfectionisme als een 
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multidimensioneel construct te beschouwen. Hieronder volgt een overzicht van 

verschillende studies naar het verband tussen perfectionisme en uitkomstvariabelen. 

Negatieve uitkomstvariabelen. Er bestaat veel onderzoek naar de relatie tussen 

perfectionisme en depressie. Frost et al. (1990) vonden dat zorgen over fouten, twijfels 

over gedrag en totaal perfectionisme significant geassocieerd waren met 

depressiesymptomen. In het onderzoek van Hewitt en Flett (1991) bleek er een 

significant verband te zijn van zelf-georiënteerd perfectionisme en sociaal 

voorgeschreven perfectionisme met depressiesymptomen. Dit werd ook groso modo 

bevestigd door O’Connor, Rasmussen, en Hawton (2010), Shafran en Mansell (2001) en 

Wyatt en Gilbert (1998). Dunkley et al. (2006) vonden in hun onderzoek dat zelfkritiek 

verantwoordelijk was voor de associatie tussen zelf-georiënteerd perfectionisme en 

sociaal voorgeschreven perfectionisme van Hewitt en Flett (1991) met 

depressiesymptomen. In lijn met de bovenstaande resultaten vonden Frost et al. (1993) 

dat de dimensie zelfkritisch perfectionisme positief geassocieerd was met symptomen 

van depressie. Uit het onderzoek van Bieling, Israeli, et al. (2004) bleek echter dat niet 

alleen de zelfkritische perfectionisme dimensie, maar ook de persoonlijke standaarden 

dimensie significant positief correleerde met depressiesymptomen. Zelfkritisch 

perfectionisme blijkt dus consistent samen te hangen met depressie, maar de 

onderzoeksresultaten over persoonlijke standaarden perfectionisme zijn minder 

eenduidig. 

Er wordt vaak gezegd dat mensen met een eetstoornis naar perfectie streven: ze 

willen het perfecte lichaam, perfecte punten, perfecte vrienden … Is er inderdaad een 

link tussen eetstoornissen en perfectionisme? Uit onderzoek blijkt dat deze associatie 

ook afhankelijk is van dimensie tot dimensie. Zo vonden Hewitt, Flett, en Ediger (1995) 

dat zelf-georiënteerd perfectionisme gerelateerd was aan anorexiasymptomen (diëten) 

en sociaal voorgeschreven perfectionisme bleek een verband te vertonen met 

anorexiasymptomen, met boulimiesymptomen en met verstoorde eetpatronen. De 

subschalen zorgen over fouten en twijfels over gedrag van de MPS van Frost et al. 

(1990) bleken ook gerelateerd te zijn aan eetstoornissymptomen (anorexia nervosa en 

boulimia nervosa)  (Bulik et al., 2003; Minarik & Ahrens, 1996). Er gebeurde ook reeds 

onderzoek in een klinische populatie van patiënten met een eetstoornis. Bastiani, Rao, 
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Weltzin, en Kaye (1995) waren de eersten die perfectionisme bij patiënten met anorexia 

maten via zowel de MPS van Frost et al. (1990) als die van Hewitt en Flett (1991). Met 

betrekking tot de MPS van Frost et al. vonden ze dat de anorexiapatiënten hoger 

scoorden dan de controlegroep op alle subschalen behalve op de subschaal ouderlijke 

verwachtingen. Ook op de MPS van Hewitt en Flett vonden ze significante verschillen: 

de patiënten met anorexia scoorden hoger dan de controlegroep op zelf-georiënteerd 

perfectionisme en op sociaal voorgeschreven perfectionisme, maar niet op ander-

georiënteerd perfectionisme. Bij genezen patiënten die opnieuw een normaal 

lichaamsgewicht hadden, vonden ze grotendeels dezelfde resultaten: zij scoorden in 

vergelijking met de controlegroep hoger op alle subschalen van de MPS van Frost et al., 

behalve op ouderlijke verwachtingen, persoonlijke standaarden en twijfels over gedrag. 

En op de MPS van Hewitt en Flett hadden ze een significant hogere score op zelf-

georiënteerd perfectionisme. Perfectionisme bleek bij hen dus een vrij stabiele trek te 

zijn. Een nadeel echter van deze studie is dat de participanten allemaal vrouwen waren 

en dat het om een kleine steekproef ging. Boone, Soenens, Braet, en Goossens (2010) 

vonden dat zelfkritisch perfectionisme significant gerelateerd is aan 

eetstoornissymptomen. Persoonlijke standaarden perfectionisme vertoonde geen directe 

associatie met eetstoornissymptomen, maar was mogelijks wel een moderator: 

persoonlijke standaarden perfectionisme was enkel geassocieerd met 

eetstoornissymptomen indien er ook sprake was van zelfkritisch perfectionisme en deze 

combinatie leidt tot meer eetstoornissymptomen dan enkel zelfkritisch perfectionisme. 

Dus ook hier blijkt uit onderzoek dat er een consistente relatie bestaat tussen 

eetstoornissen en zelfkritisch perfectionisme en dat de relatie met persoonlijke 

standaarden perfectionisme minder duidelijk is.  

Naast de associaties van perfectionisme met depressie en eetstoornissen werden 

er ook verbanden gevonden met andere vormen van psychopathologie. Zo werd een 

gelijkaardig patroon van resultaten teruggevonden voor angst (Antony, Purdon, Huta, & 

Swinson, 1998; Bieling, Israeli, et al., 2004; Hewitt & Flett, 1991; O’Connor et al., 

2010), voor zelfverwondend gedrag (O’Connor et al., 2010) en voor 

zelfmoordneigingen (Hewitt, Flett, & Turnbull-Donovan, 1992; O’Connor, 2007).  

De resultaten die men bekomt in onderzoek kunnen ook variëren naargelang de 

gehanteerde methodologie. Zo berekenden DiBartolo, Li, en Frost (2008) niet alleen 
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correlaties maar ook partiële correlaties tussen de twee perfectionisme dimensies en 

mentale gezondheid. In hun onderzoek lieten ze de items die contingente zelfwaarde 

meten weg uit de persoonlijke standaarden schaal omdat de relatie tussen persoonlijke 

standaarden perfectionisme en psychopathologie hierdoor afneemt (DiBartolo, Frost, 

Chang, LaSota, & Grills, 2004). DiBartolo et al. (2008) vonden dat zelfkritisch 

perfectionisme significant gecorreleerd was met depressiesymptomen, angst voor 

negatieve evaluatie en met eetstoornissymptomen. De negatieve correlatie met positief 

affect was niet significant. Na controle voor persoonlijke standaarden perfectionisme 

bleven deze correlaties significant en werd de negatieve correlatie met positief affect 

ook significant. Persoonlijke standaarden perfectionisme correleerde significant met 

angst voor negatieve evaluatie en met positief affect, maar niet met depressie en 

eetstoornissymptomen. Na controle voor zelfkritisch perfectionisme bleef de positieve 

correlatie tussen persoonlijke standaarden perfectionisme met positief affect bestaan. 

Daarnaast verdween de significante correlatie met angst voor negatieve evaluatie en 

ontstond er een significante negatieve correlatie met depressiesymptomen. Het is dus 

mogelijk dat de correlaties tussen persoonlijke standaarden perfectionisme en 

psychopathologie deels veroorzaakt worden door contaminatie met subschalen van 

zelfkritisch perfectionisme (DiBartolo et al., 2008). 

Positieve uitkomstvariabelen. Perfectionisme is dus gerelateerd aan een breed 

spectrum van negatieve uitkomstvariabelen. Is perfectionisme dan altijd nefast? Nee. 

Hoewel het verband tussen perfectionisme en maladaptieve uitkomstvariabelen 

frequenter onderzocht is dan het verband tussen perfectionisme en adaptieve 

uitkomstvariabelen (Stumpf & Parker, 2000), hebben reeds verschillende studies 

aangetoond dat perfectionisme ook positieve gevolgen kan hebben (Frost et al., 1993; 

Stoeber & Otto, 2006; Stumpf & Parker, 2000). Ook hier blijkt opnieuw het belang om 

perfectionisme als een multidimensioneel construct te beschouwen, want slechts 

bepaalde perfectionismedimensies blijken met positieve variabelen samen te hangen. Zo 

blijkt persoonlijke standaarden perfectionisme positief gecorreleerd te zijn met positief 

zelfconcept en met positief affect en negatief met de frequentie van uitstelgedrag (Frost 

et al.,1993). Stoeber en Otto (2006) wijzen op het belang om te controleren voor de 

overlap tussen persoonlijke standaarden perfectionisme en zelfkritisch perfectionisme. 
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Want omwille van deze overlap kan persoonlijke standaarden perfectionisme toch 

gerelateerd zijn aan negatieve variabelen en deze overlap kan het verband tussen 

persoonlijke standaarden en adaptieve uitkomstvariabelen reduceren. In hun review 

vonden ze dat persoonlijke standaarden perfectionisme geassocieerd was aan de 

volgende variabelen: consciëntieusheid, extraversie, volharding, positief affect, 

levenstevredenheid, actieve coping, prestaties, minder externe locus of control, minder 

suïcide-ideatie, meer waargenomen sociale steun, minder depressie, minder 

zelfbeschuldiging en minder waargenomen moeilijkheden (p. 312).  

Conclusie. We merken dus dat persoonlijke standaarden perfectionisme (en de 

dimensies waaruit persoonlijke standaarden perfectionisme opgebouwd is) ondanks zijn 

associaties met positieve variabelen, toch ook correlaties vertoont met negatieve 

variabelen (Bieling, Israeli, et al., 2004; Boone et al., 2010). Met andere woorden 

persoonlijke standaarden perfectionisme blijkt dus niet altijd adaptief te zijn. Maar in 

het algemeen is de relatie tussen zelfkritisch perfectionisme en negatieve 

uitkomstvariabelen wel sterker en ze wordt ook consistenter teruggevonden dan de 

relatie tussen persoonlijke standaarden perfectionisme en negatieve uitkomstvariabelen. 

Verder is het ook opmerkelijk dat er een sterke onderlinge correlatie bestaat tussen de 

persoonlijke standaarden perfectionisme dimensie en de zelfkritische perfectionisme 

dimensie (Bieling, Israeli, et al., 2004; Frost et al., 1993). Wij vragen ons bijgevolg af 

waar het breukvlak ligt tussen persoonlijke standaarden perfectionisme en zelfkritisch 

perfectionisme. Wanneer gaat men van persoonlijke standaarden perfectionisme over 

naar zelfkritisch perfectionisme? Kunnen we dit begrijpen vanuit een motivationeel 

kader? Meer bepaald, kan het zijn dat de soort motivatie die iemand vertoont bij het 

nastreven van zijn hoge standaarden van belang is om het breukvlak tussen persoonlijke 

standaarden perfectionisme en zelfkritisch perfectionisme te begrijpen? Deze vragen 

zullen we in het volgende hoofdstuk toelichten vanuit het perspectief van de 

zelfdeterminatietheorie.  
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Zelfdeterminatietheorie 

Het hoofdstuk over de zelfdeterminatietheorie beginnen we met een beschrijving 

van de metatheorie onderliggend aan de zelfdeterminatietheorie en met een beschrijving 

van de drie fundamentele behoeftes van elke mens. Vervolgens gaan we in op de 

verschillende types motivatie, om daarna onderzoeksevidentie te bespreken voor de link 

tussen deze types motivatie enerzijds en welzijn en psychopathologie anderzijds. Als 

afsluiter lichten we toe hoe de zelfdeterminatietheorie volgens ons gebruikt kan worden 

om een beter inzicht te krijgen in perfectionisme.  

Drie fundamentele noden. De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is een 

macrotheorie over motivatie, emotie en persoonlijkheid (Vansteenkiste, Niemiec, & 

Soenens, 2010). Aan de basis van deze theorie ligt een organismische-dialectische 

metatheorie (Deci & Ryan, 1985, 1991, 2000; Ryan, 1995). Deze metatheorie stelt dat 

de mens een organismische-dialectische groeitendens vertoont die als volgt samengevat 

kan worden: 

Humans are active, growth-oriented organisms who are naturally 

inclined toward integration of their psychic elements into a unified sense 

of self and integration of themselves into larger social structures. In other 

words, SDT suggests that it is part of the adaptive design of the human 

organism to engage interesting activities, to exercise capacities, to pursue 

connectedness in social groups, and to integrate intrapsychic and 

interpersonal experiences into a relative unity. (Deci & Ryan, 2000, 

p. 229). 

Mensen hebben dus een aangeboren tendens om proactief te zijn en hebben van nature 

uit een tendens om te groeien en zich te ontwikkelen naar een meer geïntegreerd 

functioneren (Vansteenkiste & Soenens, 2008). Deze organismische mensvisie staat in 

contrast met theorieën die een mechanistische visie op de mens hebben. In dergelijke 

theorieën wordt ervan uitgegaan dat de mens niet proactief, maar passief is (Deci & 

Ryan, 1985). De organismische-dialectische metatheorie stelt dat deze natuurlijke 

groeitendens bevrediging van de drie fundamentele en universele basisbehoeftes vereist 

(Ryan, 1995). Behoeftes zijn “innate psychological nutriments that are essential for 

ongoing psychological growth, integrity, and well-being” (Deci & Ryan, 2000, p. 229). 
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Het gaat om de behoefte aan competentie, autonomie en relationele verbondenheid. 

Competentie refereert naar de mate waarin men zich bekwaam voelt om activiteiten tot 

een goed einde te brengen (Vansteenkiste & Soenens, 2008). Autonomie gaat over de 

mate waarin men een gevoel van welwillendheid, keuze en psychologische vrijheid 

ervaart bij het uitvoeren van een activiteit (Vansteenkiste & Soenens, 2008). Het gaat 

dus over de mate waarin men het gevoel heeft dat de activiteit congruent is met het zelf 

(Reis, Sheldon, Gable, Roscoe, & Ryan, 2000). Relationele verbondenheid tenslotte 

verwijst naar de mate waarin men zich verbonden voelt met belangrijke anderen (Reis et 

al., 1995). Het is noodzakelijk dat deze behoeftes bevredigd zijn opdat men goed zou 

kunnen functioneren en een goede psychische gezondheid zou hebben (Deci & Ryan, 

2008a; Ryan, 1995). Hoewel de zelfdeterminatietheorie ervan uitgaat dat de mens een 

natuurlijke groeitendens vertoont, stelt de theorie ook dat de mens een kwetsbaarheid 

heeft om passief te worden, om psychopathologie te ontwikkelen (Vansteenkiste & 

Soenens, 2008, p. 77). Immers, de mens staat in dialectiek met de omgeving die deze 

basisbehoeftes zowel kan bevredigen als frustreren. Een belangrijke uiting van het 

proces noodbevrediging is de kwaliteit van de motieven die mensen vertonen. Wanneer 

mensen voldoende noodbevrediging ervaren, zal de kwaliteit van hun motieven voor het 

stellen van gedrag beter zijn dan wanneer de drie fundamentele noden gefrustreerd zijn 

(Deci & Ryan, 2008a). 

Motivatie. In de zelfdeterminatietheorie focust men niet zozeer op de 

hoeveelheid motivatie, maar wel op kwalitatief verschillende types motivatie. De reden 

hiervoor is dat men veronderstelt dat de kwaliteit van motivatie belangrijker is dan de 

hoeveelheid motivatie voor het voorspellen van diverse belangrijke uitkomstvariabelen 

(Deci & Ryan, 2008a). Centraal staat het onderscheid tussen autonome en 

gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie betekent het zich gedragen met een 

gevoel van welwillendheid en keuze (Deci & Ryan, 2008b). Gecontroleerde motivatie 

verwijst naar het zich op een bepaalde manier gedragen omdat men zich onder druk 

gezet voelt zich zo te gedragen (Deci & Ryan, 2008b). Deze twee types motivatie 

kunnen gecontrasteerd worden met amotivatie. Amotivatie betekent dat er sprake is van 

een gebrek aan motivatie en intentie. Indien men geamotiveerd is, handelt men ofwel 

juist helemaal niet ofwel handelt men zonder bedoeling of intentie. Amotivatie kan het 
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gevolg zijn van zich niet bekwaam te voelen om het gedrag uit te voeren, van niet te 

verwachten dat het gedrag tot een gewenst resultaat zal leiden, of van geen waarde te 

hechten aan de activiteit (Deci & Ryan, 1991, 2008b; Ryan & Deci, 2000b).  

