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Dankwoord 

 

Deze masterproef is de bekroning van mijn vijfjarige opleiding tot klinisch psycholoog. 

Tijdens het schrijven van dit werk heb ik veel bijgeleerd over de Borderline 

Persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten en heb ik mijn SPSS vaardigheden aangescherpt. 

 

Het combineren van een voltijdse tewerkstelling en het voltooien van deze masterproef was 

niet eenvoudig. Daarom wil ik in de eerste plaats mijn begeleidster Elien De Caluwé 

bedanken. Haar kritische feedback, concrete tips en enthousiasme bezorgden me het nodige 

inzicht en doorzettingsvermogen om telkens weer aan de slag te gaan. Vervolgens wil ik mijn 

vriendin Eline  bedanken voor haar geduld en steun tijdens het schrijfproces, en om de 

eindversie van deze masterproef aan een nazicht te onderwerpen. Ik wil ook mijn ouders 

bedanken voor de mogelijkheid die zij me hebben geboden om de opleiding psychologie te 

starten. Ten slotte wil ik alle participanten bedanken die meegewerkt hebben aan dit 

onderzoek. Zonder hun vlotte medewerking was deze masterproef niet tot stand gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

 

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS) was reeds veelvuldig het onderwerp van 

wetenschappelijk onderzoek bij volwassenen. Vanuit de literatuurstudie stellen we vast dat 

BPS eveneens op een betrouwbare en valide wijze gediagnosticeerd kan worden in de 

adolescentie. 

Huidige masterproef beoogt het instrumentarium voor de diagnose bij adolescenten te 

verfijnen. Meer specifiek zullen de psychometrische kenmerken onderzocht worden van de 

Five Factor Borderline Inventory-Short Form (FFBI-SF; Mullins-Sweatt et al., 2012). Deze 

vragenlijst werd initieel ontwikkeld voor volwassenen. De onderzoeksvraag luidt of deze 

vragenlijst ook een accurate beschrijving van de borderline persoonlijkheidstrekken bij 

adolescenten geeft. 

De steekproef (N = 100) bestaat uit 57 adolescente meisjes (57 %) en 43 jongens (43 %) 

tussen de 13 en 20 jaar (M = 15.42, SD = 1.42). 

Uit huidige studie blijkt dat de FFBI-SF een betrouwbaar instrument is. Echter dient wel het 

reversed item 47 uit de schaal ‘Oppositioneel’ (A4) verwijderd te worden, aangezien dit item 

de betrouwbaarheid van deze schaal laat dalen tot een zwak niveau. 

Vervolgens wordt de convergente en discriminante validiteit nagegaan ten opzichte van de 

Borderline Personality Features Scale for Children (BPFS-C; Crick et al., 2005), de 

Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HiPIC; Mervielde & De Fruyt, 

1999) en de Dimensional Personality Symptom Item Pool (DIPSI; De Clercq et al., 2006). In 

huidige studie blijken de schalen die hetzelfde meten sterk te correleren en de schalen die 

niets met mekaar te maken hebben zwak te correleren. Ten slotte wordt de factor structuur 

onderzocht. In de literatuur worden 12 schalen beschreven, in huidig onderzoek worden 

slechts 10 schalen teruggevonden. 

Uit de resultaten van dit onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat de FFBI-SF een 

betrouwbaar en valide instrument is voor de diagnose van BPS bij adolescenten, maar de 

factorstructuur dient verder onderzocht te worden. 
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Aren't you sick of me yet? Een onderzoek naar borderline 

persoonlijkheidstrekken in de adolescentie 

Om het borderline-concept, waarop deze masterproef zich focust, goed te begrijpen, is 

het belangrijk om eerst een breder kader te scheppen door de variabelen persoonlijkheid en 

persoonlijkheidsstoornis te specificeren. Daarna zoomen we verder in op de borderline 

persoonlijkheidsstoornis door de kenmerken en de prevalentie ervan te duiden, een beknopte 

historische context te schetsen en de meest geschikte therapie aan te geven. Om het overzicht 

te bewaren onderscheiden we de borderline persoonlijkheidsstoornis bij volwassenen en 

adolescenten, te meer omdat deze masterproef zich richt op die laatste groep. We bespreken 

vervolgens uitgebreid hoe borderline wordt beschreven in de verschillende versies van de 

DSM, omdat dit boek de meest wijdverbreide standaard is voor de diagnostiek van psychische 

stoornissen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan het dimensioneel perspectief om 

persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen, vermits deze masterproef zich toelegt op de 

verfijning van de dimensionele FFBI-vragenlijst om borderline te diagnosticeren. Zo 

bespreken we de voordelen die het dimensionele model te bieden heeft ten opzichte van de 

categoriale benadering. Alsook schetsen we het vijffactorenmodel, waarop de FFBI gebaseerd 

is. Tot slot beschrijven we, zowel voor volwassenen als adolescenten, de instrumenten die 

voorhanden zijn om de borderline persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren. 

 Na dit samenvattend overzicht volgt de uiteenzetting van de eigenlijke empirische 

studie van deze masterproef. 

 

Persoonlijkheid 

 Persoonlijkheid impliceert langdurige patronen van cognitie, emotie, motivatie en 

gedrag, die geactiveerd worden in bepaalde omstandigheden (Heim & Westen, 2005). Hoewel 

dit een eenvoudige definitie van persoonlijkheid is, merken Heim en Westen (2005) op dat ze 

twee belangrijke aspecten ervan onderschrijft: haar dynamische natuur en de variatie en 

flexibiliteit in reactie. Heel wat aspecten van persoonlijkheid worden immers getriggerd door 

specifieke situaties, gedachten of gevoelens (Heim & Westen, 2005; Miller et al., 2008). 

 Kernberg et al. (2000) merken op dat in de afgelopen decennia veel onderzoek werd 

verricht naar de ontwikkeling van persoonlijkheid bij kinderen. Er werd evidentie gevonden 

dat een gevoel van schaamte of empathie zich reeds voor de leeftijd van twee jaar kan 

manifesteren. Ook een denkstijl en een concreet, operationeel systeem om te redeneren, 

vormen zich in de vroege kinderjaren (Kernberg et al., 2000). De belangrijkste bouwstenen 
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voor het vormen van de volwassen persoonlijkheid zijn dus reeds lang voor de adolescentie 

aanwezig. Dat komt onder meer omdat persoonlijkheidskenmerken erfelijk zijn en bijgevolg 

vroeg in de kinderjaren gedetecteerd kunnen worden, zoals werd aangetoond in biologische en 

genetische studies (Kernberg et al., 2000). 

Hoewel het verschil tussen temperament, emoties en persoonlijkheid niet altijd helder 

is, vormt temperament een belangrijke variabele in de ontwikkeling van kinderen, alsook 

duidt het op individuele verschillen tussen kinderen (Kernberg et al., 2000; Mervielde et al., 

2005). Caspi et al. (2003) voerden, over een periode van 23 jaar, een empirisch onderzoek 

naar het verband tussen het temperament in de kindertijd en de persoonlijkheid in de 

volwassenheid. Uit de resultaten blijkt dat het temperamenttype op 3-jarige leeftijd 

voorspellend is voor de volwassen persoonlijkheidsstructuur. De kinderen die zich op 3-jarige 

leeftijd ongecontroleerd gedragen, vertonen gelijkaardige persoonlijkheidstrekken op 18-

jarige leeftijd. Zo bevestigt de studie van Caspi et al. (2003) de data van Kernberg et al. 

(2000), door aan te tonen dat de fundamenten van iemands persoonlijkheid, alsook het risico 

op psychopathologie, gesitueerd kunnen worden in de periode voor de adolescentie. Toch 

moeten zelfs de wetenschappers die sterk geloven dat persoonlijkheid stabiel blijft doorheen 

de jaren toegeven dat, zoals hierboven al werd aangegeven, situationele en omgevingsfactoren 

een belangrijke impact hebben op de ontwikkeling van persoonlijkheid (Miller et al., 2008). 

 

Persoonlijkheidsstoornis 

 Persoonlijkheidsstoornissen of maladaptieve persoonlijkheidstrekken kregen vanuit 

een historisch perspectief minder aandacht dan andere psychiatrische stoornissen zoals 

depressie en schizofrenie. Bij volwassenen worden ze gekenmerkt door een diepgaande en 

langdurige impact op het individu, de familie en de maatschappij, omdat ze geassocieerd 

worden met suïcide neigingen, delinquentie, falen in het professionele leven, sociale 

disfunctie en middelenmisbruik (Kernberg et al., 2000). Zowel volwassenen als jongeren 

kunnen kampen met persoonlijkheidspathologie. Langdurige patronen, zoals onzekere 

hechting, zijn reeds zichtbaar in de kleuterklas. Die patronen ontwikkelen zich in de kindertijd 

mogelijk tot aanhoudende persoonlijkheidstrekken, en kunnen in de volwassenheid uitmonden 

in depressie, druggebruik en crimineel gedrag. Epidemiologisch onderzoek wijst op een hoge 

prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren van 9 tot 19 jaar (Kernberg et al., 

2000). 
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 De diagnose van persoonlijkheidsstoornissen gebeurt met de Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders fifth edition (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 

2013), die een persoonlijkheidsstoornis definieert als “een duurzaam patroon van innerlijke 

ervaringen en gedragingen die duidelijk binnen de cultuur van de betrokkene afwijken van de 

verwachtingen” (APA, 2013, p. 646-647). De pathologische variant dient vastgesteld te 

worden op twee of meer van in totaal vier velden, met name cognities, affecten, functioneren 

in het contact met anderen en impulsbeheersing. 