Oorspronkelijk werd er binnen de zelfdeterminatietheorie niet gewerkt met dit 

onderscheid tussen autonome en gecontroleerde motivatie, maar met het onderscheid 

tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie (Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

Intrinsiek gemotiveerd zijn betekent dat men het gedrag stelt omdat de activiteit op zich 

interessant en bevredigend is (Deci & Ryan, 2008b; Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

De primaire motivatie om het gedrag te stellen ligt dus in de bevredigende ervaring die 

met het gedrag gepaard gaat (Deci & Ryan, 1985). Daartegenover staat extrinsieke 

motivatie. In geval van extrinsieke motivatie stelt men een bepaald gedrag omdat het tot 

een bepaalde uitkomst leidt (Deci & Ryan, 2008b; Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

Intrinsiek gemotiveerd gedrag representeert autonoom gedrag. Maar men mag niet 

zomaar stellen dat extrinsiek gemotiveerd gedrag gecontroleerd gedrag representeert. 

Immers, er bestaan naast extrinsiek gemotiveerde gedragingen (niet-inherent boeiende 

gedragingen) die omwille van gecontroleerde motivatie uitgevoerd worden ook 

extrinsiek gemotiveerde gedragingen die wel met een gevoel van psychologische 

vrijheid uitgevoerd worden, die met andere woorden omwille van autonome motivatie 

uitgevoerd worden (Deci & Ryan, 1991; Ryan & Deci, 2000a; Vansteenkiste & 

Soenens, 2008). De mate waarin een oninteressante activiteit met een gevoel van 

psychologische vrijheid uitgevoerd wordt, hangt af van de mate waarin de 

gedragsregulatie geïnternaliseerd werd. Internalisatie is “het proces waarbij individuen 

op een actieve wijze bepaalde aangereikte externe overtuigingen, attitudes of 

gedragsregulaties geleidelijk aan transformeren in persoonlijke gewaardeerde attributen, 

waarden of gedragsstijlen” (Vansteenkiste & Soenens, 2008, p. 51). Extrinsieke 

motivatie kan dus verder opgesplitst worden in verschillende types extrinsieke motivatie 

die van elkaar verschillen in de mate van internalisatie: externe regulatie, introjectie, 

identificatie en integratie (Deci & Ryan, 2008b) (zie Figuur 1). De eerste twee types 

(externe regulatie en introjectie) vallen onder de noemer gecontroleerde motivatie en de 

andere twee (identificatie en integratie) vallen samen met intrinsieke motivatie onder de 

noemer autonome motivatie. Door deze belangrijke verschuiving van intrinsieke versus 

extrinsieke motivatie naar autonome versus gecontroleerde motivatie staat de vraag of 
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iemand iets doet omdat hij het plezierig vindt of om een extern doel te bekomen niet 

meer centraal. Daarentegen gaat het er nu over of iemand iets doet met een gevoel van 

vrijheid en keuze of met een gevoel van druk en verplichting (Vansteenkiste & Soenens, 

2008). 

Externe regulatie gaat over het uitvoeren van gedragingen om te voldoen aan een 

externe verplichting of om een beloning te krijgen (Ryan, 1995, Ryan & Deci, 2000b; 

Vansteenkiste & Soenens, 2008). Gedragingen die omwille van deze regulatie 

uitgevoerd worden zijn het minst autonoom, ze worden als gecontroleerd ervaren. Wat 

verder op het continuüm wordt geïntrojecteerde regulatie (introjectie) gesitueerd. Dit 

betekent dat men een gedrag stelt om schuld- of angstgevoelens te vermijden, of om het 

ego en zelfwaardegevoel te verbeteren. Introjectie representeert dus contingente 

zelfwaarde (Ryan & Deci, 2000b; Vansteenkiste & Soenens, 2008). Aan de autonome 

kant van het continuüm situeren zich identificatie en integratie. In het geval van 

identificatie waardeert de persoon de waarde van het gedrag waardoor het gedrag als 

persoonlijk relevant beschouwd wordt (Ryan & Deci, 2000b; Vansteenkiste & Soenens, 

2008). Men heeft de gedragsregulatie geïnternaliseerd. Tenslotte hebben we nog 

geïntegreerde regulatie (integratie), dit is de meest volwaardige vorm van internalisatie. 

Hierbij zijn de geïdentificeerde regulaties ook geïntegreerd met andere aspecten van het 

zelf, met andere woorden met de andere waarden en behoeftes van de persoon. (Ryan & 

Deci, 2000b; Vansteenkiste & Soenens, 2008). We zullen deze verschillende 

regulatietypes nu wat concreter trachten te maken aan de hand van een voorbeeld: 

studeren. Een jongere kan om verschillende redenen gemotiveerd zijn om te studeren. 

Zo is het mogelijk dat een jongere studeert omwille van externe regulatie, bijvoorbeeld 

omdat hij gestraft zou worden door zijn ouders als hij niet zou studeren. Het kan ook 

zijn dat een jongere studeert omdat hij zich schuldig zou voelen als hij zijn best niet 

doet, in dit geval is er sprake van geïntrojecteerde regulatie. Daarnaast kan een jongere 

studeren omdat hij het persoonlijk waardevol vindt om te slagen op school, hier is er 

sprake van identificatie. Een jongere kan ook studeren omwille van een geïntegreerde 

regulatie, zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een jongere studeert omdat hij weet dat hij zo 

kennis verwerft die later van pas zal komen om een interessant beroep uit te oefenen. 

Tot slot is het ook mogelijk dat een jongere studeert omdat hij studeren op zich 
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interessant en bevredigend vindt, met andere woorden de jongere is intrinsiek 

gemotiveerd om te studeren. 
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Figuur 1. Schematisch overzicht van de verschillende types motivatie en regulatie 

volgens de zelfdeterminatietheorie. (Vansteenkiste & Soenens, 2008). 

 

De zelfdeterminatietheorie stelt dat de verschillende regulatietypes op een 

continuüm geplaatst kunnen worden (Vansteenkiste & Soenens, 2008). Dit wordt 

bevestigd door het simplexpatroon dat teruggevonden wordt in onderzoek (Ryan & 

Connell, 1989; Sebire, Standage, & Vansteenkiste, 2009). De correlaties tussen 

regulatietypes die dicht bij elkaar op het continuüm liggen zijn dus hoger dan de 

correlaties tussen regulatietypes die verder van elkaar liggen op het continuüm 

(Vansteenkiste & Soenens, 2008).  

We hebben het al gehad over de organismische-dialectische groeitendens van de 

mens. Binnen de zelfdeterminatietheorie gaat men ervan uit dat intrinsieke motivatie en 

internalisatie twee uitdrukkingen zijn van deze organismische groeitendens 

(Vansteenkiste & Soenens, 2008). Intrinsieke motivatie is een aangeboren capaciteit van 

de mens. Echter, de sociale omgeving oefent hier ook een invloed op uit waardoor deze 

aangeboren tendens kan stand houden of verminderen. Uit onderzoek blijkt dat de 

sociale omgeving deze invloed uitoefent via het bevredigen versus ondermijnen van de 

drie basisbehoeftes (autonomie, competentie en verbondenheid) (Ryan & Deci, 2000b). 

Daarnaast bestaan er ook extrinsiek gemotiveerde gedragingen die geïnternaliseerd 

kunnen worden. De omgeving oefent hier eveneens invloed op uit door de bevrediging 
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versus frustratie van de drie basisbehoeftes (Ryan & Deci, 2000b). Dus de mate waarin 

de drie basisbehoeftes bevredigd of gefrustreerd worden, hebben een invloed op het 

type motivatie (Deci & Ryan, 2008a; Ryan, 1995). 

 

Onderzoek. Mensen kunnen dus omwille van verschillende redenen 

gemotiveerd zijn om een bepaald gedrag te stellen. Maar, wat zijn de implicaties van 

deze verschillende types motivatie? Uit talrijk onderzoek blijkt het belang van 

autonome motivatie voor ons functioneren (Ryan & Deci, 2006). 

Er gebeurde reeds talrijk onderzoek naar de invloed van motivatiekwaliteit op 

schoolgerelateerde uitkomstvariabelen. Black en Deci (2000) deden onderzoek bij 

studenten naar de rol van autonome motivatie voor het vak organische chemie. Ze 

vonden dat autonoom gemotiveerde studenten hoger waargenomen competentie, meer 

interesse, minder angst en minder drop-out vertoonden. Uit het onderzoek van Soenens 

en Vansteenkiste (2005) bij adolescenten werd een verband teruggevonden tussen 

zelfgedetermineerde motivatie en domeinspecifieke uitkomstvariabelen: 

zelfgedetermineerde motivatie op school was positief gerelateerd aan schoolse 

competentie en aan schoolresultaten, zelfgedetermineerde motivatie in 

vriendschapsrelaties was positief geassocieerd met sociale competentie en 

zelfgedetermineerde motivatie bij het zoeken naar een job was gerelateerd aan intenties 

om een job te zoeken en aan beroepsidentiteit. Vansteenkiste, Zhou, Lens, en Soenens 

(2005) toonden aan dat autonome motivatie om te leren niet enkel in Westerse maar ook 

in Chinese culturen belangrijk is. In deze studie bleek autonome studiemotivatie positief 

geassocieerd te zijn met welzijn, met adaptieve leerattitudes en met academisch succes. 

Gecontroleerde motivatie bleek daarentegen gerelateerd te zijn aan minder welzijn, aan 

maladaptieve leerattitudes en aan hogere drop-out.  Niemiec et al. (2006) vonden  in hun 

onderzoek bij studenten een significant relatie tussen noodbevrediging door de ouders 

van de nood aan autonomie en aan verbondenheid met welzijn. Noodbevrediging 

faciliteerde ook autonome motivatie van studenten om verder te blijven studeren. En 

deze autonome motivatie bleek een partiële mediator te zijn van de relatie tussen 

noodbevrediging door de ouders en welzijn van de studenten. Noodbevrediging door de 

ouders had dus een positieve invloed op autonome motivatie om verder te studeren wat 

op zijn beurt gerelateerd was aan psychologisch welzijn. Ook uit de review van Guay, 
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Ratelle, en Chanal (2008) bleek dat autonome motivatie bij studenten tot positieve 

(gedragsmatige, cognitieve en affectieve) gevolgen kan leiden. Autonome motivatie 

bleek gerelateerd te zijn aan betere schoolresultaten, meer volharding, beter leren, meer 

voldoening en meer positieve emoties ervaren op school. In tegenstelling tot de 

verwachtingen vonden ze dat introjectie ook samenhangt met meer volharding, maar 

wel ten koste van psychologisch welzijn.  

De relevantie van het onderscheid tussen autonome en gecontroleerde regulatie 

blijkt ook uit de effecten van deze twee types motivatie op vitaliteit. Nix, Ryan, Manly, 

en Deci (1999) definiëren vitaliteit als “the positive feeling of having energy available 

to the self” (p. 266). Sommige theorieën, zoals bijvoorbeeld “the ego-depletion model” 

(Baumesiter, Bratslavsky, Muraven, & Tice, 1998) stellen dat zelfregulatie sowieso tot 

een reductie van vitaliteit leidt. Maar uit onderzoek vanuit de zelfdeterminatietheorie 

blijkt daarentegen dat enkel gecontroleerde motivatie verminderde vitaliteit als gevolg 

heeft, terwijl autonome regulatie tot behoud van of zelfs toename van vitaliteit leidt 

(Moller, Deci, & Ryan, 2006; Nix et al., 1999, Ryan & Deci, 2008).  

Rudy, Sheldon, Awong, en Tan (2007) vonden een positieve relatie tussen 

autonome motivatie en welzijn, en meer specifiek vonden ze dat autonome motivatie in 

vergelijking met gecontroleerde motivatie gepaard gaat met minder 

depressiesymptomen. Ook bij eetstoornissymptomatologie speelt motivatie een rol. Zo 

vonden Pelletier, Dion, en Levesque (2004) dat een algemene autonome motivatie 

negatief gerelateerd was aan boulimiesymptomen. Verder vonden Strauss en Ryan 

(1987) dat anorexiapatiënten meer gecontroleerde motivatie vertoonden dan de 

controlegroep.  

Motivatie blijkt ook een rol te spelen bij de kwaliteit sociale relaties. Uit een 

review van Ryan en Deci (2006) bleek dat een relatie hebben omwille van autonome 

regulatie samenhangt met meer relatietevredenheid, meer relatiestabiliteit en meer 

welzijn voor beide partners.  

Er kan dus besloten worden dat autonome motivatie een positieve invloed heeft 

op talrijke gebieden: schools functioneren, welzijn, vitaliteit, psychopathologie 

(depressie en eetstoornissen) en sociale relaties. 
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Toepassing op perfectionisme. Het innoverende van dit onderzoek is dat wij de 

zelfdeterminatietheorie willen toepassen om tot een beter begrip van perfectionisme te 

komen. Meer bepaald onderzoeken we of mensen hoge standaarden kunnen nastreven 

omwille van verschillende motieven en of verschillende motieven differentieel 

samenhangen met zelfkritisch perfectionisme en met uitkomstvariabelen. In sommige 

beschrijvingen van zelfkritisch perfectionisme menen wij elementen terug te vinden van 

verschillende motivatietypes. We zullen dit telkens pogen te illustreren met een 

voorbeeld. 

Amotivatie. Indien men geamotiveerd is handelt men ofwel juist helemaal niet 

ofwel zonder bedoeling of intentie. Amotivatie kan het gevolg zijn van zich niet 

bekwaam te voelen om het gedrag uit te voeren, van geen waarde te hechten aan de 

activiteit of van niet te verwachten dat het tot een gewenst resultaat zal leiden (Deci, & 

Ryan, 1991, 2008b; Ryan & Deci, 2000b). Wij menen in de beschrijvingen van 

neurotisch perfectionisme door Hamachek (1978) bepaalde aspecten van amotivatie 

terug te vinden. Hamachek (1978) omschreef mensen met neurotische perfectionisme 

als “unable to feel satisfaction because in their own eyes they never seem to do things 

good enough to warrant that feeling” (p. 27). Hamachek stelde ook dat er bij neurotisch 

perfectionisme sprake is van faalangst als motiverende kracht, wat tot 

vermijdingsgedrag kan leiden. Tot slot zag Hamachek uitstelgedrag als een typische 

uitingsvorm van perfectionisme. Deze zaken wijzen volgens ons op amotivatie. Het niet 

verwachten dat een handeling tot het gewenste resultaat zal leiden, komt ook te 

voorschijn in de dimensie twijfels over gedrag van de MPS van Frost et al. (1990). 

Kenmerkend voor twijfels over gedrag is dat men twijfelt over alles wat men doet, dat 

men het gevoel heeft nooit iets goed te kunnen doen ondanks veel inspanning (Frost et 

al., 1990).  

Een meisje kan dus bijvoorbeeld met een gevoel van hulpeloosheid en faalangst 

ballet leren. In dit geval gaat het niet zozeer om amotivatie in de betekenis van geen 

waarde te hechten aan de activiteit, maar eerder in de betekenis van zich niet bekwaam 

of competent genoeg te voelen om de activiteit uit te voeren. Immers mocht er geen 

waarde gehecht worden aan de activiteit, dan zou men ook geen hoge standaarden 

nastreven. Het gaat hier dus eerder om mensen die de lat hoog leggen ondanks hun 
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gevoelens van incompetentie. Dit type van amotivatie gaat gepaard met gevoelens van 

angst en frustratie tijdens het uitvoeren van het gedrag (Deci & Ryan, 1991). 