 Deze masterproef zoomt in op één bepaalde persoonlijkheidsstoornis: de borderline 

persoonlijkheidsstoornis. 

 

Borderline Persoonlijkheidsstoornis bij Volwassenen 

De borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een ernstige, chronische en complexe 

psychiatrische aandoening die wordt gekenmerkt door een diepgaand patroon van instabiliteit 

in interpersoonlijke relaties, zelfbeeld, affecten en impulsief gedrag beginnend in de vroege 

volwassenheid (De Shong et al., 2015; Lieb et al., 2004; Sharp et al., 2014; Vriend-Bosma & 

Van Megen, 2011). Het is de meest voorkomende persoonlijkheidsstoornis in de algemene 

bevolking en in therapie (Samuel et al., 2012), met een prevalentie van 1 tot 3 procent in de 

algemene bevolking (Trull et al., 2011; Verschuere & Tibboel, 2011; Vriend-Bosma & Van 

Megen, 2011). Bovendien is BPS wereldwijd de meest bestudeerde en beschreven 

persoonlijkheidsstoornis (Miller et al., 2008). 

Studies hebben aangetoond dat BPS, binnen patiëntenpopulaties, vaker voorkomt bij 

vrouwen (70 procent) dan bij mannen (30 procent), rekening houdend met het sekseverschil in 

klinische settings(APA, 2013; Lieb et al., 2004). Het geslachtsverschil is evenwel minder 

groot in de algemene bevolking, en soms wellicht zo klein dat het niet in elke steekproef 

statistisch significant is (Paris, 2005; Verschuere & Tibboel, 2011). 

Geen enkele factor op zich kan de etiologie van BPS verklaren. Volgens Paris (2005) 

spelen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol. De biologische factoren 

omvatten het aangeboren en verworven temperament van een persoon. Erfelijkheid draagt een 

steentje bij, voornamelijk voor affect, instabiliteit en impulsiviteit (Paris, 2005).Trull et al. 

(2011) rapporteren een erfelijkheidsschatting van 35 tot 45 procent voor BPS en aanverwante 

persoonlijkheidstoornissen. De psychologische factoren zijn niet consistent over de patiënten 

heen. Voorbeelden zijn familiale disfunctie, symptomen omtrent de stemming en impulsieve 

symptomen. Longitudinaal onderzoek is evenwel nodig om de risicofactoren van BPS op 
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jonge leeftijd te destilleren (Paris, 2005). De invloed van sociale factoren wordt via indirect 

wetenschappelijk bewijs gesuggereerd, wat meteen impliceert dat verder cross-cultureel 

onderzoek noodzakelijk is. Een voorbeeld van een sociale factor is dat zelfmoordpogingen 

minder frequent plaatsgrijpen in traditionele gezinnen, maar in moderne gemeenschappen en 

in gemeenschappen die veranderingen ondergaan, komen deze pogingen vaker voor (Paris, 

2005). 

De voornaamste therapie om BPS te behandelen, is psychotherapie, en meer bepaald 

de frequent gehanteerde dialectische gedragstherapie. Dit is een vorm van cognitieve 

gedragstherapie die in groepssessies wordt uitgevoerd (Lieb, 2004; Paris, 2005). 

Psychofarmacologie is eveneens een mogelijke behandeling, maar deze geneest BPS niet 

(Lieb, 2004). De literatuurstudie van Vriend-Bosma en Van Megen (2011) poneert dat 88 

procent van de volwassen personen na tien jaar niet meer voldoen aan de kenmerken van 

BPS. Het minst stabiel zijn de impulsieve symptomen van BPS, de affectieve zijn het 

stabielst. Verschillende vormen van psychotherapie kunnen hoge remissiepercentages 

genereren, maar de verbetering in het psychosociaal functioneren lijkt zich langzamer door te 

zetten. Toch blijft het functioneren verbeteren bij patiënten die in remissie zijn. Die 

verbeteringen worden in dezelfde mate bij de algemene populatie vastgesteld, wat maakt dat 

de diagnose van BPS onterecht een negatieve bijklank krijgt (Vriend-Bosma & Van Megen, 

2011). 

Het mechanisme dat het herstel van BPS bewerkstelligt is nog niet volledig doorgrond, 

maar in het algemeen daalt impulsiviteit naarmate mensen ouder worden, alsook leren 

patiënten na verloop van tijd hoe ze problematische situaties (vb. intense liefdesavonturen) 

moeten vermijden (Paris, 2005). Een accurate diagnose blijft de opstap naar een concreet 

geplande en succesvolle therapie (Paris, 2005; Zanarini et al., 2003). 

 

BPS in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Het begrip 

‘borderline’ werd in 1938 voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psychoanalist Adolph 

Stern (Miller et al., 2008). Stern bedacht die term om een patiëntenpopulatie te beschrijven 

die zich, volgens zijn onderzoek, op de grens tussen neurose en psychose bevond. De 

patiënten vertoonden psychotische gedachten en gedrag in situaties van extreem hoge stress, 

maar vielen ook snel terug op een normaal niveau van functioneren. Hoewel Stern’s klinische 

beschrijving aspecten bevat die nu nog steeds met BPS geassocieerd worden (vb. masochisme 

en angst), is de term ‘borderline’ gebaseerd op een verouderde theorie. Heel wat onderzoekers 
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betogen daarom dat het een verkeerde term is en een naamsverandering zich opdringt, maar 

die is tot op heden niet doorgevoerd (Ludolph et al., 1990; Paris, 2005). 

Decennialang hebben onderzoekers en theoretici, ondanks het gebrek aan operationele 

diagnostische criteria,hun inzichten in BPS trachten te verbreden (Miller et al., 2008; Verheul, 

1998), maarpas in 1980 werd BPS officieel opgenomen in de psychiatrische diagnostiek, met 

name in de Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders third edition (DSM-III; 

APA, 1980; Samuel et al., 2012). Daarna volgde de Diagnosticand Statistical Manual of 

Mental Disorders fourth edition (DSM-IV; APA, 1994), die BPS beschrijft als een diepgaand 

patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en duidelijke 

impulsiviteit beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties. 

De DSM-IV gebruikt een categoriaal assensysteem om patiënten te beoordelen (APA, 

1994). Er zijn vijf assen en BPS staat gerangschikt bij As II voor persoonlijkheidsstoornissen, 

die op zijn beurt is onderverdeeld in drie clusters: Cluster A (vreemd of excentriek gedrag), 

Cluster B (theatraal en emotioneel gedrag) en Cluster C (gespannen of angstig gedrag). In 

Cluster A bevinden zich de paranoïde, schizoïde en schizotypische persoonlijkheidsstoornis. 

Cluster B is onderverdeeld in de antisociale, borderline, theatrale en narcistische 

persoonlijkheidsstoornis. In cluster C bevinden zich de vermijdende, afhankelijke en 

obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis. BPS bevindt zich dus in Cluster B. 

 De DSM-IV onderscheidt de volgende criteria om tot de diagnose van BPS te komen: 

angst om verlaten te worden, instabiele en intense intermenselijke relaties, zwart-witdenken, 

stemmingswisselingen, impulsiviteit, moeilijk alleen kunnen zijn, identiteitsstoornis, 

woedeaanvallen en suïcidaal of automutilerend gedrag (APA, 1994; Paris, 2005). Om de 

diagnose van BPS te kunnen stellen, moet aan minstens vijf van deze negen criteria worden 

voldaan. 

De DSM-IV-Text Revision (DSM-IV-TR; APA, 2000) had als doel de 

betrouwbaarheid en specificiteit van de diagnostische criteria van de 

persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren. Deze doelstelling bracht heel wat empirische 

studies met zich mee, uitgevoerd bij volwassenen en adolescenten (Miller et al., 2008). BPS-

persoonlijkheidstrekken worden in de DSM-IV-TR omschreven als inflexibel, maladaptief en 

chronisch. Alsook veroorzaken ze een significante beperking in het functioneren en 

subjectieve distress (APA, 2000; Miller et al., 2008). 
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Dimensioneel model. De DSM-5 (APA, 2013) is de meest recente editie van de 

DSM.De omschrijving van BPS, die zich opnieuw onder Cluster B, in Sectie II, van de 

persoonlijkheidsstoornissen bevindt, is dezelfde gebleven in vergelijking met de DSM-IV-TR. 

Ook de negen specifieke criteria die duiden op BPS zijn identiek, waarvan er opnieuw vijf 

aanwezig moeten zijn om de diagnose van BPS te stellen (DSM-5; APA, 2013). Het belang 

van het benoemen van de relevante somatische ziektebeelden blijft behouden (DSM-5; APA, 

2013; Van Amelsvoort et al., 2014). 

Toch heeft de DSM-5 enkele wijzigingen ondergaan ten opzichte van de DSM-IV-TR. 