Externe regulatie. Als men een bepaald gedrag stelt op basis van externe 

regulatie, gedraagt men zich zo om te voldoen aan een externe druk of beloning 

(Vansteenkiste & Soenens, 2008). Externe regulatie kan volgens ons teruggevonden 

worden in de beschrijving van sociaal voorgeschreven perfectionisme van de MPS van 

Hewitt en Flett (1991). Sociaal voorgeschreven perfectionisme betekent immers dat 

men denkt dat anderen verwachten dat je perfect bent en dat ze je prestaties heel kritisch 

evalueren (Hewitt & Flett, 1991). Men kan dus hoge standaarden nastreven om aan een 

externe verplichting te voldoen. Een meisje kan bijvoorbeeld hoge standaarden 

nastreven bij ballet omdat zij dit moet doen van haar ouders als ze hun waardering niet 

wilt verliezen (externe regulatie). 

We menen dus net als Hewitt en Flett (1991) dat perfectionisme een 

interpersoonlijke component kan hebben, bijvoorbeeld wanneer men hoge standaarden 

stelt om aan een externe verplichting te voldoen. Maar anderzijds heb je ook auteurs, 

zoals Shafran et al. (2002), die stellen dat perfectionisme puur intrapersoonlijk is en dat 

het opleggen van standaarden vanuit de persoon zelf moet komen om van 

perfectionisme te kunnen spreken. Zij zijn met andere woorden van mening dat er pas 

sprake is van perfectionisme als het om zelfopgelegde standaarden gaat en niet wanneer 

de standaarden door iemand anders zijn opgelegd. Als dit waar is, dan zou introjectie en 

het gevoel van interne verplichting dat met introjectie gepaard gaat een belangrijk 

motief voor perfectionisme moeten zijn.  

Introjectie. Geïnrojecteerde regulatie betekent dat men een gedrag stelt om 

schuldgevoelens te vermijden, of om het zelfwaardegevoel te verbeteren (Vansteenkiste 

& Soenens, 2008).  We menen dit onder andere terug te vinden in de definitie van 

perfectionisme van Hollender (1965). Hollender schreef immers het volgende: “His 

striving is accompanied by the corrosive feeling that ‘I am not good enough. I must do 

better.’” (p. 95). Hieruit zou je dus kunnen afleiden dat Hollender stelt dat de 

zelfwaarde van iemand met perfectionisme afhangt van zijn verwezenlijkingen. Zo’n 

contingent zelfwaardegevoel is kenmerkend voor geïntrojecteerde regulatie. Daarnaast 
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is introjectie volgens ons ook duidelijk merkbaar in de definitie van neurotisch 

perfectionisme van Hamachek (1978), in de definitie van Burns (1980) en in deze van 

Shafran et al. (2002). Shafran et al. (2002) definieerden klinisch perfectionism als “the 

overdependence of self-evaluation on the determined pursuit of personally demanding, 

self-imposed, standards in at least one highly salient domain, despite adverse 

consequences” (p. 778). Iemand kan dus hoge standaarden nastreven omdat het 

zelfwaardegevoel hier afhankelijk van is. Zo kan een meisje bijvoorbeeld de lat hoog 

leggen bij ballet omdat dit van belang is voor haar zelfwaarde. Ze zou enkel trots 

kunnen zijn als ze er goed in is, maar als ze het niet goed zou kunnen, zou ze zich 

schuldig en minderwaardig voelen. 

 Autonome motivatie. Hoewel er in definities van perfectionisme weinig 

voorbeelden voorkomen van autonome motivatie is het volgens ons niet onmogelijk dat 

hoge standaarden nagestreefd worden op basis van identificatie en intrinsieke motivatie. 

We vermoeden dat zo’n autonome motivatie terug te vinden is in Hamachek’s (1978) 

beschrijving van normaal perfectionisme:  “Those who derive a very real sense of 

pleasure from the labors of a painstaking effort” (p. 27). Een meisje zou dus hoge 

standaarden kunnen nastreven bij ballet omdat ze dit zelf belangrijk en plezierig vindt. 

Conclusie. We willen onderzoeken of er een differentieel verband bestaat tussen 

de verschillende motieven achter persoonlijke standaarden perfectionisme en 

psychopathologie en welzijn. We vermoeden dat het nastreven van hoge standaarden 

omwille van autonome motivatie met meer adaptieve ontwikkelingsuitkomsten 

samenhangt dan het nastreven van hoge standaarden omwille van gecontroleerde 

motivatie. We willen ook onderzoeken of de samenhang tussen persoonlijke 

standaarden en zelfkritisch perfectionisme anders is naargelang het soort motieven 

achter het nastreven van persoonlijke standaarden. We verwachten dat gevoelens van 

hulpeloosheid (amotivatie), druk van anderen (externe regulatie) en interne verplichting 

(introjectie) bij het nastreven van hoge standaarden positief geassocieerd zullen zijn met 

aspecten van zelfkritisch perfectionisme. Daarentegen zou het nastreven van hoge 

standaarden omwille van persoonlijke relevantie (identificatie) of plezier en uitdaging 
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(intrinsieke motivatie) niet geassocieerd zijn of zelfs negatief geassocieerd zijn met een 

zelfkritisch perfectionistische houding. 

Ons inziens is er hier nog geen direct onderzoek naar gebeurd, enkel wat indirect 

onderzoek. In 1991 hebben Hewitt en Flett reeds gewezen op de noodzaak aan 

onderzoek naar de link tussen motivatie en hun perfectionismedimensies. Zij stellen dat 

zelf-georiënteerd perfectionisme intrinsieke motivatie om perfect te zijn omvat, dat 

ander-georiënteerd perfectionisme eerder een interpersoonlijke motivationele 

component bevat en dat sociaal voorgeschreven perfectionisme gepaard gaat met 

extrinsieke motivatie. Miquelon et al. (2005) hebben onderzocht of de relatie tussen 

enerzijds sociaal voorgeschreven perfectionisme en zelf-georiënteerd perfectionisme en 

anderzijds psychologische aanpassingsmoeilijkheden gemedieerd wordt door motivatie. 

Ze vonden dat zelf-georiënteerd perfectionisme bij studenten het vaakst gepaard gaat 

met zelfgedetermineerde academische motivatie (intrinsieke motivatie en 

geïdentificeerde regulatie) wat op zijn beurt tot minder psychologische 

aanpassingsmoeilijkheden leidt. Sociaal voorgeschreven perfectionisme daarentegen 

ging vooral gepaard met niet-zelfgedetermineerde academische motivatie (externe 

regulatie en geïntrojecteerde regulatie) wat tot meer psychologische 

aanpassingsmoeilijkheden leidt. Vansteenkiste, Smeets, et al. (2010) hebben onderzoek 

gedaan naar prestatiedoelen op school. Prestatiedoelen betekent dat men hogere punten 

wil halen dan de peers en kan dus als analoog aan het nastreven van perfectionistische 

standaarden beschouwd worden.  Ze vonden in hun onderzoek dat het nastreven van 

prestatiedoelen positief geassocieerd was met enkele van de schoolgerelateerde 

uitkomstvariabelen. Echter deze significante verbanden waren niet meer significant 

nadat men in de analyse ook de reden voor het nastreven van prestatiedoelen (autonoom 

versus gecontroleerde motivatie) invoerde. Door deze toevoeging kwam er een 

significante stijging in de verklaarde variantie van alle uitkomstvariabelen tot stand. 

Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de reden voor het nastreven van 

prestatiedoelen op school een sterker onafhankelijk effect heeft op schoolgerelateerde 

uitkomstvariabelen dan het nastreven van prestatiedoelen op zich. Deze resultaten 

werden in hun beide studies teruggevonden. In hun tweede studie deden Vansteenkiste, 

Smeets, et al. (2010) ook nog onderzoek naar perfectionisme. Zowel adaptief 

perfectionisme (te vergelijken met persoonlijke standaarden perfectionisme) als 
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maladaptief perfectionisme (te vergelijken met zelfkritisch perfectionisme) waren zoals 

verwacht gerelateerd aan het nastreven van prestatiedoelen. Daarnaast bleek adaptief 

perfectionisme positief geassocieerd met autonome motivatie voor prestatiedoelen en 

maladaptief perfectionisme was positief geassocieerd met gecontroleerde motivatie voor 

het nastreven van prestatiedoelen. Adaptief perfectionisme bleek positief geassocieerd 

met de schoolgerelateerde uitkomstvariabelen, terwijl maladaptief perfectionisme hier 

negatieve associaties mee vertoonde. Tot slot vonden ze dat dit verband tussen adaptief 

perfectionisme en maladaptief perfectionisme enerzijds en de leeruitkomsten anderzijds 

bijna volledig kon verklaard worden door respectievelijk de autonome en 

gecontroleerde motivatie voor het nastreven van prestatiedoelen. Het is dus belangrijk 

om niet alleen te focussen op prestatiedoelen op zich, maar ook op het soort motivatie 

achter het nastreven van deze doelen. Ook wij zijn geïnteresseerd in het verband tussen 

motivatie en perfectionisme. We zijn echter van mening dat persoonlijke standaarden 

perfectionisme niet altijd samen gaat met autonome motivatie, maar dat het ook gepaard 

kan gaan met gecontroleerde motivatie. Het is juist deze variatie op de gemiddelde trend 

waarin wij voor onze studie het meest geïnteresseerd zijn.  

Onderzoeksvragen en Hypothesen 

In ons onderzoek hebben we drie grote onderzoeksvragen. Ten eerste willen we 

nagaan of de verschillende motieven voor het nastreven van hoge standaarden valide en 

betrouwbaar gemeten kunnen worden. We zullen een principale componentenanalyse 

uitvoeren en verwachten dat persoonlijke standaarden en verschillende types motivatie 

als aparte componenten kunnen onderscheiden worden. Meer bepaald verwachten we 6 

componenten terug te vinden, namelijk: persoonlijke standaarden, amotivatie, externe 

regulatie, introjectie, identificatie en intrinsieke motivatie. Het is echter mogelijk dat de 

twee gecontroleerde motieven of de twee autonome motieven zullen samen clusteren. 

Het terugvinden van een simplex-patroon in de verschillende motivatietypes zou 

evidentie bieden voor de validiteit en betrouwbaarheid van onze meting van de 

motieven.  

Ten tweede willen we de relatie tussen motieven voor persoonlijke standaarden 

en maladaptief perfectionisme nagaan. De term maladaptief perfectionisme gebruiken 

we in deze studie als overkoepelende term voor zelfkritisch perfectionisme van Frost et 
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al. (1990) en voor uitingen van klinische perfectionisme. Deze uitingen van klinisch 

perfectionisme (rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde, 

uitstelgedrag en interpersoonlijke vergelijking) zijn gebaseerd op de aspecten die 

Shafran et al. (2002) naar voor schoven als elementen die perfectionisme in stand 

houden. Onze hypothese is dat amotivatie, externe regulatie of geïntrojecteerde regulatie 

bij het nastreven van persoonlijke standaarden gerelateerd zullen zijn aan maladaptief 

perfectionisme, terwijl dat niet noodzakelijk het geval is voor identificatie en intrinsieke 

motivatie.  

Ten derde zijn we ook geïnteresseerd in de relatie tussen motieven voor 

persoonlijke standaarden en uitkomstvariabelen. We zullen verschillende 

uitkomstvariabelen bevragen, namelijk: noodbevrediging en noodfrustratie, 

depressiesymptomen, eetstoornissymptomen, schools functioneren, vitaliteit en 

zelfwaarde. Onze hypothese is dat de verschillende motivationele houdingen achter het 

nastreven van persoonlijke standaarden differentieel zullen samenhangen met de 

uitkomstvariabelen. Meer bepaald verwachten we dat amotivatie en gecontroleerde 

motieven voor het nastreven van hoge standaarden eerder met maladaptieve uitkomsten 

zullen geassocieerd zijn en dat autonome motieven eerder met adaptieve uitkomsten 

geassocieerd zullen zijn.  

Methode 

Deelnemers 

In ons onderzoek bevroegen we 292 leerlingen uit twee secundaire scholen in 

Oostende. De participanten zaten in de tweede of derde graad van het secundair 

onderwijs: 19.9% van de steekproef zat in het 3
e
 secundair, 35.3% in het 4

e
 secundair, 

22.9% in het 5
e
 secundair en 20.9% in het 6

e
 (of 7

e
) secundair. Aan het onderzoek 

namen leerlingen uit verschillende studierichtingen deel: 44.2% van de leerlingen zat in 

het beroeps secundair onderwijs (BSO), 29.1% in het technisch secundair onderwijs 

(TSO) en 26.7% volgde algemeen secundair onderwijs (ASO).  De leeftijd  van de 

participanten varieerde tussen 15 en 23 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar. De 
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meerderheid van de leerlingen waren meisjes (78.7%) en 59.9% kwam uit intacte 

gezinnen.  

Meetinstrumenten 

Perfectionisme. 

Multidimensional Perfectionism Scale. Perfectionisme werd gemeten via de 

Multidimensional Perfectionism Scale (Frost et al., 1990). Deze schaal omvat 35 items 

die beantwoord moeten worden aan de hand van een 5-puntenlikertschaal gaande van 

1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). Deze schaal omvat naast een totale 

perfectionisme score ook zes subschalen, namelijk: persoonlijke standaarden (bv. “Ik 

schrijf mezelf hogere doelen voor dan de meeste andere mensen”), zorgen over fouten 

(bv. “Als ik faal op school, ben ik een mislukkeling”), ouderlijke verwachtingen 

(bv. “Mijn ouders schrijven mij erg hoge verwachtingen voor”), ouderlijke kritiek 

(bv. “Als kind werd ik gestraft als ik iets niet perfect deed”), twijfels over gedrag 

(bv. “Ik heb vaak twijfels over de eenvoudige, alledaagse dingen die ik doe”) en 

organisatie (bv. “Ik ben een ordelijk persoon”). Uit onderzoek naar de betrouwbaarheid 

van de vragenlijst bleek dat de interne consistentie van de verschillende schalen lag 

tussen .77 en .93 (Frost et al., 1990). Frost et al. (1990) berekenden ook correlaties 

tussen hun MPS en andere perfectionismeschalen. Deze correlaties waren alle 

significant en bieden bijgevolg ondersteuning voor de validiteit van de MPS. Onderzoek 

heeft ook aangetoond dat de interne structuur en de externe validiteit van de 

Nederlandstalige versie van de vragenlijst te vergelijken valt met deze van de originele 

Engelstalige vragenlijst (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, Duriez, & Goossens, 2005). 

Uit de factoranalyse van Frost et al. (1993) bleek dat de persoonlijke standaarden schaal 

een goede indicator was voor persoonlijke standaarden perfectionisme en dat zorgen 

over fouten en ouderlijke kritiek goede indicatoren waren voor zelfkritisch 

perfectionisme. Ook in ons onderzoek werd er evidentie gevonden voor de interne 

constistentie. Cronbach’s alpha van de persoonlijke standaarden schaal bedroeg .81 en 

van de zelfkritisch perfectionisme schaal .91. 
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Eigen schaal voor persoonlijke standaarden, motieven en uitingen van 

klinisch perfectionisme. Naast de Multidimensionele Perfectionisme Schaal van Frost 

et al. (1990) werd ook een eigen schaal voor persoonlijke standaarden, voor de 

motieven achter persoonlijke standaarden en voor uitingen van klinisch perfectionisme 

afgenomen. Persoonlijke standaarden werd gemeten aan de hand van vier items die de 

proefpersonen moesten beantwoorden via een 5-puntenlikertschaal gaande van 

1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal wel waar). Voordat de participanten deze items 

moesten beantwoorden, werd hen gevraagd een paar doelen te noteren waarbij ze de lat 

hoog leggen en perfectie nastreven. Een voorbeelditem van deze schaal is “Ik streef 

ernaar deze doelen perfect waar te maken”. Uit ons onderzoek bleek dat deze schaal een 

betrouwbare meting verschaft, Cronbach’s alpha was .86. Om verwarring te voorkomen 

zullen we vanaf nu de term persoonlijke standaarden gebruiken wanneer het over onze 

eigen schaal voor persoonlijke standaarden gaat en de term persoonlijke standaarden 

schaal van Frost et al. (1990) wanneer we het over de schaal van Frost et al. (1990) 

hebben. 

De motieven achter het nastreven van hoge standaarden werden gemeten aan de 

hand van 19 items die de participanten eveneens via een 5-puntenlikertschaal moesten 

invullen. Aan de hand van deze items wilden we meten waarom de participanten de lat 

hoog leggen bij het nastreven van hun doelen. We hadden items voor amotivatie, 

externe regulatie, introjectie, identificatie en intrinsieke motivatie. Een voorbeelditem 

van amotivatie is “Ik twijfel eraan of ik in staat ben om mijn doelen waar te maken”. 

Externe regulatie werd gemeten aan de hand van items als “Als ik perfectie nastreef bij 

deze doelen, is dat omdat mijn familie en vrienden me onder druk zetten om dit te 

doen”. Introjectie werd gemeten via items als “Als ik perfectie nastreef bij deze doelen, 

is dat omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen”. “Als ik perfectie 

nastreef bij deze doelen, is dat omdat ik dit persoonlijk zinvol vind” is een 

voorbeelditem voor identificatie. En een voorbeelditem voor intrinsieke motivatie is 

“Als ik perfectie nastreef bij deze doelen, is dat omdat ik het leuk vind om dit te doen”. 

Meer informatie over de interne structuur en de betrouwbaarheid van dit instrument 

wordt gegeven in de resultatensectie. 

De schaal voor uitingen van klinisch perfectionisme bestaat uit 21 items en 

poogt de volgende zaken te meten: rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente 
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zelfwaarde, uitstelgedrag en interpersoonlijke vergelijking. Deze elementen zijn 

gebaseerd op Shafran et al. (2002) hun beschrijving van klinisch perfectionisme en de 

verschillende aspecten die volgens hen hiertoe behoren. Een voorbeelditem van 

rigiditeit is “Ook als mijn verwachtingen niet haalbaar blijken te zijn, blijf ik 

vasthouden aan mijn oorspronkelijke doel”. Zwart-wit denken wordt gemeten aan de 

hand van items als “Als ik een doel niet perfect realiseer, dan heb ik over de hele lijn 

gefaald”. “Bij het nastreven van mijn doelen moet ik voortdurend controleren of ik het 

wel goed doe” is een voorbeelditem van checking. Contingente zelfwaarde omvat items 

als “Als ik een doel niet behaal, beschouw ik mezelf als een mislukkeling”. Een 

voorbeelditem van uitstelgedrag is “Ik stel het nastreven van mijn doelen uit”. 

Interpersoonlijke vergelijking tenslotte werd gemeten via items als “Ik vergelijk mijn 

doelen en prestaties vaak met die van anderen”. De participanten moesten de items 

beantwoorden aan de hand van een 5-puntenlikertschaal gaande van 1 (helemaal niet) 

tot 5 (helemaal wel). Uit ons onderzoek bleek dat een aantal interne consistentie 

coëfficiënten eerder laag waren. De Cronbach’s alpha’s voor de verschillende 

elementen waren de volgende: .59 voor rigiditeit, .63 voor zwart-wit denken, .79 voor 

checking, .81 voor contingente zelfwaarde, .57 voor uitstelgedrag en .57 voor 

interpersoonlijke vergelijking. Bijgevolg zullen de resultaten met enige voorzichtigheid 

moeten geïnterpreteerd worden. 

Uitkomstvariabelen. 

Noodbevrediging en noodfrustratie. De Need Satisfaction Scale (Sheldon & 

Gunz, 2009) werd afgenomen om de mate van noodbevrediging en –frustratie na te 

gaan. Deze zelfrapportagevragenlijst bestaat uit 18 items die nagaan in welke mate de 

behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid bevredigd zijn. Per 

basisbehoefte zijn er zes items, waaronder drie items die peilen naar de mate van 

bevrediging van de basisbehoefte en drie items die peilen naar de mate van frustratie 

van de basisbehoefte. Het gemiddelde van de items die naar noodbevrediging van de 

drie basisbehoeftes peilen, werd berekend om tot de subschaal noodbevrediging te 

komen en aan de hand van het gemiddelde van de items die naar noodfrustratie peilen 

werd de subschaal noodfrustratie samengesteld. De proefpersonen moesten de items 
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beantwoorden aan de hand van een 5-puntenlikertschaal gaande van 1 (helemaal niet 

waar) tot 5 (helemaal wel waar). Een voorbeelditem die peilt naar bevrediging van de 

behoefte aan verbondenheid is de volgende: “Ik heb een dichte en hechte band met 

mensen die belangrijk voor mij zijn”, en van een item die peilt naar frustratie van deze 

behoefte: “Ik heb in mijn leven discussies of ruzies met mensen die ik dagelijks zie”. 

“Ik voel me vrij om dingen op mijn eigen manier te doen” en “Ik ervaar heel wat druk 

die ik liever niet zou hebben” zijn voorbeelditems van respectievelijk bevrediging van 

en frustratie van de behoefte aan autonomie. Voorbeelditems van bevrediging en 

frustratie van de behoefte aan competentie zijn respectievelijk “Ik heb het gevoel dat ik 

moeilijke opdrachten goed aankan” en “Ik heb soms moeite met dingen waar ik 

eigenlijk goed in zou moeten zijn”. In het onderzoek van Sheldon en Gunz (2009) 

bleken de verschillende schalen een Cronbach’s alpha van .70 of meer te vertonen. In 

ons onderzoek werden ongeveer dezelfde waarden teruggevonden. De Cronbach’s 

alpha’s voor de subschalen noodbevrediging en noodfrustratie waren respectievelijk .76 

en .77.  

Eetstoornissymptomen. Aan de hand van de Eating Disorders Inventory II 

(Garner, 1991; Van Strien, 2002) werden eetstoornissymptomen bevraagd. Via deze 

vragenlijst worden psychologische en gedragskenmerken van eetstoornissen in kaart 

gebracht. De vragenlijst bestaat uit 91 items verdeeld over 11 subschalen, namelijk: 

drang naar slankheid, boulimie, lichaamsontevredenheid, ineffectiviteit, perfectionisme, 

interpersoonlijk wantrouwen, angst om volwassen te worden, ascetisme, 

impulsregulatie, sociale onzekerheid en introspectief bewustzijn. In deze studie werden 

alleen de schalen drang naar slankheid, boulimie en lichaamsontevredenheid gebruikt. 

Er werden bijgevolg slechts 23 van de 91 items bevraagd. De proefpersonen moesten 

deze items beantwoorden op een 6-puntenschaal gaande van 1 (nooit) tot 6 (altijd). De 

schaal drang naar slankheid heeft te maken met preoccupatie met het lichaamsgewicht 

(bv. “Ik denk erover om te gaan lijnen”). De schaal boulimie gaat over de neiging om 

overmatig veel voedsel te eten en de neiging om te purgeren (bv. “Ik heb wel eens 

vreetbuiten gehad waarbij ik het gevoel had dat ik niet kon ophouden met eten”). De 

schaal lichaamsontevredenheid tenslotte gaat over ontevredenheid met je heupen en 

dijen (bv. “Ik ben tevreden met de vorm van mijn lichaam”). Uit onderzoek bij 
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scholieren bleek dat de schalen drang naar slankheid, boulimie en 

lichaamsontevredenheid betrouwbare schalen zijn, de Cronbach’s alpha’s waren 

respectievelijk .81, .78 en .93 (Van Strien, 2002). Ook voor de constructvaliditeit van de 

schalen van de EDI-II werd evidentie gevonden (Van Strien, 2002).  Ons onderzoek 

bood verdere evidentie voor de interne consistentie van deze 3 schalen. Drang naar 

slankheid, boulimie en lichaamsontevredenheid vertoonden een Cronbach’s alpha van 

respectievelijk: .88, .79 en .92. 

Depressiesymptomen. Depressiesymptomen werden gemeten aan de hand van 

de Center for Epidemiological Studies – Depression (CES-D) Scale (Radloff, 1977). De 

CES-D is een vragenlijst bestaande uit 20 items. De bedoeling van deze vragenlijst is 

het meten van depressiesymptomen. Het kan niet gebruikt worden om een klinische 

diagnose vast te stellen.  In ons onderzoek werden 12 van de 20 items afgenomen. Een 

voorbeelditem is “Gedurende de voorbije week genoot ik van het leven”. De 

proefpersonen moesten deze beantwoorden op een 4-puntenschaal gaande van 0 (zelden 

of nooit) tot 3 (meestal of de hele tijd). Roberts, Lewinsohn, en Seeley (1991) hebben in 

een onderzoek bij adolescenten aangetoond dat de CES-D een betrouwbare en valide 

vragenlijst is om depressieve symptomen te meten. Ook in ons onderzoek werd 

evidentie gevonden voor de interne consistentie van de CES-D. Cronbach’s alpha 

bedroeg .82. 

Vitaliteit. De Subjective Vitality Scale (SVS, Ryan & Frederick, 1997) werd 

gebruikt om vitaliteit te meten. Deze zelfrapportagevragenlijst bestaat uit zeven items 

die naar gevoelens van levendigheid en positieve energie peilen. Een voorbeelditem is 

“Tegenwoordig zit ik barstenvol leven en energie”. De proefpersonen moesten deze 

items beantwoorden aan de hand van een 5-puntenlikertschaal, gaande van 1 (helemaal 

niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord). Uit onderzoek bij studenten bleek dat de SVS 

een betrouwbare schaal is voor het meten van vitaliteit, Cronbach’s alpha was .84. Ook 

in onze studie werd evidentie gevonden voor de betrouwbaarheid van de SVS, 

Cronbach’s alpha bedroeg .90. 
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Zelfwaarde. De originele Self-Perception Profile for Adolescents (SPPA, Harter, 

1988) is een vragenlijst die zelfwaarde in verschillende domeinen operationaliseert. 

Deze vragenlijst omvat negen schalen, namelijk: academisch zelfconcept, sociale 

acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding, 

jobcompetentie, romantische relaties, hechte vriendschap en globale zelfwaarde. Per 

domein zijn er vijf items. Deze items bestaan uit twee tegengestelde eigenschappen, 

waaruit de proefpersoon moet kiezen welke eigenschap van toepassing is op hem of 

haar. In ons onderzoek maakten we gebruik van de minder tijdrovende versie van 

Wichstrom (1995) waarbij elk item slechts uit één stelling bestaat. De schalen 

gedragshouding en jobcompetentie zijn weggelaten in deze vragenlijst. Voor ons 

onderzoek werden alleen de schalen academisch zelfconcept en globale zelfwaarde 

afgenomen. Een voorbeelditem van academisch zelfconcept en globale zelfwaarde zijn 

respectievelijk “Ik ben erg goed op school” en “Ik ben tevreden met hoe ik ben”.  De 

proefpersonen moesten de items van deze schalen beantwoorden aan de hand van een 5-

puntenlikertschaal gaande van 1 (helemaal niet waar) tot 5 (helemaal waar). In het 

onderzoek van Wichstrom (1995) naar de interne consistentie van de verschillende 

schalen werd voor de schaal academisch zelfconcept een Cronbach’s alpha van .69 

gevonden en voor globale zelfwaarde bleek Cronbach’s alpha .77 te zijn. Daarnaast 

werd er ook ondersteuning gevonden voor de convergente en discriminante validiteit 

van de vragenlijst (Wichstrom, 1995). In ons onderzoek was Cronbach’s alpha voor 

academisch zelfconcept.65 en voor globale zelfwaarde .81. 

Procedure 

De proefpersonen waren afkomstig uit twee verschillende secundaire scholen in 

Oostende. Eerst werd er toestemming voor het onderzoek gevraagd aan de directies van 

de scholen. Vervolgens werd er aan de leerlingen uit de tweede en derde graad een brief 

meegegeven voor hun ouders. In deze brief werd toestemming gevraagd aan de 

ouder(s)/voogd voor deelname aan het onderzoek door hun zoon/ dochter, alsook voor 

het opvragen van de gemiddelde examenscore van de afgelopen examenperiode. Hierbij 

werd gebruik gemaakt van de passieve ouderlijke toestemmingsprocedure omdat uit 

onderzoek blijkt dat deze procedure de response rate verhoogt (Hollmann & McNamara, 

1999). Bij deze procedure moet de ouder/voogd alleen ondertekenen indien hij/zij niet 
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akkoord gaat met de participatie van zijn/haar kind. De afname van de vragenlijsten 

gebeurde op school door een leerkracht of opvoeder. Omdat we een objectieve meting 

van de gemiddelde examenscore wilden hebben, werd van elke deelnemer achteraf de 

gemiddelde examenscore opgezocht in een puntenlijst aan de hand van geboortedatum 

en klasnummer, deze score werd vervolgens op de vragenlijst genoteerd. De ene 

middelbare school werkte echter niet met een puntensysteem voor hun leerlingen uit 

BSO, waardoor voor hen geen examenscore kon opgevraagd worden.   

Resultaten 

Principale componentenanalyse 

Om onze eerste onderzoeksvraag (i.e. “Kunnen de verschillende motieven voor 

het nastreven van hoge standaarden betrouwbaar en onderscheiden van elkaar gemeten 

worden?”) te beantwoorden, werd een hoofdcomponentenanalyse (PCA) uitgevoerd. 

Volgens het Kaiser criterium werden enkel de componenten met een eigenwaarde groter 

of gelijk aan 1.00 weerhouden. Dit resulteerde in een oplossing met vijf componenten. 

Daarnaast bood ook de scree plot (Figuur 2) evidentie voor het weerhouden van vijf 

componenten. Deze componenten verklaarden samen 61.39% van de totale variantie in 

de items. Om de componentladingen te kunnen interpreteren werd een varimax rotatie 

uitgevoerd. De resultaten van deze rotatie staan weergegeven in Tabel 1. Alle items die 

intrinsieke motivatie meten en twee items die identificatie meten, vertoonden hoge 

ladingen (> .40) op de eerste component, die we daarom ‘autonome motivatie’ 

noemden. De tweede component werd gedefinieerd door alle items die persoonlijke 

doelen op zich meten, en werd daarom benoemd als ‘persoonlijke standaarden’. De 

derde component werd gekenmerkt door hoge ladingen van de vier items die introjectie 

meten en werd ‘introjectie’ genoemd. De vierde component werd ‘amotivatie’ genoemd, 

aangezien de drie items die amotivatie meten hier hoog op laadden. Tot slot werd de 

vijfde component ‘externe regulatie’ genoemd, gezien drie van de vier items die externe 

regulatie meten hoge ladingen hadden op deze component. De teruggevonden 

componenten liggen grotendeels in de lijn van onze verwachtingen en bieden evidentie 

dat het nastreven van hoge standaarden kan onderscheiden worden van de verschillende 
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motieven voor het nastreven van standaarden. Tabel 1 toont ook een paar 

uitzonderingen op dit algemene patroon: twee items voor identificatie hadden geen 

substantiële lading op de component autonome motivatie en één item voor externe 

regulatie had geen substantiële lading op de component externe regulatie. Deze items 

werden daarom niet gebruikt in het berekenen van een score voor de bijhorende 

motieven. We berekenden schaalscores voor persoonlijke standaarden en de motieven 

achter persoonlijke standaarden door het gemiddelde te nemen van de items die een 

substantiële lading hadden op hun overeenkomstige component. Cronbach’s alpha was 

.86 voor persoonlijke standaarden, .88 voor autonome motivatie, .72 voor introjectie, 

.61 voor externe motivatie en .70 voor amotivatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Scree plot van de principale componentenanalyse 
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Tabel 1. Componentladingen voor de vijfcomponentenoplossing na Varimax Rotatie. 