Zo is het vijf-assensysteem verdwenen en zijn de voormalige assen I, II en III gegroepeerd om 

het kunstmatig onderscheid tussen stoornissen weg te nemen (APA, 2000; APA, 2013; Van 

Amelsvoort et al., 2014). Bovendien bevat Sectie III van de DSM-5 een alternatief, 

dimensioneel perspectief op persoonlijkheidsstoornissen, dat nog verder onderzocht moet 

worden alvorens het in de toekomst geïmplementeerd zou worden. Dit dimensioneel model 

beschrijft persoonlijkheidsstoornissen aan de hand van beperkingen in het 

persoonlijkheidsfunctioneren, uitgedrukt in pathologische persoonlijkheidstrekken (DSM-5; 

APA, 2013). Die alternatieve benadering is opzienbarend want BPS, en bij uitbreiding heel 

wat andere psychologische stoornissen, worden op een categoriale manier gediagnosticeerd: 

je krijgt de diagnose of je krijgt ze niet (Trull et al., 2011). Deze manier van diagnosticeren, 

die – voor alle duidelijkheid – behouden blijft in de DSM-5, wordt frequent gebruikt omdat de 

klinische besluitvorming categoriaal gebeurt (Samuel et al., 2012; Trull et al., 2011). Van 

Amelsvoort et al. (2014) merken echter op dat de overlap in symptomen tussen de huidige 

categorische classificaties groot is. Naar aanleiding van het verschijnen van de DSM-5 

ontstonden bijgevolg werkgroepen die ijveren om persoonlijkheidsstoornissen op een 

continuüm te plaatsen (cfr. het dimensioneel perspectief) eerder dan ze te categoriseren, dit 

omdat het heterogene constructen zijn (Samuel et al., 2012; Trull et al., 2011). De hierboven 

besproken criteria worden vervangen door persoonlijkheidstrekken waarvan er een aantal 

aanwezig moeten zijn om de persoonlijkheidsstoornis te kunnen diagnosticeren (Trull et al., 

2011). De literatuur bevat sterke aanwijzingen dat een dimensioneel perspectief efficiënter is 

om persoonlijkheidsstoornissen te benaderen (De Clercq et al., 2006; De Shong et al., 2015; 

Miller et al., 2012; Mullins-Sweatt et al., 2012; Van Amelsvoort et al., 2014). Zo wijzen 

Mullins-Sweatt et al. (2012) erop dat het nuttiger zou zijn om BPS niet te conceptualiseren als 

een homogene categorie, maar als een constellatie van maladaptieve persoonlijkheidstrekken. 

Dit zal de beoordeling van de volledige diagnostische draagwijdte van BPS en zijn 
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individuele componenten vergemakkelijken, en tevens meer theoretische validiteit 

verschaffen. Zo kunnen clinici hun focus verfijnen (Mullins-Sweatt et al. 2012).  

Hoewel het categoriale classificatiemodel van persoonlijkheidsstoornissen het 

voordeel heeft dat het de communicatie tussen clinici faciliteert (De Clercq et al., 2006), heeft 

het als nadeel dat er, ook in de DSM-5, vaak sprake is van comorbiditeit, wat impliceert dat 

twee of meer stoornissen tezelfdertijd voorkomen bij een persoon (Trull et al., 2011). Zo toont 

longitudinaal onderzoek aan dat BPS frequent gediagnosticeerd wordt bij patiënten bij wie 

ook Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is vastgesteld. Dat betekent echter niet 

dat BPS en ADHD eenzelfde pathologisch mechanisme delen (Fossati, 2015). De DSM-5 

onderschrijft de dimensionaliteit van persoonlijkheidstrekken, die in wisselende mate op 

iedereen van toepassing zijn in plaats van dat ze al dan niet aanwezig zouden zijn en stelt, 

zoals in supra vermeld, een nieuw, dimensioneel persoonlijkheidstrekmodel voor om 

persoonlijkheidstrekken te detecteren (DSM-5; APA, 2013). Dit model geldt voor slechts zes 

stoornissen: antisociale, vermijdende, borderline, narcistische, obsessief-compulsieve en 

schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Om een persoonlijkheidsstoornis met het 

alternatieve, dimensionele model vast te stellen, zijn een Criterium A en een Criterium B 

vereist (APA, 2013). Criterium A betreft het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren, waarin 

stoornissen van het zelf en het interpersoonlijke functioneren de kern van de 

persoonlijkheidspathologie vormen. Deze twee kenmerken worden op een continuüm 

geplaatst met de Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren Schaal (NPFS), die bestaat uit vijf 

niveaus van beperkingen, variërend van geen of minimale beperkingen (niveau 0) tot geringe 

(niveau 1), matige (niveau 2), ernstige (niveau 3) en extreme (niveau 4) beperkingen (APA, 

2013). Onder Criterium B zijn de pathologische persoonlijkheidstrekken samengebracht in 

vijf brede trekdomeinen, waarbij moet worden opgemerkt dat ook de gezonde, veerkrachtige 

en adaptieve tegenpolen (deze staan tussen haakjes, zie infra) van de maladaptieve trekken 

onderscheiden worden. Dit omdat de aanwezigheid van deze tegenpolen “de effecten van 

psychische stoornissen kunnen verzachten, de coping bevorderen en het herstel van 

traumatische gebeurtenissen en andere medische aandoeningen bespoedigen” (DSM-5; APA, 

2013, p. 1021). De DSM-5 duidt ook op het onderscheid tussen persoonlijkheidstrekken, die 

een relatieve stabiliteit vertonen, en symptomen, die een wisselend beloop kunnen hebben 

(APA, 2013). De vijf domeinen van het DSM-5-persoonlijkheidstrekmodel zijn Negatieve 

Affectiviteit (versus Emotionele Stabiliteit), Afstandelijkheid (versus Extraversie), 

Antagonisme (versus Vriendelijkheid), Ongeremdheid (versus Consciëntieusheid) en 
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Psychoticisme (versus Luciditeit). Samen omvatten deze vijf domeinen 25 specifieke, 

pathologische persoonlijkheidstrekfacetten (DSM-5; APA, 2013). De DSM-5 stelt dat “kennis 

over iemands niveau van persoonlijkheidsfunctioneren en diens pathologische trekkenprofiel 

de clinicus een schat aan informatie biedt die waardevol is bij de indicatiestelling voor 

behandeling” (DSM-5; APA, 2013, p. 1023). 

Het dimensionele model van de DSM-5 stelt dat vier of meer van de hieronder beschreven 

pathologische persoonlijkheidstrekken aanwezig moeten zijn om tot de diagnose van BPS te 

komen. Minstens één daarvan moet zijn: (5) impulsiviteit, (6) risicovol gedrag of (7) 

vijandigheid (APA, 2013). 

 

1. Emotionele labiliteit (een facet van negatieve affectiviteit): instabiele emotionele 

ervaringen en frequente stemmingswisselingen. 

2. Ongerustheid (een facet van negatieve affectiviteit): intense gevoelens van nervositeit, 

spanning en paniek in reactie op interpersoonlijke spanningsbronnen. 

3. Separatieangst (een facet van negatieve affectiviteit): de vrees om afgewezen te 

worden door – en/of separatie van – belangrijke anderen, gepaard gaand met angst 

voor excessieve afhankelijkheid en volledig verlies van autonomie. 

4. Depressiviteit: (een facet van negatieve affectiviteit): frequent optreden van gevoel 

verdrietig, ellendig en/of hopeloos te zijn. 

5. Impulsiviteit (een facet van ongeremdheid): handelen in een opwelling als reactie op 

een onmiddellijk stimulus. 

6. Risicovol gedrag (een facet van ongeremdheid): deelname aan gevaarlijke, riskante 

activiteiten die de betrokkene kunnen schaden en die onnodig zijn, zonder rekening te 

houden met de gevolgen. 

7. Vijandigheid (een facet van antagonisme): persisterende of frequent optredende 

gevoelens van boosheid. 

  

Vijffactorenmodel. De hierboven beschreven domeinen in het dimensionele DSM-5-

model zijn maladaptieve, extreme varianten van de vijf domeinen van het vijffactorenmodel, 

bekend als de Big Five (DSM-5; APA, 2013). Het vijffactorenmodel van Costa en McCrae is 

een wijd geaccepteerd en valide dimensioneel, hiërarchisch model om de 

persoonlijkheidsstructuur in kaart te brengen en persoonlijkheidsstoornissen te diagnosticeren 

(VFM; Costa&McCrae, 1995; De Clercq et al., 2009; De Fruyt et al., 2000; Mullins-Sweatt et 
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al., 2012). Deze benadering kan, zo wordt in de literatuur nogmaals bevestigd, zeer nuttig zijn 

in het onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen, dit in tegenstelling tot de categoriale visie 

(Miller et al., 2012). Het VFM bestaat uit vijf grote trekdomeinen met een breed 

betekenisniveau: Extraversie (een naar buiten gerichte attitude en de neiging om positieve 

emoties te ervaren), Altruïsme (gerichtheid op de ander), Consciëntieusheid (volhouden bij 

moeilijkheden en reflecteren over het eigen gedrag alvorens handelingen te stellen), 

Neuroticisme (emotionele instabiliteit, met het ervaren van negatieve emoties zoals depressie, 

stress en schaamte) en Openheid voor Ervaringen (openstaan voor verschillende, nieuwe 

ervaringen en ideeën) (Heim & Westen, 2005; Hendriks et al., 1999). 

De vijf brede domeinen zijn verder verfijnd in onderliggende persoonlijkheidstrekken, 

ook wel facetten genoemd (Hendriks et al., 1999). Voor Extraversie zijn dit ‘hartelijkheid’, 

‘assertiviteit’, ‘dominantie’, ‘energie’, ‘avonturisme’ en ‘vrolijkheid’. Bij Altruïsme horen de 

facetten ‘vertrouwen’, ‘oprechtheid’, ‘zorgzaamheid’, ‘inschikkelijkheid’, ‘bescheidenheid’ 

en ‘medeleven’. Wat betreft Consciëntieusheid zijn de facetten ‘doelmatigheid’, 

‘ordelijkheid’, ‘betrouwbaarheid’, ‘ambitie’, ‘zelfdiscipline’ en ‘bedachtzaamheid’. Bij 

Neuroticisme gaat het om de facetten ‘angst’, ‘ergernis’, ‘depressie’, ‘schaamte’, 

‘impulsiviteit’ en ‘kwetsbaarheid’. De facetten die bij Openheid voor Ervaringen horen, zijn 

‘fantasie’, ‘esthetiek’, ‘gevoelens’, ‘verandering’, ‘ideeën’ en ‘waarden’ (Hendriks et al., 

1999). 

Het VFM vormt zo een adequaat en structureel beoordelingsinstrument om iemands 

persoonlijkheidsstructuur op efficiënte wijze te beschrijven (De Shong et al., 2015). Trull et 

al. (2011) bemerken dat het VFM veel empirische ondersteuning voor zijn constructvaliditeit 

geniet. Onderzoek toont aan dat BPS positief correleert met alle zes facetten van 

Neuroticisme en negatief met verscheidene facetten van Extraversie (in casu ‘hartelijkheid’ en 

‘vrolijkheid’), Altruïsme (in casu ‘vertrouwen’, ‘oprechtheid’ en ‘inschikkelijkheid’) en 

Consciëntieusheid (in casu ‘doelmatigheid’, ‘betrouwbaarheid’, ‘zelfdiscipline’ en 

‘bedachtzaamheid’) (Trull et al., 2011). Het onderzoek van Mullins-Sweatt et al. (2012) 

identificeert 11 facetten van het VFM als relevant voor de beschrijving van BPS. Deze zijn in 

overeenstemming met de resultaten van de studie van Trull et al. (2011). De 11 facetten zijn: 

alle zes facetten van Neuroticisme, ‘fantasie’ bij Openheid voor Ervaringen, ‘vertrouwen’, 

‘oprechtheid’ en ‘inschikkelijkheid’ bij Altruïsme en ‘bedachtzaamheid’ bij 

Consciëntieusheid. 
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Instrumenten bij volwassenen. BPS kan worden gediagnosticeerd door het klinisch 

oordeel van de psycholoog, zelfrapportagevragenlijsten of een gestructureerd interview, zoals 

het Structural Clinical Interview voor As II-stoornissen in DSM-IV (SCID-II; First et al., 

1997; Verschuere & Tibboel, 2011). Zelfbeoordelingsvragenlijsten vormen een minder 

arbeidsintensief en betrouwbaar alternatief voor het gestructureerd interview, al vereisen deze 

vragenlijsten voldoende zelfinzicht en kunnen ze mogelijk tot overdiagnostiek leiden 

(Verschuere & Tibboel, 2011). Heel wat onderzoekers ontwikkelden in de loop der jaren 

instrumenten ten behoeve van de categoriale diagnostiek van BPS (Verheul, 1998). Een 

voorbeeld van een categoriaal instrument is het McLean Screening Instrument voor 

Borderline Persoonlijkheidsstoornis (MSI-BPS; Zanarini et al., 2003). Dit is een eenvoudige 

en summiere vragenlijst. Hoewel exploratorische factoranalyse aangeeft dat MSI-BPS een 

geschikt meetinstrument is om een globaal construct in kaart te brengen, is een dimensionele 

benadering aangewezen. Dit omdat het BPS-construct, zoals in supra werd vermeld, 

dimensioneel van aard is (Verschuere & Tibboel, 2011). Verheul (1998) geeft aan dat de 

dimensionele diagnose van cruciaal belang is om interventies af te stemmen op de individuele 

patiënt. De dimensionele instrumenten om persoonlijkheidspathologie op een volledige wijze 

te beschrijven, zijn dan ook in opmars. Voorbeelden van algemene trekmodellen, zoals dat 

van DSM-5, die alle maladaptieve trekken schetsen, zijn de Diagnostic Assessment of 

Personality Pathology (DAPP; Livesley & Jackson, 2009), die vier dimensies en 18 specifieke 

schalen omvat, en het Schedule for Nonadaptive and Adaptive Personality (SNAP; Clark, 

1993), die bestaat uit drie dimensies en 22 facetten (De Clercq et al., 2006). Critici stellen 

zich echter de vraag of de persoonlijkheidsonderzoeken die, vertrekkende vanuit het 

wijdverbreid toegepaste VFM, werden ontwikkeld voor onderzoek in de algemene bevolking, 

ook optimale instrumenten zijn om pathologische persoonlijkheidstrekken te beschrijven. 

Deze kritiek is niet gericht op het VFM an sich maar op de specifieke instrumenten die op het 

VFM gebaseerd zijn (Lynam, 2012). 

Om een antwoord te bieden op die kritiek begonnen onderzoekers specifieke schalen 

op facetniveau te ontwerpen om de maladaptieve varianten van het VFM te meten (Lynam, 

2012). Zo werd voor BPS de Five Factor Borderline Inventory ontwikkeld (FFBI; Mullins-

Sweatt et al., 2012). Deze dimensionele vragenlijst bestaat uit 240 items en 12 subschalen van 

telkens 20 items, die worden gescoord op een 5-punten Likertschaal, gaande van 1 (‘helemaal 

oneens’) tot 5 (‘helemaal eens’) (Mullins-Sweatt et al., 2012). De subschalen 

vertegenwoordigen de vijf brede domeinen van het VFM en de items vatten de maladaptieve 
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trekken van het VFM. Zeven subschalen brengen de BPS variant van Neuroticisme in kaart, 

namelijk Angstige Onzekerheid, Ontregelde Woede, Moedeloosheid, Identiteitsverstoring, 

Ontregeld Gedrag, Affectieve Instabiliteit en Fragiliteit. Openheid voor Ervaringen wordt 

gemeten met één subschaal: Dissociatieve Neigingen. Drie subschalen schetsen een beeld van 

Altruïsme, namelijk Wantrouwen, Manipulatie en Opstandigheid. Eén subschaal, tenslotte, 

meet Consciëntieusheid, met name Roekeloosheid. Mullins-Sweatt et al. (2012) tonen aan dat 

de FFBI-subschalen een sterke interne consistentie bezitten, en grote incrementele validiteit 

verschaffen in vergelijking met de corresponderende facetten van de Revised NEO 

Personality Inventory, die eveneens op het VFM gebaseerd is (NEO-PI-R; Costa & McCrae, 

1992). Zo kan de FFBI uitgroeien tot een waardevol instrument om de heterogeniteit van het 

BPS-construct te ontleden (Mullins-Sweatt et al., 2012). 

De Shong et al. (2015) ontwikkelden daarenboven een verkorte versie van de FFBI, de 

FFBI-SF, die we verder in deze masterproef belichten. 

 

Borderline Persoonlijkheidsstoornis bij Adolescenten 

In het verleden werd de identificatie van BPS tijdens de adolescentie niet 

aangemoedigd, waardoor er tot op heden een gebrek heerst aan systematische empirische 

ondersteuning betreffende de ontwikkeling, etiologie en risicofactoren van BPS. Meer 

onderzoek naar BPS bij adolescenten is bijgevolg noodzakelijk (Chang et al., 2011; Crick et 

al., 2005). Chang et al. (2011) en Miller et al. (2008) merken op dat onderzoekers nog steeds 

terughoudend zijn om de diagnose van BPS, die oorspronkelijk bedoeld was voor 

volwassenen, te stellen, dit omwille van de instabiele en incoherente persoonlijkheid van 

adolescenten en de ontwikkelingsproblemen die gepaard gaan met deze levensfase. Crick et 

al. (2005) vinden het gebrek aan empirische aandacht voor BPS op vroege leeftijd verrassend, 

vermits wordt aangenomen dat de persoonlijkheid zich reeds op jonge leeftijd ontwikkelt. 

Iemands persoonlijkheid verschijnt niet plots op de leeftijd van 18 jaar, dus is het 

onwaarschijnlijk dat de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen dan plots opduiken 

(Crick et al., 2005; Fossati, 2015). Chang et al. (2011) en Crick et al. (2005) bemerken dat 

trekken die wijzen op persoonlijkheidsstoornissen reeds voor de leeftijd van 18 jaar zichtbaar 

zijn. Zo is emotionele instabiliteit tijdens de adolescentie een indicator voor BPS. Wie in de 

kindertijd faalt in het verwerven van emotionele vaardigheden, heeft waarschijnlijk 

pathologische trekken die relevant zijn voor de diagnose van BPS (Crick et al., 2005). Ook 

kinderen die zeer exclusieve vriendschapsbanden smeden en niet de capaciteiten opbouwen 
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om de eigen impulsen te reguleren (met als gevolg agressief gedrag en het nemen van 

risico’s), hebben een verhoogd risico om BPS te ontwikkelen. De tijdige identificatie van die 

trekken is bijgevolg belangrijk en noodzakelijk met het oog op een betere therapie outcome 

(Crick et al., 2005). De studie van Zanarini et al. (2001) bevestigt de stelling van Crick et al. 