 Component 1: 

Autonome 

motivatie 

Component 2: 

Hoge standaarden 

Component 3: 

Introjectie 

Component 4: 

amotivatie 

Component 5: 

Externe regulatie 

Ik probeer zo goed mogelijk te zijn in het behalen van mijn doelen (Doel1) .15 .81 .08 -.05 .02 

Ik leg de lat hoog bij het nastreven van deze doelen (Doel2) .11 .85 .11 -.04 -.05 

Ik streef ernaar om deze doelen perfect waar te maken (Doel3) .19 .78 .12 .00 .01 

Ik stel voor mezelf hoge verwachtingen in het nastreven van deze doelen (Doel4) .15 .80 .09 .02 -.06 

Ik streef perfectie na omdat ik het leuk vind om dit te doen (Intrinsieke Motivatie 1) .84 .14 .02 -.03 -.04 

Ik streef perfectie na omdat ik er plezier in schep om dit te doen (Intrinsieke Motivatie 2) .81 .14 -.03 -.04 -.03 

Ik streef perfectie na omdat ik dit een leuke uitdaging vind (Intrinsieke Motivatie 3) .71 .11 .20 .11 -.20 

Ik streef perfectie na omdat ik dit graag doe (Intrinsieke Motivatie 4) .89 .10 .02 -.08 -.06 

Ik streef perfectie na omdat ik dit persoonlijk zinvol vind (Identificatie 1) .27 .43 .30 -.20 -.26 

Ik streef perfectie na omdat ik dit persoonlijk belangrijk vind (Identificatie 2) .20 .31 .49 -.00 -.54 

Ik streef perfectie na omdat ik hier volledig kan achter staan (Identificatie 3) .47 .20 .26 -.08 -.49 

Ik streef perfectie na omdat ik me hier volledig in kan vinden (Identificatie 4) .78 .24 .11 .02 -.02 

Ik streef perfectie na omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen (Introjectie1) .02 .17 .65 .06 .15 

ik streef perfectie na omdat ik me dan pas trots kan voelen over mezelf (Introjectie 2)  .21 .35 .54 .03 -.15 

Ik streef perfectie na omdat ik dit aan mezelf verplicht ben (Introjectie 3) .05 .15 .69 .05 .00 

Ik streef perfectie na omdat ik me zou schamen als ik dit niet zou doen (Introjectie 4) .01 -.01 .74 .22 .24 

Ik streef perfectie na omdat mijn familie en vrienden me onder druk zetten om dit te doen 
(Externe Regulatie 1) 

-.14 .06 .26 .05 .59 

Ik streef perfectie na omdat anderen me anders zouden bekritiseren (Externe Regulatie 2)  .11 -.10 .38 .35 .39 

Ik streef perfectie na omdat anderen me hiertoe dwingen (Externe Regulatie 3) -.06 -.00 .16 .09 .83 

Ik streef perfectie na omdat anderen me dan pas zullen waarderen (Externe Regulatie 4) .17 -.10 .48 .50 .27 

Ik twijfel eraan of ik in staat ben om mijn doelen waar te maken (Amotivatie 1)  -.05 -.02 .03 .78 -.01 

Ik vrees dat ik niet goed genoeg ben om mijn doelen waar te maken (Amotivatie 2) -.04 .02 -.02 .83 .03 

Ik verwacht dat ik zal tekortschieten in het behalen van mijn doelen (Amotivatie 3) -.03 -.05 .27 .67 .14 
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Er werden correlaties tussen de verschillende gedragsregulaties berekend om na 

te gaan of er sprake was van een simplexpatroon. De resultaten van deze 

correlatieanalyses staan in Tabel 2 en bevestigen het simplexpatroon. Regulatietypes die 

dichter bij elkaar liggen op het zelfdeterminatiecontinuüm correleerden immers sterker 

dan regulatietypes die verder van elkaar liggen. Zo was de correlatie tussen autonome 

motivatie en introjectie hoger dan die tussen autonome motivatie en externe regulatie Er 

moet echter opgemerkt worden dat de negatieve correlatie tussen autonome motivatie en 

amotivatie een uitzondering vormt op dit patroon, aangezien deze correlatie niet meer 

uitgesproken negatief was dan de correlatie tussen autonome motivatie en externe 

regulatie. 

 

Tabel 2 

Correlaties tussen de verschillende gedragsregulatietypes. 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

Descriptieve Gegevens 

Effect van de achtergrondvariabelen op persoonlijke standaarden, op 

motieven en op klinisch perfectionisme. Om in de verdere analyses mogelijke effecten 

van achtergrondvariabelen te kunnen uitsluiten, werd eerst via een multivariate 

variantieanalyse (MANOVA) nagegaan welke achtergrondvariabelen een effect hadden. 

De eerste MANOVA onderzocht het effect van de achtergrondvariabelen op 

persoonlijke standaarden, op motieven voor persoonlijke standaarden en op de diverse 

uitingen van klinisch perfectionisme. De onafhankelijke variabelen in deze MANOVA 

waren de volgende achtergrondvariabelen: geslacht, studiejaar, studierichting en gezin. 

Als afhankelijke variabelen werden persoonlijke standaarden, de verschillende motieven 

(autonome motivatie, introjectie, externe regulatie en amotivatie) en de verschillende 

 1 2 3 4 

1. Autonome motivatie 1        

2. Introjectie .20 ** 1      

3. Externe regulatie -.16 ** .34 ** 1    

4.Amotivatie -.10  .25 ** .34 ** 1  
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elementen van klinisch perfectionisme (rigiditeit, zwart-wit denken, checking, 

contingente zelfwaarde, uitstelgedrag en interpersoonlijke vergelijking) opgenomen. 

Zowel geslacht (Wilk’s Lambda = .97, F(11, 228) = .64, p > .05), als studiejaar (Wilk’s 

Lambda = .82, F(33, 672) = 1.45, p > .05) en gezin (Wilk’s Lambda = .94, F(11, 228) = 

1.40, p > .05) hadden geen significante multivariate invloed op de afhankelijke 

variabelen. De variabele studierichting (Wilk’s Lambda = .83, F(22,456) = 2.05, p < 

.05, η
2
 = .09) had wel een significante multivariate invloed. Uit de univariate analyses 

bleek dat studierichting een significant univariaat effect had op externe regulatie (F(2, 

238) = 3.89, p < .05, η
2
 = .03), op zwart-wit denken (F(2, 238) = 3.17, p < .05, η

2
 = .03) 

en op interpersoonlijke vergelijking (F(2, 238) = 3.78, p < .05, η
2
 = .03). Tabel 3 toont 

de totale gemiddeldes en de gemiddeldes van de studierichtingen op de verschillende 

afhankelijke variabelen. Leerlingen uit het TSO bleken het hoogst te scoren op externe 

regulatie en leerlingen uit het ASO scoren hierop het laagst, leerlingen uit het BSO 

scoren tussen de twee. Met betrekking tot zwart-wit denken bleek dat leerlingen uit het 

BSO hier de hoogste score halen, gevolgd door leerlingen uit het TSO en tenslotte 

leerlingen uit het ASO. Leerlingen uit het ASO bleken het meest aan interpersoonlijke 

vergelijking te doen en leerlingen uit het TSO het minst. Gegeven deze resultaten zal de 

variabele studierichting als controlevariabele meegenomen worden in de hoofdanalyses.  
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Tabel 3 

Gemiddelde scores op persoonlijke standaarden, motieven voor persoonlijke 

standaarden, en uitingen van klinisch perfectionisme, in de totale steekproef en 

afzonderlijk per studierichting.  

 Mtot SDtot MASO MTSO MBSO F(2,238)  

Persoonlijke 

standaarden 
3.84 0.71 4.09 3.97 3.83 0.34  

Autonome 

motivatie 
3.57 0.88 3.76 3.35 3.71 1.27  

Introjectie 3.11 0.90 3.15 3.12 3.25 0.10  

Externe regulatie 2.09 0.89 1.76 2.39 2.18 3.89 * 

Amotivatie 2.52 0.90 2.02 2.60 2.36 1.74  

Rigiditeit 3.09 0.83 3.09 3.23 3.33 0.30  

Zwart-wit denken 2.49 0.91 2.30 2.68 2.71 3.17 * 

Checking 2.86 0.94 2.73 3.00 2.76 0.53  

Contingente 

zelfwaarde 
2.47 1.08 2.44 2.40 2.74 0.64  

Uitstelgedrag 2.71 0.82 2.56 2.70 2.67 0.73  

Interpersoonlijke 

vergelijking 
2.92 0.90 3.16 2.70 2.78 3.78 * 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

Effect van de achtergrondvariabelen op de uitkomstvariabelen. Een tweede 

MANOVA die uitgevoerd werd, ging het effect van de achtergrondvariabelen op de 

verschillende uitkomstvariabelen na. Ook in deze MANOVA werden de 

achtergrondvariabelen geslacht, studiejaar, studierichting en gezin opgenomen als 

onafhankelijke variabelen. Als afhankelijke variabelen werden deze keer de 

verschillende uitkomstvariabelen opgenomen, namelijk: lichaamsontevredenheid, drang 

naar slankheid, boulimie, depressie, vitaliteit, noodbevrediging, noodfrustratie, globale 

zelfwaarde en academisch zelfconcept. Noch studiejaar (Wilk’s Lambda = .89, F(27, 

669) = .99, p > .05), noch studierichting (Wilk’s Lambda = .91, F(18, 458) = 1.17, p > 

.05), noch gezin (Wilk’s Lambda = .93, F(9, 229) = 1.83, p > .05) bleken een 
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significante multivariate invloed te hebben op de uitkomstvariabelen. Daarentegen had 

geslacht (Wilk’s Lambda = .84, F(9,229) = 4.78, p < .001, η
2
 = .16) wel een significante 

multivariate invloed. Uit de univariate analyses bleek dat geslacht een significant 

univariaat effect had op lichaamsontevredenheid (F(1, 237) = 29.00, p < .001, η
2
 = .11), 

op drang naar slankheid (F(1, 237) = 22.00, p < .001, η
2
 = .09) en op globale zelfwaarde 

(F(1, 237) = 10.79, p < .01, η
2
 = .04). Tabel 4 toont dat meisjes hoger scoorden op 

lichaamsontevredenheid en op drang naar slankheid, en lager op globale zelfwaarde dan 

jongens. Naast de variabele studierichting zal dus ook de variabele geslacht als 

controlevariabele gebruikt worden in de verdere analyses. 

 

Tabel 4 

Gemiddelde scores op de verschillende uitkomstvariabelen in de totale steekproef en 

opgesplitst volgens geslacht.  

 Mtot SDtot MJongen MMeisje F(1, 237) 

Lichaamsontevredenheid 3.72 1.36 2.68 4.05 29.00 *** 

Drang naar slankheid 2.91 1.31 2.13 3.26 2.00 *** 

Boulimie 2.35 1.03 2.02 2.37 2.61  

Depressie 1.03 0.53 0.98 0.99 0.00  

Vitaliteit 3.25 0.99 3.51 3.30 1.02  

Noodbevrediging 3.76 0.56 3.81 3.81 0.08  

Noodfrustratie 2.79 0.72 2.62 2.75 0.67  

Globale zelfwaarde 3.54 0.90 4.13 3.47 10.78 ** 

Academisch zelfconcept 3.31 0.73 3.50 3.26 0.45  

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

 

Tot slot werd er nog een univariate variantieanalyse (ANOVA) uitgevoerd om 

het effect van de achtergrondvariabelen op examenscore na te gaan. We deden deze 

analyse afzonderlijk voor examenscore omdat we van vrij veel deelnemers (24%) geen 

examenscore hadden, aangezien in één van de scholen niet gewerkt wordt met een 

puntensysteem voor leerlingen uit het BSO. Door deze analyse apart te doen wilden we 

vermijden dat de andere analyses enkel gebaseerd zouden zijn op de beperkte subgroep 

van deelnemers van wie we wel de examenscore hadden. Geslacht (F(1,188) = .70, p > 

.05), studiejaar (F(3,188) = 2.20, p > .05) en gezin (F(1,188) = 1.17, p > .05) hadden 

geen significante invloed op examenscore. De studierichting (F(2,188) = 7.35, p < .01, 

η
2
 = .07) bleek wel een significante invloed uit te oefenen op examenscore. Leerlingen 
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uit het BSO behaalden gemiddeld gezien de hoogste examenscore (MBSO = 70.54), 

gevolgd door leerlingen uit het ASO (MASO = 66.44) en tot slot leerlingen uit het TSO 

(MTSO = 59.51). 

Correlaties 

De tweede onderzoeksvraag van deze studie ging over de relatie tussen motieven 

voor persoonlijke standaarden en maladaptief perfectionisme. Onze hypothese was dat 

amotivatie, externe regulatie en introjectie gerelateerd zouden zijn aan maladaptief 

perfectionisme, terwijl dat niet noodzakelijk het geval zou zijn voor autonome 

motivatie. Om al wat zicht te krijgen op deze onderzoeksvraag werden er correlaties 

berekend tussen persoonlijke standaarden en de motieven voor persoonlijke standaarden 

(autonome motivatie, introjectie, externe regulatie, amotivatie) enerzijds en de 

verschillende uitingen van klinisch perfectionisme (rigiditeit, zwart-wit denken, 

checking, contingente zelfwaarde, uitstelgedrag en interpersoonlijke vergelijking) 

anderzijds. De resultaten van deze correlationele analyse staan weergegeven in Tabel 5 

en bieden gedeeltelijke evidentie voor de hypothese. Persoonlijke standaarden bleek 

significant negatief te correleren met uitstelgedrag en significant positief met de andere 

uitingen van klinisch perfectionisme. Concreet betekent dit dat hoe meer iemand 

persoonlijke standaarden nastreeft, hoe meer sprake er is van rigiditeit, zwart-wit 

denken, checking, contingente zelfwaarde, interpersoonlijke vergelijking, en hoe minder 

van uitstelgedrag. Dit kan erop wijzen dat mensen met hoge standaarden gemiddeld 

genomen meer kans hebben op uitingen van klinisch perfectionisme dan mensen die 

minder hoge standaarden nastreven. Daarnaast bleek er tegen de verwachtingen in een 

significant positief verband te zijn tussen autonome motivatie en rigiditeit en checking. 

Hoe meer iemand autonoom gemotiveerd is voor het nastreven van hoge standaarden, 

hoe meer sprake er is van rigiditeit en van checking. Introjectie bleek zoals verwacht 

een significante positieve correlatie te vertonen met rigiditeit, zwart-wit denken, 

checking, contingente zelfwaarde en met interpersoonlijke vergelijking. Het verband 

met uitstelgedrag was daarentegen niet significant. We kunnen dus stellen dat hoe meer 

er sprake is van geïntrojecteerde regulatie voor het nastreven van standaarden, hoe meer 

er sprake is van rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde en 

interpersoonlijke vergelijking. Externe regulatie vertoonde, overeenkomstig met de 
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verwachtingen, een significant positief verband met alle uitingen van klinisch 

perfectionisme, behalve met rigiditeit werd er tegen de verwachtingen in geen 

significante correlatie gevonden. Hetzelfde patroon werd teruggevonden voor 

amotivatie. Dus hoe meer sprake er is van externe regulatie of amotivatie, hoe meer 

sprake er is van zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde, uitstelgedrag en 

interpersoonlijke vergelijking.  

 

Tabel 5 

Correlaties tussen persoonlijke standaarden en motieven achter persoonlijke 

standaarden enerzijds en de verschillende uitingen van klinisch perfectionisme 

anderzijds. 

 Rigiditeit 
Zwart-wit 

denken 
Checking 

Contingente 

zelfwaarde 
Uitstelgedrag 

Inter-

persoonlijke 

vergelijking 

Persoonlijke 

standaarden 
0.44   ** 0.18  ** 0.20 ** 0.19 ** -0.16 ** 0.23 ** 

Autonome 

motivatie 
0.24  ** 0.01  0.19 ** 0.06  -0.04  0.06  

Introjectie 0.40  ** 0.41  ** 0.45 ** 0.47 ** 0.11  0.35  ** 

Externe 

regulatie 
-0.00  0.27 ** 0.26 ** 0.29 ** 0.30 ** 0.28  ** 

amotivatie 0.11  0.45  ** 0.41 ** 0.54 ** 0.50 ** 0.38  ** 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

 

Vervolgens werden er correlaties berekend tussen enerzijds persoonlijke 

standaarden en motieven voor persoonlijke standaarden en anderzijds de persoonlijke 

standaarden schaal en zelfkritisch perfectionisme schaal van de MPS van Frost et al. 

(1990). Ook deze correlatieanalyse werpt al wat licht op onze tweede onderzoeksvraag: 

“Wat is de relatie tussen motieven voor persoonlijke standaarden en maladaptief 

perfectionisme (zelfkritisch perfectionisme van Frost et al. (1990), en uitingen van 

klinisch perfectionisme)?” In Tabel 6 worden deze correlaties weergegeven. Er werd 

een significante positieve correlatie teruggevonden tussen onze persoonlijke 

standaarden schaal en de persoonlijke standaarden schaal van de MPS van Frost et al. 