(2005) en poneert dat BPS voor de eerste maal klinisch wordt vastgesteld op de leeftijd van 

18 jaar, dit met een standaardafwijking van 5 tot 6 jaar. Wellicht kan BPS al worden 

gedetecteerd op de leeftijd van 13 jaar, vermits het gros van de onderzochte patiënten BPS-

symptomen ervoeren vijf jaar voor ze in een klinische setting terechtkwamen (Zanarini et al., 

2001). Onderzoek heeft aangetoond dat de diagnose van BPS stabiel is bij een groep 

adolescenten (Chang et al., 2011; Miller et al., 2008). Ook Fossati (2015) en Kernberg et al. 

(2000) merken op dat BPS op valide en betrouwbare wijze gediagnosticeerd kan worden in 

adolescentenpopulaties. Uit de studie van Bernstein et al. (1993) blijkt dat de prevalentie van 

BPS in de algemene populatie 11 procent is bij kinderen en adolescenten van 9 tot 19 jaar. 

Miller et al. (2008) geven echter aan dat Bernstein et al. (1993) zelf gecreëerde 

meetinstrumenten gebruikten, waardoor de studie onvoldoende methodologische ruggengraat 

bezit. Miller et al. (2008) vinden in de literatuur ook prevalentiecijfers van 3 en 6 procent van 

BPS bij algemene adolescentenpopulaties. BPS komt, net als bij volwassenen, meer voor bij 

meisjes dan bij jongens (Lieb et al., 2004). 

De etiologie van BPS vormt, zoals eerder gesteld, een complex kluwen vanwege de 

wisselwerking tussen genetische factoren en een moeilijke kindertijd, die emotionele 

instabiliteit en impulsiviteit kan veroorzaken (Lieb et al., 2004). De retrospectieve studie van 

Ludolph et al. (1990) wijst uit dat de families van zowel adolescente als volwassen BPS-

patiënten chronisch ontwricht en verstoord zijn, maar merkt ook op dat BPS niet het resultaat 

is van een individueel trauma maar van een combinatie van factoren. De studie van Ludolph 

et al. (1990) is gelimiteerd omdat uitsluitend vrouwelijke adolescenten werden onderzocht. De 

sekseverschillen in de prevalentie van BPS in acht genomen, is het mogelijk dat dit onderzoek 

niet representatief is voor mannelijke adolescenten (Ludolph et al., 1990). De studie van Lieb 

et al. (2004) bevestigt de resultaten van het onderzoek van Ludolph et al. (1990): 40 tot 71 

procent van de BPS-patiënten, binnen een klinische setting, melden dat ze reeds in hun 

kindertijd verwaarloosd en seksueel misbruikt werden. De intensiteit die BPS kan aannemen, 

kan worden gelinkt aan de intensiteit van seksueel misbruik in de kinderjaren (Lieb et al., 

2004). Paris (2005) merkt ook op dat middelenmisbruik vaak voorkomend is bij ouders van 

BPS-patiënten. DSM-5 voegt daaraan toe dat BPS, in vergelijking met de algemene populatie, 
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ongeveer vijf keer zo vaak voorkomt bij eerstegraads bloedverwanten van mensen met de 

stoornis (APA, 2013). Ook is er een verhoogd familiaal risico op stoornissen in het gebruik 

van een middel, de antisociale persoonlijkheidsstoornis en depressieve of bipolaire 

stemmingsstoornissen (DSM-5; APA, 2013).  

De literatuurstudie van Miller et al. (2008) stipt aan dat de DSM-IV-criteria om BPS te 

detecteren te veel symptomen omvatten die de normale ontwikkelingsperiode van 

adolescenten karakteriseren. Daarom moeten niet-eenduidige prevalentiecijfers, die zoals in 

supra werd vastgesteld, in een sceptisch daglicht worden gesteld. Iliffe et al. (2009) merken 

evenwel op dat een zekere mate van humeurigheid en impulsiviteit kenmerken zijn van een 

normale adolescentieperiode, en slechts klinisch relevant zijn in een minderheid van de 

gevallen. Andere gedragingen die kenmerkend zijn voor BPS, zoals zelfverwonding en 

middelenmisbruik, behoren tot het normale experimenteergedrag van adolescenten en nemen 

af tijdens de vroege adolescentie (Sharp & Tackett, 2014). BPS wordt dan ook al eens 

onterecht gediagnosticeerd of compleet over het hoofd gezien, omdat emotionele disregulatie 

en externaliserend probleemgedrag, nogmaals, verklaard kunnen worden als natuurlijke 

gedragingen die bij de adolescentie horen (Sharp et al., 2014). Pas indien deze kenmerken 

zich blijven manifesteren, is het waarschijnlijk dat een adolescent voldoet aan de criteria van 

BPS. Om een persoonlijkheidsstoornis te diagnosticeren onder de leeftijd van 18 jaar, moeten 

de symptomen ervan gedurende minstens een jaar aanwezig zijn (DSM-IV; APA, 1994; 

Miller et al., 2008). DSM-IV laat de diagnose van BPS bij adolescenten dus toe, maar het 

blijft vaag, waardoor de diagnose vooral afhangt van het klinisch oordeel (Miller et al., 2008). 

Toch vonden Miller et al. (2008) in de literatuur afdoend bewijs dat de BPS-criteria van de 

DSM-IV voldoende constructvaliditeit bezitten en op betrouwbare wijze diagnosticeerbaar 

zijn bij adolescenten. 

De DSM-5 (APA, 2013) bevat geen ontwikkelingsperspectief voor 

persoonlijkheidsstoornissen, maar attendeert op het feit dat BPS moet worden onderscheiden 

van een identiteitsprobleem dat hoort bij de normale ontwikkeling tijdens de adolescentie en 

bijgevolg niet als een psychische stoornis wordt beschouwd (DSM-5; APA, 2013). 

Adolescenten die kampen met identiteitsproblemen kunnen, zoals hierboven reeds werd 

aangegeven, voorbijgaand gedrag vertonen waardoor BPS ten onrechte kan worden 

gediagnosticeerd. De DSM-5 leert dat deze problemen “worden gekenmerkt door emotionele 

instabiliteit, ‘existentiële’ dilemma’s, onzekerheid, keuzes die angst veroorzaken, conflicten 

over de seksuele geaardheid, en sociale druk vanuit uiteenlopende hoeken om een beslissing 
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over de carrière te nemen” (DSM-5; APA, 2013, p. 876). Becker et al. (2002) bevestigen deze 

bemerkingen. BPS verbetert ook met de tijd, te meer omdat het een behandelbare stoornis is  

(Sharp & Tackett, 2014). DSM-5 (APA, 2013) onderschrijft “dat de beperkingen als gevolg 

van de stoornis en het suïciderisico op jongvolwassen leeftijd het grootst zijn en daarna 

geleidelijk afnemen” (DSM-5; APA, 2013, p. 875). Therapie zorgt al in het eerste jaar van de 

behandeling voor enige verbetering, ook al blijven de neiging tot het hebben van heftige 

emoties, impulsiviteit en intensiteit in relaties vaak levenslang aanwezig (DSM-5; APA, 

2013). “Op de leeftijd van 30 tot 50 jaar bereikt de meerderheid van de mensen met deze 

stoornis grotere stabiliteit in hun relaties en het beroepsmatige functioneren. Follow-

uponderzoek onder mensen in ambulante ggz-instellingen bij wie de stoornis was vastgesteld, 

wijst erop dat na ongeveer tien jaar de helft van deze mensen niet langer gedragspatronen 

vertoont waarmee volledig wordt voldaan aan de criteria voor de borderline-

persoonlijkheidsstoornis” (DSM-5; APA, 2013, p. 875). 

Miller et al. (2008) vinden in de literatuur voldoende bewijs dat de validiteit en 

betrouwbaarheid van BPS steekproeven bij adolescenten vergelijkbaar zijn met BPS 

steekproeven bij volwassenen. De adequate resultaten suggereren dat BPS eenzelfde verloop 

kent, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt (Miller et al., 2008). Bleiberg et al. 

(2011) merken op dat niet een individueel symptoom voor de diagnose van BPS in de 

adolescentie voorspellend is voor een latere BPS diagnose, maar eerder een patroon van twee 

tot drie symptomen. De BPS symptomen met de hoogste voorspellende waarde voor 

adolescenten zijn chronische gevoelens van leegheid en ongepaste, intense woede (Garnet et 

al., 1994). De studie van Becker et al. (2002) toont aan dat ook identiteitsverstoring en 

verlatingsangsten goed scoren als predictieve indicatoren voor BPS diagnose bij adolescenten. 

Follow-up-studies bevestigen deze resultaten, alsook opnieuw het feit dat dezelfde predictieve 

BPS symptomen worden vastgesteld bij volwassenen (Sharp &Tackett, 2014). Becker et al. 

(2002) merken evenwel op dat bij volwassenen alle BPS symptomen dezelfde waarde hebben 

als inclusiecriterium. Bij adolescenten hebben sommige BPS symptomen echter een hogere 

voorspellende waarde, met verlatingsangst als nuttigste inclusiecriterium. Ook de 

exclusiecriteria verschillen: bij volwassenen is dit de afwezigheid van impulsiviteit en bij 

adolescenten de afwezigheid van ongecontroleerde woede (Becker et al., 2002). Met andere 

woorden, BPS kan efficiënter gediagnosticeerd worden bij adolescenten omdat clinici 

evidentie voor de diagnose van BPS kunnen vinden door te vragen naar een of twee specifieke 

symptomen. Zo werd, binnen intramurale adolescentenpopulaties, aangetoond dat patiënten 
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met verlatingsangst 85 procent kans hebben om te voldoen aan alle criteria voor het stellen 

van de diagnose van BPS. Patiënten die geen ongecontroleerde woede voelen, hebben 90 

procent kans om niet te voldoen aan de diagnostische criteria (Becker et al., 2002). 

 

Instrumenten bij adolescenten. Zoals hierboven werd onderbouwd, bestaat er in de 

literatuur consensus dat BPS en bij uitbreiding andere pathologische persoonlijkheidstrekken 

op betrouwbare en valide wijze gediagnosticeerd kunnen worden in de adolescentie. Toch 

staat de ontwikkeling van bondige en toepasbare instrumenten om de trekken van BPS bij 

adolescenten in kaart te brengen nog in zijn kinderschoenen (De Clercq et al., 2006; Sharp et 

al., 2014). Het gebrek aan desbetreffende onderzoeksinstrumenten is een van de grootste 

hinderpalen in de studie naar de etiologie en de ontwikkeling van BPS (Crick et al., 2005). De 

studies van Crawford et al. (2001), Crick et al. (2005), en Sharp et al. (2014) pleiten, net als 

bij volwassenen, voor een dimensionele benadering van BPS bij adolescenten, temeer omdat 

de adolescentie een flexibele ontwikkelingsperiode is. 

Onderzoekers begonnen dan ook met de creatie van specifieke, dimensionele 

meetinstrumenten om de maladaptieve persoonlijksheidtrekken bij kinderen en adolescenten 

te beschrijven (Lynam, 2012), zoals bijvoorbeeld de Dimensional Personality Symptom Item 

Pool (DIPSI; De Clercq et al., 2003). Op het niveau van BPS, echter, is de Borderline 

Personality Features Scale for Children van Crick et al. (BPFS-C; Crick et al., 2005), een 

vragenlijst voor kinderen van 9 jaar en ouder, vooralsnog het enige beschikbare dimensionele 

meetinstrument om kenmerken van BPS bij kinderen en adolescenten in kaart te brengen 

(Chang et al., 2011; Sharp et al., 2014). Verder in deze masterproef gaan we dieper in op de 

BPFS-C. 

Sharp et al. (2014) ontwierpen ook een beknoptere versie van de BPFS-C om de druk 

op respondenten te verminderen zonder informatieverlies te lijden. Meer specifiek werden 

met behulp van de Item Respons Theorie analyses items geëlimineerd om tot een BPFS-C 

versie van 11 items te komen (BPFSC-11; Sharp et al., 2014). Voorbeelden van items in de 

BPFSC-11 zijn ‘ik voel me zeer eenzaam’, ‘ik kom in de problemen omdat ik dingen doe 

zonder na te denken’ en ‘ik maak me ongerust dat mensen om wie ik geef, me zullen verlaten 

en niet meer zullen terugkeren’. Sharp et al. (2014) bewijzen dat de scores van BPFSC-11, in 

een klinische setting, eenzelfde constructvaliditeit alsook een goede criteriumvaliditeit 

vertonen in vergelijking met de totaalschaal van de BPFS-C. Deze beknoptere vorm van de 

BPFS-C kan dus nuttig zijn om te gebruiken in grote epidemiologische studies, maar ook in 
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klinische settings, om diepgaander onderzoek te rechtvaardigen (Sharp et al., 2014). De 

BPFSC-11 wordt niet gebruikt in deze masterproef, in tegenstelling tot de BPFS-C. 

 

Huidig Onderzoek 

 

Probleemstelling. Gesteund door de literatuurstudie kunnen we opmaken dat BPS bij 

adolescenten op valide wijze gediagnosticeerd kan worden. Toch heerst er een manifest tekort 

aan instrumenten met een goed onderbouwde validiteit en betrouwbaarheid om BPS, vanuit 

een dimensioneel perspectief, te detecteren bij adolescenten. Alsook constateerden we een 

gebrek aan onderzoek naar de psychometrische kenmerken van de instrumenten die wel reeds 

bestaan om BPS bij adolescenten in kaart te brengen.  

 

Doelstelling. Het doel van huidig onderzoek is om desbetreffend instrumentarium te 

verfijnen. Meer specifiek beoogt huidige studie om voor het eerst in de literatuur de 

psychometrische kenmerken van de recent, op basis van het VFM ontwikkelde FFBI-SF te 

onderzoeken bij adolescenten. Meer bepaald zal de betrouwbaarheid, validiteit en factor 

structuur van de FFBI-SF onderzocht worden. 

 

Hypotheses. We verwachten dat de toepasbaarheid van deze dimensionele BPS-

vragenlijst voor volwassenen (de FFBI-SF) zal kunnen worden uitgebreid naar de 

adolescentie. Met andere woorden, we verwachten dat de psychometrische kenmerken 

(betrouwbaarheid, validiteit en factor structuur) in deze steekproef voldoende zullen zijn. 

 

Belang van het onderzoek. 

 

Theoretisch. Dit onderzoek kan bijdragen tot de verdere ontwikkeling van theorieën 

en modellen omtrent BPS in de adolescentie. Op heden is deze theorie beperkt, zoals werd 

opgemerkt in de literatuurstudie van deze masterproef. 

 

Praktisch. Indien de FFBI-SF een betrouwbaar en valide instrument blijkt te zijn, kan 

deze vragenlijst gebruikt worden om BPS in een vroeg stadium op te sporen, zodat er minder 

marge ontstaat voor negatieve implicaties, die voornamelijk tot uiting komen tijdens de 
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volwassenheid. Bijvoorbeeld: relaties die onomkeerbaar verbroken worden, verminkingen 

door automutilatie, et cetera. 

 

Methodologisch. In dit onderzoek zal de FFBI-SF uitgebreid geanalyseerd worden 

inzake betrouwbaarheid, validiteit en factor structuur. Deze eerste studie bij adolescenten 

vormt een aanzet voor verder onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van de 

FFBI-SF. 

 

Methode 

 

Procedure 

Om participanten te verzamelen, werd eerst telefonisch en daarna via mail contact 

opgenomen met twee middelbare scholen uit het ASO, TSO en BSO: het Vrij Katholiek 

Onderwijs in Opwijk en de Sint-Jozefschool in Mere. In de mail werd het opzet van het 

onderzoek uitgelegd, alsook de inspanning die van de participanten werd verwacht. Nadat de 

directie haar toestemming gaf, verleenden de twee aangeschreven scholen hun integrale 

medewerking. Honderd vragenlijsten werden verdeeld over de beide scholen, waarna ze door 

een verantwoordelijke leerkracht werden uitgedeeld aan adolescenten in de 2de en 3de graad 

van het secundair onderwijs, en dit telkens in het ASO, TSO en BSO. De adolescenten 

konden de vragenlijsten invullen tijdens de afwezigheid van een leerkracht. In plaats van een 

opdracht kregen ze desgevallend een vragenlijst. Alvorens de deelnemers de vragenlijsten 

invulden, werd door de verantwoordelijke leerkracht een bijgevoegde tekst met extra 

informatie voorgelezen. In deze tekst werd het onderzoek beknopt toegelicht en werden 

instructies meegegeven om te helpen bij het invullen van de vragenlijsten. Elke vragenlijst 

begon met een geïnformeerde toestemming, waarmee de adolescent verklaarde dat hij 

goedkeuring verleende voor de anonieme verwerking van de resultaten, en dat deze enkel 

worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. De ingevulde vragenlijsten werden door 

de respondenten gedeponeerd in een afgesloten, kartonnen doos, dit om de anonimiteit te 

waarborgen. 

 

Participanten 

De steekproef omvatte 100 adolescenten, waarvan 43 jongens (43 %) waren en 57 

meisjes (57 %). 62 respondenten werden verzameld te Opwijk en 38 respondenten te Mere. 
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De leeftijd van de adolescenten varieerde tussen 13 en 20 jaar, met een gemiddelde leeftijd 

van 15.42 jaar (SD = 1.42). Toen dit onderzoek werd gevoerd, zaten de bevraagde 

adolescenten in het 3de tot het 7de studiejaar van het secundair onderwijs. Tweeëntwintig 

adolescenten zaten in het 3de studiejaar, 60 in het 4de, 1 in het 5de, 10 in het 6de en 7 in het 

7de. Zesentwintig studenten volgden ASO, 47 TSO en 27 BSO. 