(1990). Deze correlatie wijst erop dat onze schaal voor persoonlijke standaarden iets 
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gelijkaardigs meet als de persoonlijke standaarden schaal van Frost et al. (1990) maar er 

niet volledig mee samenvalt. Daarnaast vertoonde onze persoonlijke standaarden schaal 

een significante positieve correlatie met zelfkritisch perfectionisme zoals gemeten via 

de MPS van Frost et al. (1990). Deze correlatie was echter lager dan de correlatie tussen 

de zelfkritisch perfectionisme en de persoonlijke standaarden schaal van Frost et al. (r = 

.61, p < .001). Dit kan erop wijzen dat onze schaal voor persoonlijke standaarden minder 

gecontamineerd is met elementen van zelfkritisch perfectionisme. De verschillende 

motieven voor het nastreven van hoge standaarden waren allen significant gecorreleerd 

met de persoonlijke standaarden schaal van Frost et al. (1990. De sterkste correlatie 

werd teruggevonden voor introjectie, gevolgd door externe regulatie, en tot slot voor 

amotivatie en autonome motivatie. Daarnaast vertoonden de verschillende motieven, 

behalve autonome motivatie, ook een significante positieve correlatie met zelfkritisch 

perfectionisme van Frost et al. (1990).  

 

Tabel 6 

Correlaties tussen persoonlijke standaarden en motieven voor het nastreven van 

persoonlijke standaarden met persoonlijke standaarden perfectionisme en zelfkritisch 

perfectionisme zoals gemeten met de MPS van Frost et al. (1990). 

 
Persoonlijke standaarden 

Frost MPS 

Zelfkritisch perfectionisme 

Frost MPS 

Persoonlijke standaarden 0.49 ** 0.16 ** 

Autonome motivatie 0.18 ** 0.02  

Introjectie 0.43 ** 0.39 ** 

Externe regulatie 0.22 ** 0.39 ** 

Amotivatie 0.18 ** 0.50 ** 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

 

Tot slot werden er correlaties berekend tussen persoonlijke standaarden en de 

motieven voor het nastreven van persoonlijke standaarden enerzijds en de verschillende 

uitkomstvariabelen anderzijds. Deze correlaties geven al wat zicht op onze derde 

onderzoeksvraag: “Hangen de verschillende motivationele houdingen achter het 

nastreven van persoonlijke standaarden differentieel samen met de verschillende 

uitkomstvariabelen?”. Onze hypothese was dat amotivatie en gecontroleerde motieven 
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voor het nastreven van hoge standaarden eerder met maladaptieve uitkomsten 

geassocieerd zullen zijn en autonome motivatie eerder met adaptieve uitkomsten. 

Tabel 7 geeft de resultaten weer. Persoonlijke standaarden bleek significant positief te 

correleren met vitaliteit, noodbevrediging, globale zelfwaarde, academisch zelfconcept 

en examenscore. Hoe meer iemand persoonlijke standaarden nastreeft, hoe meer 

vitaliteit, noodbevrediging, globale zelfwaarde en academisch zelfconcept ervaren 

wordt en hoe hogere examenscores behaald worden. Autonome motivatie vertoonde een 

significante negatieve correlatie met depressie.  Hoe hoger iemand scoort op autonome 

motivatie, hoe minder depressiesymptomen er gerapporteerd worden. Daarnaast 

vertoonde autonome motivatie significant positieve correlaties met vitaliteit, 

noodbevrediging, globale zelfwaarde, academisch zelfconcept en examenscore. 

Introjectie vertoonde zoals verwacht een significant positief verband met boulimie, 

depressie en noodfrustratie. Eerder onverwacht was dat introjectie ook een significante 

positieve relatie met noodbevrediging vertoonde. Externe regulatie was significant 

positief gecorreleerd met drang naar slankheid, boulimie, depressie en noodfrustratie. 

Met globale zelfwaarde en academisch zelfconcept werd een significant negatief 

verband teruggevonden. Tot slot vertoonde amotivatie een significant positieve relatie 

met lichaamsontevredenheid, drang naar slankheid, boulimie, depressie, noodfrustratie 

en een significante negatieve relatie met vitaliteit, noodbevrediging, globale zelfwaarde 

en academisch zelfconcept.  

Globaal zien we dus dat naarmate we opschuiven over het 

zelfdeterminatiecontinuüm in richting van gecontroleerde motivatie dat er steeds meer 

significante positieve correlaties met maladaptieve uitkomstvariabelen en meer 

significante negatieve correlaties met adaptieve uitkomstvariabelen gevonden worden.



44 

 

Tabel 7 

Correlaties tussen persoonlijke standaarden en motieven voor persoonlijke standaarden enerzijds en de verschillende uitkomstvariabelen 

anderzijds. 

 

Lichaams-

ontevreden-

heid 

Drang naar 

slankheid 
Boulimie Depressie Vitaliteit 

Nood-

bevrediging 

Nood-

frustratie 

Globale 

zelfwaarde 

Academisch 

zelfconcept 

examen-

score 

Persoonlijke 

standaarden 
-0.10  0.01  -0.04  -0.05  0.14 * 0.41 ** 0.03  0.12 * 0.32 ** 0.29 ** 

Autonome 

motivatie 
-0.02  0.05  -0.01  -0.15 * 0.23 ** 0.38 ** -0.05  0.13 * 0.26 ** 0.23 ** 

Introjectie 0.07  0.10  0.20  ** 0.15 ** -0.06  0.14 * 0.33 ** -0.11  0.06  0.06  

Externe 

regulatie 
0.10  0.16  ** 0.14 * 0.17 ** -0.06  -0.10  0.31 ** -0.12 * -0.20  ** -0.13  

amotivatie 0.24 ** 0.19  ** 0.23  ** 0.28 ** -0.15 ** -0.25 ** 0.56 ** -0.42    ** -0.31  ** -0.11  

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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Regressieanalyses 

Tot slot werden er nog enkele hiërarchische meervoudige regressieanalyses 

uitgevoerd. Hierbij werd telkens gecontroleerd voor de mogelijke storende invloed van 

de achtergrondvariabelen geslacht en studierichting. De bedoeling was om de relatieve 

bijdrage van persoonlijke standaarden en de motieven voor persoonlijke standaarden na 

te gaan.  

De eerste set regressieanalyses werd uitgevoerd om de tweede onderzoeksvraag 

(i.e. “Wat is de relatie tussen de motieven voor persoonlijke standaarden en maladaptief 

perfectionisme?”) verder te onderzoeken. Meer bepaald ging de eerste set 

regressieanalyses de relatieve invloed van persoonlijke standaarden en motieven voor 

persoonlijke standaarden na op de verschillende uitingen van klinisch perfectionisme: 

rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde, uitstelgedrag en 

interpersoonlijke vergelijking. Onze hypothese was dat amotivatie, externe regulatie en 

introjectie gerelateerd zouden zijn aan de uitingen van klinisch perfectionisme, terwijl 

dit niet noodzakelijk zo zou zijn voor autonome motivatie. In de eerste stap van de 

verschillende hiërarchische regressieanalyses werd telkens een uiting van klinisch 

perfectionisme geregresseerd op geslacht en studierichting, in de tweede stap op 

persoonlijke standaarden en in de derde stap op de verschillende motieven voor 

persoonlijke standaarden. De resultaten van deze eerste set regressieanalyses staan 

weergegeven in Tabel 8. Na controle voor geslacht en studierichting bleek dat 

persoonlijke standaarden positief gerelateerd was aan rigiditeit, aan zwart-wit denken, 

aan checking, contingente zelfwaarde en aan interpersoonlijke vergelijking en negatief 

aan uitstelgedrag. Na de inclusie van de verschillende motieven voor het nastreven van 

persoonlijke standaarden werd het significant verband tussen persoonlijke standaarden 

en checking non-significant, de andere significante verbanden tussen persoonlijke 

standaarden en uitingen van klinisch perfectionisme bleven significant, maar de grootte 

van het verbanden nam wel wat af. Autonome motivatie bleek tegen de verwachtingen in 

positief gerelateerd te zijn aan checking, met de andere uitingen van klinisch 

perfectionisme werd er zoals verwacht geen significante verbanden gevonden. Introjectie 

vertoonde, overeenkomstig de verwachtingen, een onafhankelijke significant positieve 

associatie met rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde en 
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interpersoonlijke vergelijking. Daarentegen bleek het verband met uitstelgedrag niet 

significant te zijn. Zoals verwacht bleek externe regulatie een onafhankelijk significant 

positieve invloed uit te oefenen op uitstelgedrag en interpersoonlijke vergelijking. Tegen 

de verwachtingen in werd er een significant negatief onafhankelijk verband met rigiditeit 

gevonden en geen significante bijdrage voor zwart-wit denken, checking en contingente 

zelfwaarde bovenop de bijdrage van persoonlijke standaarden. Tot slot vertoonde 

amotivatie, zoals verwacht, een significant positief onafhankelijk verband met de 

verschillende elementen van klinisch perfectionisme.  
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Tabel 8 

Bètacoëfficiënten uit de hiërarchische meervoudige regressieanalyses met geslacht en studierichting als controlevariabelen en met 

persoonlijke standaarden en motieven voor persoonlijke standaarden als predictoren voor de verschillende elementen van klinisch 

perfectionisme. 

  Rigiditeit Zwart-wit denken Checking Contingente zelfwaarde Uitstelgedrag 
Interpersoonlijke 

vergelijking 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Geslacht -.07     -.04   -.07   -.03   -.02   -.07   .02   .04   -.02   -.01   .01   -.06   .00   -.01   -.05   -.04   -.03   -.08   

Studierichting .09   .12 * .10   .20 ** .22 *** .15 ** .13 * .14 * .06   .06   .07   -.02   .08   .07   -.01   -.13 * -.11   -.19 *** 

Persoonlijke 

standaarden 
    .44 *** .34 ***     .19 ** .17 **     .21 *** .11       .19 ** .14 **     -.17 ** -.14 *     .21 *** .19 ** 

Autonome motivatie         .03           -.08           .15 **         .00           .09   .       .02   

Introjectie         .31 ***         .27 ***         .27 ***         .32 ***         -.04           .18 ** 

Externe regulatie         -.12 *         .04           .09           .04           .17 **         .15 ** 

Amotivatie         .11 *         .36 ***         .33 ***         .47 ***         .45 ***         .33 *** 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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De tweede set hiërarchische regressieanalyses werd ook uitgevoerd in het kader 

van de tweede onderzoeksvraag. Ze ging het relatieve verband na tussen enerzijds 

persoonlijke standaarden en de motieven voor persoonlijke standaarden en anderzijds de 

persoonlijke standaarden schaal en de zelfkritisch perfectionisme schaal van Frost et al. 

(1990). Persoonlijke standaarden bleek, na controle voor geslacht en studierichting, een 

significant positief verband te vertonen met de persoonlijke standaarden schaal en de 

zelfkritisch perfectionisme schaal van Frost et al. (1990). Na toevoeging van de 

motieven voor persoonlijke standaarden in stap drie, bleek persoonlijke standaarden nog 

steeds een significante positieve bijdrage te leveren aan de persoonlijke standaarden 

schaal en de zelfkritisch perfectionisme schaal van Frost et al. (1990). Daarnaast bleek 

ook dat de gecontroleerde motivatietypes (namelijk introjectie en externe regulatie) en 

amotivatie een significant onafhankelijk verband vertoonden met de persoonlijke 

standaarden schaal van Frost et al. (1990).  Dit kan erop wijzen dat de schaal van Frost 

et al. (1990) geen neutrale meting van hoge standaarden biedt, maar ook een 

motivationele component bevat. En daarnaast vertoonden introjectie, externe regulatie 

en amotivatie ook een significant onafhankelijk positief verband met de zelfkritisch 

perfectionisme schaal van Frost et al. (1990). Dit ligt in de lijn van onze verwachting 

dat gecontroleerde motivatie en amotivatie gerelateerd zouden zijn aan zelfkritisch 

perfectionisme.  



49 

 

Tabel 9 

Bètacoëfficiënten uit de hiërarchische meervoudige regressieanalyses met geslacht en 

studierichting als controlevariabelen en met persoonlijke standaarden en motieven voor 

persoonlijke standaarden als predictoren voor de persoonlijke standaarden schaal en 

de zelfkritisch perfectionisme schaal van Frost et al. (1990). 

 
Persoonlijke standaarden 

Frost MPS 

Zelfkritisch perfectionisme 

Frost MPS 

 1  2  3  1  2  3  

Geslacht -.11  -.07  -.12 * .00  .02  -.06  

Studierichting .02  .05  -.00  .14 * .15 * .07  

 Persoonlijke standaarden   .49 *** .43 ***   .17 ** .16 ** 

 Autonome motivatie     .02      .00  

Introjectie     .24 ***     .18 ** 

Externe regulatie     .13 *     .20 *** 

amotivatie     .14 **     .40 *** 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 

 

Tot slot werd er een derde set hiërarchische regressieanalyses uitgevoerd die de 

relatieve invloed van persoonlijke standaarden enerzijds en van de motieven voor 

persoonlijke standaarden anderzijds op de uitkomstvariabelen naging. Deze analyses 

werden uitgevoerd in functie van de derde onderzoeksvraag (i.e. “Hangen de 

verschillende motivationele houdingen achter het nastreven van persoonlijke 

standaarden differentieel samen met de verschillende uitkomstvariabelen?”). De 

hypothese was dat amotivatie en gecontroleerde motieven voor persoonlijke 

standaarden eerder met maladaptieve uitkomsten geassocieerd zouden zijn en dat 

autonome motieven eerder met adaptieve uitkomsten zouden samenhangen. De 

resultaten van deze analyses staan weergegeven in Tabel 10 voor de maladaptieve 

uitkomstvariabelen (lichaamsontevredenheid, drang naar slankheid, boulimie, depressie 

en noodfrustratie) en in Tabel 11 voor de adaptieve uitkomstvariabelen (vitaliteit, 

globale zelfwaarde, academisch zelfconcept, noodbevrediging en examenscore).  
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Persoonlijke standaarden bleek na controle voor geslacht en studierichting op 

geen enkel van de maladaptieve uitkomstvariabelen een significante invloed uit te 

oefenen. Overeenkomstig de verwachtingen bleek autonome motivatie een significant 

negatieve onafhankelijke bijdrage te leveren aan depressie. Dit werd echter niet 

teruggevonden voor de andere maladaptieve uitkomstvariabelen. Introjectie vertoonde, 

zoals verwacht, een significant positief onafhankelijk verband met boulimie en 

noodfrustratie. Maar tegen de verwachtingen in werd geen significant onafhankelijk 

verband met lichaamsontevredenheid, drang naar slankheid en depressie teruggevonden. 

Onverwacht was dat externe regulatie aan geen enkel van de maladaptieve 

uitkomstvariabelen een significante onafhankelijke bijdrage leverde. De resultaten voor 

amotivatie lagen wel volledig in de lijn van de verwachtingen. Amotivatie bleek immers 

een significante onafhankelijke bijdrage te leveren aan de verschillende maladaptieve 

uitkomstvariabelen.  

Met betrekking tot de adaptieve uitkomstvariabelen bleek dat het nastreven van 

persoonlijke standaarden een significante positieve bijdrage leverde aan vitaliteit, 

academisch zelfconcept, noodbevrediging en aan examenscore. Na inclusie van de 

verschillende motieven voor het nastreven van persoonlijke standaarden werd het 

significante verband met vitaliteit non-significant, de andere verbanden bleven 

significant. Autonome motivatie bleek, overeenkomstig de verwachtingen, een 

significant positieve onafhankelijke bijdrage te leveren aan vitaliteit, academisch 

zelfconcept en noodbevrediging. Dit werd echter niet teruggevonden voor globale 

zelfwaarde en examenscore. Met betrekking tot introjectie en externe regulatie 

verwachtten we dat als er verbanden zouden teruggevonden worden met de adaptieve 

uitkomstvariabelen, dat deze negatief zouden zijn. Uit de analyses bleek dat introjectie 

en externe regulatie aan geen enkel van de adapatieve uitkomstvariabelen een 

significante bijdrage leverden. Amotivatie bleek een significant negatieve 

onafhankelijke invloed uit te oefenen op globale zelfwaarde, academisch zelfconcept en 

noodbevrediging. Maar niet op vitaliteit en examenscore. 
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Tabel 10 

Bètacoëfficiënten uit de hiërarchische meervoudige regressieanalyses met geslacht en studierichting als controlevariabelen en met 

persoonlijke standaarden en motieven voor persoonlijke standaarden als predictoren voor de maladaptieve uitkomstvariabelen. 