 

Instrumenten 

 De FFBI-SF en de BPFS-C werden in dit onderzoek gebruikt om de BPS kenmerken 

van de deelnemende adolescenten te bestuderen. De algemene persoonlijkheid van de 

adolescenten werd gemeten met de HiPIC. De maladaptieve persoonlijkheid, op haar beurt, 

werd in kaart gebracht met behulp van de DIPSI. 

 

FFBI-SF. In de trant van de in supra reeds beschreven bevindingen van Mullins-

Sweatt et al. (2012) bevestigen De Shong et al. (2015) dat de Five Factor Borderline 

Inventory (FFBI; Mullins-Sweatt et al., 2012) gezien kan worden als een nuttig en valide 

dimensioneel instrument voor de beschrijving van BPS. Toch bemerken De Shong et al. 

(2015) dat de lengte van de FFBI clinici en onderzoekers mogelijk kan afschrikken. Daarom 

ontwierpen ze een beknoptere vorm van de FFBI: de Five Factor Borderline Inventory Short 

Form (FFBI-SF; De Shong et al., 2015), die 48 items omvat, met 4 items per subschaal. 

Antwoorden worden gescoord op een 5-punten Likertschaal, respectievelijk van 1 (‘helemaal 

oneens’) tot 5 (‘helemaal eens’). De FFBI-SF onderscheidt 12 subschalen: ‘angstige 

onzekerheid’ (N1), ‘woede disregulatie’ (N2), ‘moedeloosheid’ (N3), ‘zelfverstoring’ (N4), 

‘gedrag disregulatie’ (N5), affectieve disregulatie’ (N6a), ‘kwetsbaarheid’ (N6b), 

‘dissociatieve neigingen’ (O1), ‘wantrouwen’ (A1), ‘manipulatie’ (A2), ‘oppositioneel’ (A4) 

en ‘roekeloosheid’ (C6) (De Shong et al., 2015). 

De Shong et al. (2015) tonen aan dat de FFBI-SF qua validiteit niet moet onderdoen 

voor de FFBI, alsook dat er, ondanks de substantiële reductie van items, weinig 

psychometrische informatie verloren gaat. Vermits onderzoekers soms kampen met tijdgebrek 

kunnen ze de FFBI-SF gebruiken om op efficiënte wijze de relatie te onderzoeken tussen 

specifieke BPS-componenten en het gestelde gedrag. Op die manier kunnen clinici, met 

behulp van de FFBI-SF, een specifieker behandelingsplan opstellen (De Shong et al., 2015). 

De betrouwbaarheid van de FFBI-SF in huidige studie zal besproken worden in het empirisch 

gedeelte van deze masterproef (zie onder). 
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BPFS-C. De Borderline Personality Features Scale for Children (BPFS-C; Crick et al., 

2005) is een variatie op de Personality Assessment Inventory - Borderline Features (PAI-

BOR; Morey, 1991), een valide en betrouwbare zelfrapportagevragenlijst ter detectie van BPS 

bij volwassenen in algemene populaties (Chang et al., 2011). De vier subschalen van de 

BPFS-C zijn identiek aan die van de PAI-BOR, met name Affectieve Instabiliteit, 

Identiteitsproblemen, Negatieve Relaties en Zelfverwonding. Elke subschaal van de BPFS-C 

telt zes items. Antwoorden worden gescoord op een 5-punten Likertschaal, respectievelijk van 

1 (‘helemaal niet waar’) tot 5 (‘altijd waar’). De items zijn geformuleerd op het niveau van 

kinderen van 9 jaar en ouder (Chang et al., 2011; Crick et al., 2005). De longitudinale analyse 

van Crick et al. (2005) onderschrijft de constructvaliditeit van de BPFS-C, en ook de 

resultaten van de studie van Chang et al. (2011) wijzen erop dat de BPFS-C een nuttig 

instrument is om BPS bij adolescenten te diagnosticeren. Chang et al. (2011) onderzochten bij 

een klinische adolescentenpopulatie van 12 tot 18 jaar hoe effectief de BPFS-C is in het 

detecteren van patiënten met BPS, zoals werd gemeten met het Child Interview for DSM-IV 

Borderline Personality Disorder (CI-BPS; Zanarini, 2003). Het CI-BPS is tot op heden het 

enige BPS-interviewmeetinstrument voor kinderen en adolescenten (Fossati, 2015). 

Daarbovenop ontwikkelden Chang et al. (2011) een nieuw rapportage-instrument voor ouders 

(BPFS-P) om BPS in kaart te brengen bij adolescenten, dit omdat ouders en adolescenten het 

vaak oneens zijn over de aanwezigheid en intensiteit van problematische gedragingen. De 

onderzoekers wilden de gelijkenissen meten tussen de antwoorden van de adolescenten en de 

ouders (Chang et al., 2011). Met grote nauwkeurigheid slaagde de BPFS-C erin om patiënten 

met een BPS-diagnose via CI-BPS te detecteren, terwijl de versie voor ouders slechts een 

matige nauwkeurigheid liet optekenen. De reden daarvoor is dat ouders wellicht minder 

toegang hebben tot de interne beleving van adolescenten. Kortom, deze resultaten wijzen erop 

dat het gebruik van de BPFS-C, waarvan de subschalen een goede interne consistentie 

vertonen, kan volstaan om adolescenten met BPS te beschrijven (Chang et al., 2011). Zo kan 

BPS bij adolescenten binnen klinische settings sneller gediagnosticeerd worden, en kunnen de 

patiënten behandeld worden wanneer de stoornis zich nog in een vroeg stadium bevindt. 

Daarom is het meten van de validiteit van de BPS-meetinstrumenten voor kinderen en 

adolescenten essentieel om de ontwikkeling en het verloop van BPS beter te leren begrijpen 

(Chang et al., 2011). De totale betrouwbaarheid van de BPFS-C in huidige studie bedraagt 

0.89. Dit wordt uitgedrukt in Cronbach’s Alpha en wijst op een goede betrouwbaarheid. De 
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betrouwbaarheden voor de vier BPFS-C schalen kunnen tevens worden teruggevonden in 

Tabel 1 en kunnen benoemd worden als acceptabel (.66) tot goed (.77). 

 

Tabel 1 

Betrouwbaarheid van de BPFS-C schalen 

          α  

BPFS-C schalen 

 

Affectieve instabiliteit                                       .70 

Identiteitsproblemen   .66 

Negatieve relaties       .74 

Zelfbeschadiging     .77 

Totaalscore      .89 

 

HiPIC. De Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HiPIC; 

Mervielde & De Fruyt, 1999; De Clercq et al., 2006) is een algemene VFM 

persoonlijkheidsvragenlijst met 144 items, die is ontwikkeld om de adaptieve persoonlijkheid 

bij kinderen van 6 tot 12 jaar in kaart te brengen (Rossier et al., 2007). Mervielde en De Fruyt 

(1999) ontwierpen dit instrument op basis van een Principale Componenten Analyse, die werd 

gedaan op een omvangrijke reeks items. Deze items werden gedestilleerd uit de vrije 

beschrijvingen die ouders uit zeven landen gaven over de persoonlijkheid van hun kinderen, 

die op dat ogenblik een leeftijd van 3 tot 12 jaar hadden (Rossier et al., 2007). Via deze 

analyse bekwamen Mervielde en De Fruyt (1999) 18 facetten, onderverdeeld in vijf 

dimensies. Deze vijf dimensies zijn Emotionele Stabiliteit, Extraversie, Vindingrijkheid, 

Welwillendheid en Consciëntieusheid (Mervielde & De Fruyt, 2002; Rossier et al., 2007). De 

18 facetten zijn terug te vinden in Tabel 2 (zie onder). Alle uitspraken binnen items werden 

door de adolescenten gescoord op een 5-punten Likertschaal, gaande van 1 (‘helemaal 

oneens’) tot 5 (‘helemaal eens’). 

Rossier et al. (2007) merken op dat de HiPIC zowel conceptueel als empirisch goed 

correspondeert met het VFM, en eerdere studies reeds bewezen dat dit instrument goede 

psychometrische eigenschappen bezit. Het onderzoek van Rossier et al. (2007) toont niet 

alleen aan dat de HiPIC een valide en betrouwbare vragenlijst is om de persoonlijkheid van 

kinderen in kaart te brengen, maar ook dat dit instrument in hoge mate repliceerbaar is in 
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andere talen (Vollrath et al., 2016). Bovendien vinden Rossier et al. (2007), net als Mervielde 

en De Fruyt (2002), evidentie voor de hoge interne consistentie van de HiPIC, ongeacht de 

leeftijd en het geslacht van het kind. Net omdat de facetten van de HiPIC een hoge interne 

consistentie vertonen, kan deze vragenlijst ook worden gehanteerd als zelfrapportage-

instrument bij adolescenten (De Fruyt et al., 2000). 

De betrouwbaarheid voor de HiPIC facetten in huidige studie varieert tussen de .86 

voor ‘angst’ en de .48 voor ‘egocentrisme’. Dit impliceert een goede tot onacceptabele 

betrouwbaarheid – het laatste geldt uitsluitend voor het facet ‘egocentrisme’. De Cronbach's 

Alpha voor de HiPIC domeinen varieert van .82 voor Vindingrijkheid tot .90 voor Emotionele 

Stabiliteit. Dit wijst op een goede tot excellente betrouwbaarheid.  