  Lichaamsontevredenheid Drang naar slankheid Boulimie Depressie Noodfrustratie 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Geslacht .37 *** .36 *** .35 *** .31 *** .31 *** .29 *** .13 *  .13 ** .10   .07   .06   .03   .08   .09   .02   

Studierichting .14 * .14 * .11 * .14 * .14 * .11   -.01   -.01   -.05   .11   .11   .08   .12 * .13 * .05   

Persoonlijke 

standaarden 
    -.06   -.05       .03   .04       -.04   -.08       -.02   .03       .03   .04   

Autonome 

motivatie 
        -.02           .07           .02           -.14 *         -.05   

Introjectie         -.00           -.03           .16 *         .11           .19 ** 

Externe regulatie         .00           .10           .01           .02           .07   

Amotivatie         .20 **         .13 *         .15 *         .23 ***         .49 ** 

Noot. * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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Tabel 11 

Bètacoëfficiënten uit de hiërarchische meervoudige regressieanalyses met geslacht en studierichting als controlevariabelen en met 

persoonlijke standaarden en motieven voor persoonlijke standaarden als predictoren voor de adaptieve uitkomstvariabelen. 

  Vitaliteit Globale zelfwaarde Academisch zelfconcept Noodbevrediging Examenscore 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Geslacht -.09   -.08   -.07   -.21 *** -.21 ** .17 ** -.10   -.08   -.07   .02   .05   .06   .06   .08   .08   

Studierichting -.01   -.00   -.00   -.13 * -.12 * .09   -.10   -.07   -.05   -.01   .03   .03   .01   .03   .05   

Persoonlijke 

standaarden  
  .13 * .07       .09   .04       .31 ***  .20 **     .42 ***  .30 ***     .30 *** .24 ** 

Autonome 

motivatie 
        .23 ***         .08           .13 *         .22 ***         .12   

Introjectie         -.12           -.06           .08           .05           -.02   

Externe regulatie         .07           .08           -.09           .01           -.06   

amotivatie         -.12           -.40 ***         -.25 ***         -.22 ***         -.08   

Noot.  * p < .05. ** p < .01. *** p < .001 
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Discussie  

In verschillende definities van perfectionisme merk je dat het stellen van hoge 

standaarden en een zelfkritische houding als twee essentiële aspecten beschouwd 

worden. Ons inziens is er nog geen onderzoek gebeurd naar wanneer het stellen van 

hoge standaarden in een zelfkritische houding resulteert. Vandaar wilden we dit verband 

onderzoeken in deze studie aan de hand van de zelfdeterminatietheorie om zo tot een 

beter begrip van perfectionisme te komen. In eerste instantie wilden we nagaan of 

mensen hoge standaarden kunnen nastreven omwille van verschillende motieven. 

Vervolgens wilden we onderzoeken of deze motieven een rol spelen in de relatie tussen 

persoonlijke standaarden en uitingen van klinisch perfectionisme. Tot slot waren we 

ook geïnteresseerd in de relatie tussen motieven voor persoonlijke standaarden en 

psychopathologie en welzijn. 

Bespreking van de Resultaten 

De eerste doelstelling van dit onderzoek was om na te gaan of het nastreven van 

hoge standaarden onderscheiden kan worden van de verschillende motieven voor het 

nastreven van hoge standaarden en of deze verschillende motieven valide en 

betrouwbaar gemeten kunnen worden. Onze verwachting was dat we de volgende zes 

componenten zouden terugvinden: persoonlijke standaarden, amotivatie, externe 

regulatie, introjectie, identificatie en intrinsieke motivatie. De bevindingen liggen deels 

in de lijn van de verwachtingen. Er werd evidentie gevonden dat het nastreven van hoge 

standaarden onderscheiden kan worden van de verschillende achterliggende motieven. 

Daarentegen werden er echter geen zes componenten, maar vijf componenten 

teruggevonden. Deze vijf componenten werden als volgt benoemd: persoonlijke 

standaarden, amotivatie, externe regulatie, introjectie en autonome motivatie. Intrinsieke 

motivatie en identificatie konden in het onderzoek dus niet als twee afzonderlijke 

componenten onderscheiden worden. De items die intrinsieke motivatie meten en twee 

van de vier items die identificatie meten, vertoonden immers hoge ladingen op dezelfde 

component, die we bijgevolg autonome motivatie noemden. Overeenkomstig de 

verwachtingen werd een simplexpatroon voor de verschillende motieven 

teruggevonden. Dit wijst erop dat de verschillende motieven achter het nastreven van 
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hoge standaarden valide en betrouwbaar kunnen gemeten worden. Een uitzondering 

hierop was dat de negatieve correlatie tussen autonome motivatie en amotivatie niet 

meer uitgesproken was dan deze tussen autonome motivatie en externe regulatie. Dit 

zou mogelijk te wijten kunnen zijn aan het gegeven dat we in deze studie een specifiek 

type amotivatie bevraagd hebben. Meer bepaald hebben we in deze studie amotivatie 

geoperationaliseerd als je niet competent voelen om het gedrag uit te voeren (Deci & 

Ryan, 2008b). Amotivatie werd bijgevolg bevraagd via items als “Ik verwacht dat ik zal 

tekort schieten in het behalen van mijn doelen”. Daarnaast heb je ook nog een ander 

type amotivatie waarbij men geen waarde hecht aan de activiteit (Deci & Ryan, 2008b). 

Het is mogelijk dat dit type van amotivatie een sterkere negatieve correlatie zou tonen 

met autonome motivatie. Dit type amotivatie lijkt immers diametraal tegenover 

autonome motivatie te staan, aangezien men bij autonome motivatie de activiteit wel 

persoonlijk waardevol vindt.  

 

Vervolgens wilden we in deze studie onderzoeken wat de relatie is tussen de 

motieven voor het nastreven van hoge persoonlijke standaarden en maladaptief 

perfectionisme. Met maladaptief perfectionisme verwijzen we zowel naar de uitingen 

van klinisch perfectionisme (Shafran et al., 2002) als naar zelfkritisch perfectionisme 

(Frost et al., 1990). Deze uitingen van klinisch perfectionisme zijn: rigiditeit, zwart-wit 

denken, checking, contingente zelfwaarde, uitstelgedrag en interpersoonlijke 

vergelijking. Dit werd onderzocht via een set hiërarchische regressieanalyses. Na 

controle voor de invloed van geslacht en studierichting bleek persoonlijke standaarden 

positief samen te hangen met rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente 

zelfwaarde en interpersoonlijke vergelijking en negatief met uitstelgedrag. Al deze 

verbanden, behalve het verband met checking, bleven significant na inclusie van de 

motieven voor het nastreven van hoge standaarden. Autonome motivatie bleek een 

significant verband te vertonen met checking, bovenop het verband tussen persoonlijke 

standaarden en checking. Deze relatie tussen autonome motivatie en checking was 

onverwacht. Onze hypothese was immers dat autonome motivatie niet of negatief 

gerelateerd zou zijn aan de verschillende uitingen van klinisch perfectionisme. 

Overeenkomstig deze verwachting, bleek echter wel dat autonome motivatie geen 

significant onafhankelijk verband vertoonde met de andere elementen van klinisch 
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perfectionisme. Een potentiële verklaring voor het onverwacht verband tussen autonome 

motivatie en checking is dat onze meting van checking mogelijk niet volledig zuiver 

was waardoor het door sommigen geïnterpreteerd werd in termen van goed je best 

willen doen. Wie hoog scoort op items als “Bij het nastreven van mijn doelen moet ik 

voortdurend controleren of ik het wel goed doe” kan inderdaad heel controlerend 

(checking) zijn, maar kan het daarnaast ook belangrijk vinden om iets tot een goed eind 

te brengen. De energie en vitaliteit die hiervoor nodig zijn, zou dan uit autonome 

motivatie kunnen voortvloeien. Daarnaast verwachtten we dat introjectie, externe 

regulatie en amotivatie wel positief gerelateerd zouden zijn aan de verschillende 

uitingen van klinisch perfectionisme. Er werd gedeeltelijke evidentie gevonden voor 

deze hypothese. Meer bepaald bleek dat introjectie een onafhankelijk positief verband 

vertoonde met rigiditeit, zwart-wit denken, checking, contingente zelfwaarde en 

interpersoonlijke vergelijking. Het verband met uitstelgedrag was echter niet significant. 

Externe regulatie daarentegen bleek enkel een onafhankelijk positief verband te 

vertonen met uitstelgedag en interpersoonlijke vergelijking. Daarnaast bleek dat het 

verband tussen externe regulatie en rigiditeit negatief was, en dat externe regulatie niet 

significant gerelateerd was aan de overige elementen van zelfkritisch perfectionisme 

(zwart-wit denken, checking en contingente zelfwaarde). In de lijn van de 

verwachtingen bleek dat amotivatie een onafhankelijk positief verband vertoonde met 

de verschillende uitingen van klinisch perfectionisme. Er was in deze studie dus een 

verschil tussen de onafhankelijke verbanden die introjectie vertoonde met de uitingen 

van klinisch perfectionisme en de onafhankelijke verbanden die externe regulatie 

hiermee vertoonde. Deze bevindingen kunnen ons inziens gekaderd worden in het debat 

rond de vraag of perfectionisme zuiver intrapersoonlijk is, of naast een intrapersoonlijke 

component ook een interpersoonlijke component bevat. Enerzijds zijn er auteurs zoals 

Hewitt, Flett, Besser, Sherry, en McGee (2003) die stellen dat perfectionisme zowel een 

intrapersoonlijke component als een interpersoonlijke component bevat. Anderzijds 

menen auteurs als Shafran et al. (2002) dat perfectionisme puur intrapersoonlijk is en 

dat een interpersoonlijke dimensie als een gerelateerd construct moet beschouwd 

worden in plaats van als een essentieel onderdeel van perfectionisme. Gegeven dat 

introjectie -in vergelijking met externe regulatie- in dit onderzoek sterkere en  meer 

consistente verbanden vertoonde met elementen van klinisch perfectionisme, lijken deze 
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data erop te wijzen dat introjectie een saillanter motief is voor perfectionisme dan 

externe regulatie. Een ander aspect waaruit deze saillantie van het motief introjectie 

blijkt, is het gegeven dat het gemiddelde van introjectie (M = 3.11) hoger lag dan het 

gemiddelde van externe regulatie (M = 2.09). Perfectionisme lijkt in dit onderzoek dus 

vaker vanuit gevoelens van interne druk nagestreefd te worden dan vanuit externe druk. 

Het is echter wel mogelijk dat deze gevoelens van interne druk van oorsprong extern 

zijn. Uit onderzoek blijkt immers dat een psychologisch controlerende opvoedingsstijl 

van de ouders tot maladaptief perfectionisme bij kinderen kan leiden (Soenens et al., 

2005, 2008), en een perfectionistische opvoedingsstijl kan zowel tot maladaptief als 

adaptief perfectionisme leiden (Enns, Cox, & Clara, 2002). Zo is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat een kind geleerd heeft om zichzelf onder druk te zetten omdat zijn ouders 

de lat hoog legden en psychologische controle gebruikten. Een andere mogelijke 

verklaring voor de beperkte verbanden tussen externe regulatie en elementen van 

klinisch perfectionisme ligt mogelijk in de eerder lage betrouwbaarheid van de schaal 

voor externe regulatie. Cronbach’s alpha bedroeg slechts .61. Deze lage 

betrouwbaarheid zou de correlatie kunnen onderdrukt hebben. 

Naast de relatie tussen motieven voor persoonlijke standaarden en elementen 

van klinisch perfectionisme werd ook de relatie tussen motieven en zelfkritisch 

perfectionisme (Frost et al., 1990) onderzocht. Na controle voor de invloed van geslacht 

en studierichting, bleek dat persoonlijke standaarden een positieve samenhang met de 

zelfkritisch perfectionisme schaal van Frost et al. (1990) vertoonde. Dit verband bleef 

significant na inclusie van de motieven voor het nastreven van hoge standaarden. 

Autonome motivatie had geen onafhankelijk verband met zelfkritisch perfectionisme. 

Introjectie, externe regulatie en amotivatie vertoonden wel een significant onafhankelijk 

positief verband met zelfkritisch perfectionisme van Frost et al. (1990). Deze resultaten 

liggen dus in de lijn van onze verwachtingen dat autonome motivatie ofwel geen ofwel 

een negatief verband zou vertonen met zelfkritisch perfectionisme en dat gecontroleerde 

motivatie en amotivatie gerelateerd zouden zijn aan zelfkritisch perfectionisme. 

 

Hoewel we niet expliciet een onderzoeksvraag formuleerden over de relatie 

tussen onze schaal voor persoonlijke standaarden en de motieven achter het nastreven 

van persoonlijke standaarden enerzijds en de persoonlijke standaarden schaal van Frost 
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et al. (1990) anderzijds, hebben we deze relatie ook onderzocht. Onze schaal voor 

persoonlijke standaarden was positief gecorreleerd met deze van Frost et al. (1990), ook 

na inclusie van de motieven voor het nastreven van persoonlijke standaarden. Hieruit 

kunnen we afleiden dat onze schaal voor persoonlijke standaarden iets gelijkaardigs 

meet als de schaal van Frost et al. (1990), maar er toch niet volledig mee samenvalt. 

Autonome motivatie vertoonde geen significant onafhankelijk verband met de 

persoonlijke standaarden schaal van Frost et al. (1990). De gecontroleerde motieven en 

amotivatie waren echter wel significant positief gecorreleerd aan deze schaal. Dit zou er 

volgens ons op kunnen wijzen dat de persoonlijke standaarden schaal van Frost et al. 

(1990) geen volledig neutrale meting is voor hoge standaarden, maar ook een 

motivationele component bevat. Daarnaast leek de persoonlijke standaarden schaal van 

Frost et al. (1990)  in ons onderzoek ook gecontamineerd te zijn met elementen van hun 

zelfkritisch perfectionisme schaal, want beide schalen waren sterk gecorreleerd met 

elkaar. Ook Dibartolo et al. (2008) vonden in hun onderzoek een correlatie tussen 

persoonlijke standaarden perfectionisme en zelfkritisch perfectionisme. Ze stellen dat 

het belangrijk is om rekening te houden met deze contaminatie van persoonlijke 

standaarden met zelfkritisch perfectionisme omdat het aan de basis kan liggen van 

correlaties tussen persoonlijke standaarden perfectionisme en psychopathologie. Onze 

schaal voor persoonlijke standaarden bleek ook niet volledig zuiver te zijn. Want deze 

schaal vertoonde immers ook een significante correlatie met de zelfkritisch 

perfectionisme schaal van Frost et al. (1990).  

 

De laatste doelstelling van het onderzoek was nagaan wat het verband is tussen 

motieven voor persoonlijke standaarden perfectionisme en de verschillende 

maladaptieve en adaptieve uitkomstvariabelen. De verwachting was dat amotivatie, 

externe regulatie en introjectie geassocieerd zouden zijn met de maladaptieve 

uitkomstvariabelen en dat autonome motivatie geassocieerd zou zijn met de adaptieve 

uitkomstvariabelen. Uit dit onderzoek bleek dat persoonlijke standaarden, na controle 

voor geslacht en studierichting, geen significant verband met de maladaptieve 

uitkomstvariabelen vertoonde. Persoonlijke standaarden was echter wel significant 

gerelateerd aan enkele van de adaptieve uitkomstvariabelen, namelijk: aan vitaliteit, 

academisch zelfconcept, noodbevrediging en examenscore. Na inclusie van de motieven 
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werd het verband met vitaliteit non-significant, de andere verbanden bleven significant. 

In het algemeen blijkt persoonlijke standaarden op zich dus relatief weinig 

systematische verbanden met ontwikkelingsuitkomsten te vertonen. Autonome 

motivatie bleek een onafhankelijke negatieve associatie te vertonen met depressie en 

een onafhankelijke positieve relatie met vitaliteit, academisch zelfconcept en 

noodbevrediging. Introjectie vertoonde een onafhankelijk positief verband met boulimie 

en noodfrustratie. Tegen de verwachtingen in had externe regulatie op geen enkel van 

de adaptieve of maladaptieve uitkomsten een invloed bovenop deze van persoonlijke 

standaarden. Dit suggereert opnieuw dat externe regulatie een minder saillant motief is 

voor perfectionisme dan introjectie. Amotivatie vertoonde met al de maladaptieve 

uitkomstvariabelen een onafhankelijk positief verband en een onafhankelijk negatief 

verband met globale zelfwaarde, academisch zelfconcept en noodbevrediging. Deze 

resultaten wijzen er dus in het algemeen op dat autonome motivatie een positieve 

associatie met welzijn vertoont en dat gecontroleerde motivatie eerder met negatieve 

uitkomstvariabelen gepaard gaat. Deze resultaten liggen in de lijn van wat in voorgaand 

onderzoek gevonden wordt. Zo werd bijvoorbeeld reeds aangetoond dat autonome 

motivatie een positieve associatie vertoont met vitaliteit (Moller et al., 2006; Nix et al., 

1999), dat autonome motivatie gepaard gaat met minder depressiesymptomen (Rudy et 

al., 2007) en met een hogere schoolse competentie (Black & Deci, 2000; Soenens & 

Vansteenkiste, 2005). Tegen de verwachtingen in was geen enkel motief significant 

gerelateerd aan examenscore bovenop het verband tussen persoonlijke standaarden en 

examenscore. Dit is in tegenstelling tot wat we verwachtten op basis van bestaand 

onderzoek waar er wel een positief verband werd teruggevonden tussen autonome 

motivatie en schoolresultaten (Soenens & Vansteenkiste, 2005; Vansteenkiste et al., 

2005). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het in deze studies -in tegenstelling tot 

in ons onderzoek- niet ging om het verband tussen motivatie en schoolresultaten 

uitgezuiverd voor het verband tussen persoonlijke standaarden en schoolresultaten. 

Zonder controle voor de variantie verklaard door persoonlijke standaarden, bleek in ons 

onderzoek ook dat autonome motivatie positief gecorreleerd was aan examenscore. Een 

tweede mogelijke verklaring is dat de participanten in ons onderzoek mochten 

rapporteren op welk vlak ze voor zichzelf de lat hoog leggen. Hoewel sommige 

participanten hier aangaven hoge standaarden op schools vlak na te streven, waren er 
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anderen die op andere gebieden (bijvoorbeeld sport, muziek,…) de lat hoog leggen. Een 

participant die voor zichzelf de lat hoog legt op vlak van sport en dit vanuit autonome 

motivatie doet, is niet noodzakelijk ook autonoom gemotiveerd voor school. Dit zou dus 

mogelijk kunnen verklaren waarom motivatie niet gerelateerd was aan 

examenresultaten. Deze verklaring komt overeen met de visie van auteurs, zoals 

McArdle (2010) en Shafran et al. (2002), die stellen dat perfectionisme een 

domeinspecifiek construct is. Daarentegen vertoonde autonome motivatie wel een 

onafhankelijk positief verband met academisch zelfconcept en amotivatie vertoonde 

hier een onafhankelijk negatief verband  mee. Dus hoewel motieven achter het 

nastreven van persoonlijke standaarden geen onafhankelijk verband vertoonden met 

examenresultaten, waren ze wel onafhankelijk geassocieerd met zelfrapportage van 

academisch zelfconcept (bv. “Ik ben erg goed op school”).  

Sterktes en Beperkingen van het Onderzoek 

Deze studie kende enkele beperkingen waarmee rekening moet gehouden 

worden bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten.  

Een eerste beperking betreft de generaliseerbaarheid van de resultaten. De 

steekproef bestond immers uit 78.7% meisjes. Enerzijds is deze 

oververtegenwoordiging van meisjes in de steekproef relevant, aangezien 

eetstoornissymptomen tot de bevraagde uitkomstvariabelen behoorden en dit frequenter 

voorkomt bij meisjes dan bij jongens (Hoek & van Hoeken, 2003; Preti et al., 2009). 

Anderzijds wordt de generaliseerbaarheid van deze resultaten voor jongens hierdoor in 

vraag gesteld. Een bijkomend probleem voor de generaliseerbaarheid van de resultaten 

is het gegeven dat beide deelnemende scholen in Oostende gelegen zijn. 

Een volgend minpunt is dat heel het onderzoek berustte op 

zelfrapportagevragenlijsten. De enige uitzondering hierop is de variabele examenscore. 

De variabele examenscore werd niet bevraagd in de vragenlijst, maar werd opgezocht in 

een puntenlijst. Hoewel anonimiteit verzekerd werd, kan sociaal wenselijkheid bij het 

invullen van de vragenlijst niet worden uitgesloten (van de Mortel, 2008). Een ander 

nadeel van het gegeven dat voor het volledig onderzoek gebruik werd gemaakt van 

dezelfde onderzoeksmethode is dat het mogelijk is dat de gevonden verbanden te wijten 

zijn aan, of artificieel verhoogd zijn door gedeelde methodevariantie. Vandaar zou het 
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interessant zijn dat in toekomstig onderzoek niet alleen adolescenten bevraagd worden, 

maar dat er ook andere informanten, zoals bijvoorbeeld de ouders of leerkrachten, 

deelnemen aan het onderzoek. Ook is het zo dat de vragenlijsten afgenomen werden 

door de scholen zelf, waardoor we geen controle hadden op de manier waarop dit 

gebeurd is. 

Tot slot werd gebruik gemaakt van een cross-sectioneel onderzoeksopzet. 

Hierdoor kunnen geen uitspraken gedaan worden over de richting van de teruggevonden 

verbanden. Hoewel er hiërarchische lineaire regressieanalyses uitgevoerd werden 

waarbij een veronderstelling gemaakt wordt over hoe variabelen gerelateerd zijn aan 

elkaar, laat dit toch niet toe om causale uitspraken te doen. Hiervoor is nood aan 

longitudinaal onderzoek.  

 

Naast beperkingen vertoonde deze studie ook enkele pluspunten. Een eerste 

positief punt van dit onderzoek is dat leerlingen uit diverse richtingen (algemeen -, 

technisch -, en beroeps secundair onderwijs) deelnamen aan het onderzoek. Daarnaast is 

het ook positief dat in het onderzoek gebruik gemaakt werd van een objectieve meting 

van examenscore, waardoor deze variabele niet onderhevig kon zijn aan sociaal 

wenselijkheid.  Tenslotte is het een meerwaarde dat in dit onderzoek gebruik gemaakt 

werd van de zelfdeterminatietheorie om tot een beter inzicht te komen in 

perfectionisme. Ons inziens is voordien nog geen onderzoek gebeurd die naging of 

motieven een rol spelen in het verband tussen persoonlijke standaarden perfectionisme 

en maladaptief perfectionisme.  

Suggesties voor Verder Onderzoek 

Op basis van de bekomen onderzoeksresultaten kunnen we enkele suggesties 

voor verder onderzoek formuleren.  

De eerste suggestie voor verder onderzoek gaat over het onderzoeken van 

tussenliggende mechanismen van het verband tussen motieven voor het nastreven van 

hoge standaarden en uitkomstvariabelen. In deze studie bleek over het algemeen dat 

autonome motivatie voor hoge standaarden gerelateerd was aan adaptieve 

uitkomstvariabelen en dat gecontroleerde motivatie en amotivatie geassocieerd waren 

met maladatpieve uitkomstvariabelen. Bijgevolg lijkt het zinvol dat er onderzoek 
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gebeurt naar wat mogelijke tussenliggende mechanismen zouden kunnen zijn van dit 

verband. Attributies zijn hier volgens ons een voorbeeld van. We vermoeden dat iemand 

die hoge standaarden nastreeft vanuit gecontroleerde motivatie eerder geneigd zal zijn 

om negatieve gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld het krijgen van kritiek, als intern, 

stabiel en globaal te attribueren. Deze attributiestijl kan er dan bijvoorbeeld voor zorgen 

dat de persoon zich passief zal gedragen (Peterson, Colvin, & Lin, 1992). Daarentegen 

vermoeden we dat mensen die autonoom gemotiveerd zijn bij het nastreven van hoge 

standaarden, eerder geneigd zullen zijn om negatieve gebeurtenissen op een minder 

pessimistische manier te attribueren waardoor ze in staat zullen zijn om hierrond te 

reflecteren en hier actief mee aan de slag te gaan. 

Een volgende suggestie voor verder onderzoek hangt samen met de 

samenstelling van onze steekproef. Onze steekproef werd genomen uit een niet-

klinische populatie van  schoolgaande adolescenten. Gezien de sterke samenhang tussen 

perfectionisme en psychopathologie (Blatt, 1995) lijkt het ons zinvol om een 

gelijkaardig onderzoek te doen bij een klinische populatie. Bijvoorbeeld bij patiënten 

met een eetstoornis. Onze verwachting is dat bij hen persoonlijke standaarden en 

zelfkritisch perfectionisme sterk met elkaar verweven en amper te onderscheiden zullen 

zijn, wat mogelijk te wijten kan zijn aan minder adaptieve motieven achter het nastreven 

van hun hoge standaarden. 

Het lijkt ons daarnaast ook aangewezen dat er in de toekomst gelijkaardig 

onderzoek gebeurt vanuit een meer persoonsgerichte benadering. In deze studie gingen 

we ervan uit dat elke participant slechts één type motivatie kan vertonen. Het is echter 

mogelijk dat één persoon een combinatie van verschillende types motivatie vertoont. Zo 

kan iemand bijvoorbeeld niet louter autonoom gemotiveerd zijn, maar op bepaalde 

momenten of voor bepaalde zaken ook een geïntrojecteerde motivatie vertonen. Via een 

clusteranalyse zou men mensen in clusters kunnen onderverdelen op basis van de 

verschillende types motivatie die ze vertonen. Vervolgens zou de invloed van de 

verschillende combinaties kunnen onderzocht worden. Men zou bijvoorbeeld kunnen 

nagaan of iemand die louter autonome motivatie vertoont meer of minder aangepast is 

dan iemand die naast autonome motieven ook geïntrojecteerde motivatie vertoont. 

Vanuit de zelfdeterminatietheorie zou men verwachten dat de persoon met louter 

autonome motivatie meer aangepast is. In de zelfdeterminatietheorie gaat men er 
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immers van uit dat het niet de kwantiteit maar de kwaliteit van motivatie is die telt 

(Deci & Ryan, 2008a). Het zou interessant zijn om deze stelling te onderzoeken en om 

na te gaan welke clusters meer en minder aangepast zijn. 

Tenslotte lijkt het ons ook belangrijk dat er in de toekomst verder onderzoek 

gebeurt naar de behandeling van perfectionisme. De behandeling van perfectionisme 

lijkt vaak niet alleen het reduceren van perfectionisme als doelstelling te hebben, maar 

lijkt daarnaast ook vaak tot doel te hebben om onrechtstreeks een invloed uit te oefenen 

op gerelateerde psychopathologie (Bieling, Summerfeldt, Israeli, & Antony, 2004). 

Enerzijds blijkt uit preliminair onderzoek dat cognitieve gedragstherapie effectief is 

voor het behandelen van klinisch perfectionisme (Glover, Brown, Fairburn, & Shafran, 

2007; Riley, Lee, Cooper, Fairburn, & Shafran, 2007). Daarnaast blijkt begeleide 

zelfhulp, gebaseerd op een cognitief gedragstherapeutisch protocol, ook effectief in het 

reduceren van perfectionisme in een niet-klinische steekproef (Pleva & Wade, 2007). 

Tot slot blijkt cognitieve herstructurering ook een positieve invloed te hebben 

(Dibartolo, Frost, Dixon, & Almodovar, 2001). Anderzijds zijn er ook auteurs zoals 

Hewitt et al. (2003) die kritisch staan tegenover de efficiënte van kortdurende 

cognitieve gedragstherapie bij perfectionisme. In cognitieve gedragstherapie van 

perfectionisme worden onder ander de hoge standaarden aangepakt (Glover et al., 

2007). Uit ons onderzoek blijkt dat de motieven achter het stellen van hoge standaarden 

een belangrijke rol spelen (bovenop de rol van persoonlijke standaarden op zich) in de 

relatie tussen persoonlijke standaarden en uitkomstvariabelen. Vandaar dat we ons 

afvragen of het in therapie niet zinvol zou zijn om deze motieven ter sprake te brengen, 

in plaats van rechtstreeks op de hoge standaarden in te werken. We vermoeden immers 

dat het nastreven van hoge standaarden vaak een belangrijk onderdeel van de identiteit 

geworden is bij mensen met perfectionisme (Luyckx, Soenens, Goossens, Beckx, & 

Wouters, 2008) waardoor het voor hen misschien als bedreigend kan ervaren worden 

wanneer men deze standaarden probeert te reduceren. Wanneer men daarentegen de 

motieven achter het nastreven van hoge standaarden als ingangspoort voor de 

behandeling zou nemen, zouden ze zich mogelijk meer erkend en begrepen voelen. Blatt 

(1995) stelde in 1995 reeds het volgende over perfectionisme: 

It is important that we find ways to make available to these patients the kind of 

treatment that will enable them to continue their important contributions, but in 
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ways that will give them the psychological freedom to gain a reasonable 

measure of personal satisfaction from these achievements as well as from their 

interpersonal relationships. (pp. 1015-1016) 

Mogelijk kan het inspelen op de motieven achter het nastreven van hoge standaarden 

een manier zijn om mensen toe te laten hun hoge standaarden na te streven, maar dan 

met een gevoel van psychologische vrijheid in plaats van op een zelfkritische manier. 

Het lijkt ons relevant voor de behandeling van perfectionisme dat er in de toekomst 

onderzoek gebeurt hiernaar.  

Conclusie 

In deze studie wilden we de volgende vragen uitklaren: “Kan het nastreven van 

hoge standaarden en de motieven achter het nastreven van hoge standaarden van elkaar 

onderscheiden worden? Zijn de motieven achter persoonlijke standaarden 

perfectionisme gerelateerd aan maladaptief perfectionisme? Welk verband vertonen de 

motieven met verschillende adaptieve en maladaptieve uittkomstvariabelen?” Uit de 

onderzoeksresultaten bleek dat niet alleen persoonlijke standaarden, maar ook de 

motieven achter het nastreven van persoonlijke standaarden gerelateerd zijn aan 

maladaptief perfectionisme. Zo bleek dat amotivatie en introjectie, in tegenstelling tot 

autonome motivatie, gerelateerd waren aan verschillende elementen van maladaptief 

perfectionisme bovenop het verband tussen persoonlijke standaarden en maladaptief 

perfectionisme. Voor externe regulatie waren de resultaten wat minder eenduidig. 

Daarnaast bleek dat persoonlijke standaarden op zich niet gerelateerd was aan de 

maladaptieve uitkomstvariabelen, maar wel aan enkele van de adaptieve 

uitkomstvariabelen. Autonome motivatie vertoonde een onafhankelijk positief verband 

met enkele van de adaptieve uitkomstvariabelen en een onafhankelijk negatief verband 

met enkele van de negatieve uitkomstvariabelen. Het omgekeerde patroon werd 

teruggevonden voor introjectie en amotivatie. Externe regulatie was aan geen enkel van 

de uitkomstvariabelen significant gerelateerd. Deze resultaten wijzen er dus op dat de 

zelfdeterminatietheorie gebruikt kan worden om tot een beter begrip van perfectionisme 

te komen. Nagaan of men in de behandeling van perfectionisme kan inspelen op de 

motieven achter nastreven van hoge standaarden, lijkt ons een interessante invalshoek 

voor toekomstig onderzoek. 
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