Tabel 2 

Betrouwbaarheid van de HiPIC schalen 

        α 

HiPIC schalen 

Emotionele Stabiliteit .90 

Angst .86 

Zelfvertrouwen .77 

Extraversie .86 

Energie .73 

Expressiviteit .62 

Optimisme .77 

Verlegenheid .68 

Vindingrijkheid .82 

Creativiteit .60 

Intellect .66 

Nieuwsgierigheid .67 

Welwillendheid .83 

Altruïsme      .75 

Dominantie        .62 

Egocentrisme .48 

Gehoorzaamheid .64 

Irriteerbaarheid   .81 
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Consciëntieusheid .87 

Concentratie       .66 

Prestatiemotivatie   .52 

Ordelijkheid .76 

Doorzettingsvermogen .75 

 

DIPSI. De Dimensional Personality Symptom Item Pool (DIPSI; De Clercq et al., 

2003) is een hiërarchische vragenlijst die is ontwikkeld om persoonlijkheidspathologie bij 6- 

tot 18-jarigen te meten, dit vanuit de stellinginname dat pathologische 

persoonlijkheidstrekken zich reeds in de kinderjaren manifesteren (De Clercq et al., 2006). De 

DIPSI omvat 172 items die leeftijdsgebonden uitingen van persoonlijkheidspathologische 

trekken beschrijven (De Clercq et al., 2006; Mervielde & De Fruyt, 1999). De items worden 

gescoord op een 5-punten Likertschaal. De Clercq et al. (2006) vonden evidentie voor 

correlaties tussen de dimensies van de DIPSI en de HiPIC alsook de Child Behavior Checklist 

(CBCL; Verhulst et. al, 1996) – dit is een vragenlijst om probleemgedrag bij kinderen te 

determineren. 

De DIPSI meet 27 specifieke facetten, die zijn onderverdeeld in 4 brede dimensies. 

Deze dimensies zijn Emotionele Instabiliteit, Introversie, Onwelwillendheid en 

Compulsiviteit (De Clercq et al., 2009). De betrouwbaarheid van de DIPSI in huidige studie 

ligt op facetniveau tussen .61 voor ‘onveilige hechting’ en .89 voor ‘angstige trekken’. Wat 

betreft de dimensies varieert de betrouwbaarheid van .91 bij Compulsiviteit tot .97 bij 

Onwelwillendheid en Emotionele Instabiliteit. Deze waarden worden uitgedrukt in 

Cronbach’s Alpha en wijzen op een acceptabele tot excellente betrouwbaarheid. 

 

Tabel 3 

Betrouwbaarheid van de DIPSI schalen 

        α 

DIPSI schalen 

Emotionele Instabiliteit .97 

Afhankelijkheid   .80 

Angstige trekken                                            .89 

Gebrek aan zelfvertrouwen                               .84 
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Onveilige hechting .61 

Gehoorzaamheid                                           .87 

Ineffectieve coping .87 

Separatie angst                                                  .80 

Depressieve trekken                                         .75 

Inflexibiliteit                                                           .85 

Introversie                                                                .96 

Verlegenheid .85 

Introverte trekken                                                .83 

Paranoïde trekken                                                 .82 

Onwelwillendheid    .97 

Hyper expressieve trekken                                   .82 

Hyperactieve trekken                                         .80 

Dominantie - egocentrisme                           .88 

Impulsiviteit     .76 

Prikkelbaar agressieve trekken                     .88 

Afleiding                                                                 .82 

Risico’s nemen                                                     .74 

Narcistische trekken                                             .85 

Affectieve labiliteit                                              .84 

Weerstand   .76 

Gebrek aan empathie                                    .88 

Ongedisciplineerd                                                    .76 

Compulsiviteit .91 

Extreme prestatiegerichtheid .84 

Extreme orde .70 

Perfectionisme                                                        .79 
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Resultaten 

 

De resultaten betreffende de psychometrische eigenschappen van de FFBI-SF bij 

adolescenten worden besproken in drie luiken: betrouwbaarheid, validiteit en factor structuur. 

 

Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van de FFBI-SF schalen in huidig onderzoek – uitgedrukt in 

Cronbach’s Alpha – wordt besproken aan de hand van Tabel 4, en wordt bepaald om na te 

gaan of de FFBI-SF betrouwbare metingen kan uitvoeren en zo een geschikt instrument is om 

BPS bij adolescenten in kaart te brengen. 

De richtlijnen van Cohen (1988) in acht genomen, wijst een waarde lager dan .5 op 

een onacceptabele betrouwbaarheid, tussen .5 en .6 op een arme betrouwbaarheid, tussen .6 en 

.7 op een betrouwbaarheid die in vraag gesteld kan worden, vanaf .7 op een acceptabele 

betrouwbaarheid, vanaf .8 op een goede betrouwbaarheid en vanaf .9 zelfs op een excellente 

betrouwbaarheid. 

 

Tabel 4 

Betrouwbaarheid van de FFBI-SF schalen 

              α 

FFBI-SF schalen 

Angstige onzekerheid (N1)  .76 

Woede disregulatie (N2) .88 

Moedeloosheid (N3)                                                                      .82 

Zelfverstoring (N4)                                                                        .86 

Gedrag disregulatie (N5) .80 

Affectieve disregulatie (N6a) .85 

Kwetsbaarheid (N6b)                                                                       .80 

Dissociatieve neigingen (O1) .83 

Wantrouwen (A1)                                                                           .77 

Manipulatie (A2)                                                                             .77 

Oppositioneel (A4)                                                                          .38 

Roekeloosheid (C6)  .74 
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Totaalscore .96 

 

We bemerken dat de betrouwbaarheid acceptabel tot goed is, en varieert van .74 voor 

‘roekeloosheid’ (C6) tot .88 voor ‘woede disregulatie’ (N2). De Cronbach’s Alpha van de 

totaalscore is zelfs .96, wat wijst op een excellente betrouwbaarheid. Enkel voor de schaal 

‘oppositioneel’ (A4) wordt een zwakke betrouwbaarheid (.38) gevonden. Binnen deze schaal 

vinden we één negatieve stelling die omgepoold/reversed dient te worden, namelijk item 47-r 

(reversed), wat tevens de enige negatieve stelling in de FFBI-SF is. Wanneer we het item 47-r 

weglaten uit deze schaal, merken we dat de betrouwbaarheid stijgt naar .71, wat een 

acceptabele betrouwbaarheid is. Voor verdere analyses wordt de dataset gebruikt, zonder item 

47-r. De schaal ‘oppositioneel’ (A4) bevat dus 1 item minder. 

 

Validiteit 

Om de convergente en discriminante validiteit te onderzoeken werd in huidige studie 

gebruik gemaakt van de Pearson correlaties tussen de FFBI-SF en de reeds goed gevalideerde 

BPFS-C (borderline op jonge leeftijd), HiPIC (algemene persoonlijkheid op jonge leeftijd) en 

DIPSI (maladaptieve persoonlijkheid op jonge leeftijd). Hierbij wordt verwacht dat 

gelijkaardige schalen sterker gaan correleren (convergente validiteit) in vergelijking met 

schalen die andere constructen meten (divergente validiteit). Correlaties met waarden tussen 

.30 en .50 beschouwen we, opnieuw volgens de richtlijnen van Cohen (1988) als lage 

correlaties. Waarden tussen .30 en .50 beschouwen we als gematigde correlaties, en waarden 

hoger dan .50 beschouwen we als hoge correlaties. 
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Tabel 5. 

Correlaties tussen de FFBI-SF schalen en de BPFS-C schalen          

FFBI-SF schalen 

  N1        N2       N3         N4       N5         N6a        N6b        O1        A1        A2          A4           C6         Totaalscore 

BPFS-C schalen   

Affectieve instabiliteit .53*      .67*     .55*       .44*     .48*       .70*        .47*       .49*      .63*      .38*        .49*         .48*             .68* 

Identiteitsproblemen .64*      .37*     .65*       .55*     .42*       .56*        .52*       .56*      .62*      .38*        .30           .41*             .64* 

Negatieve relaties .57*      .43*     .58*       .57*     .41*       .52*        .46*       .40*      .70*      .36*        .44*         .48*             .63* 

Zelfbeschadiging .40*      .61*     .50*       .42*     .67*       .56*        .45*       .40*      .50*      .53*        .55*         .70*             .66* 

Totaalscore .66*      .64*     .70*       .61*     .61*       .72*        .59*       .57*      .76*      .51*        .55*         .64*             .81* 

Noot. *Er werd gebruik gemaakt van de Bonferroni correctie. Enkel de waarden die significant zijn op p < .001 niveau werden aangeduid. 

Verduidelijking bij de FFBI-SF schalen: ‘angstige onzekerheid’ (N1), ‘woede disregulatie’ (N2), ‘moedeloosheid’ (N3), ‘zelfverstoring’ (N4), 

‘gedrag disregulatie’ (N5), affectieve disregulatie’ (N6a), ‘kwetsbaarheid’ (N6b), ‘dissociatieve neigingen’ (O1), ‘wantrouwen’ (A1), 

‘manipulatie’ (A2), ‘oppositioneel’ (A4) en ‘roekeloosheid’ (C6).  
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Enkel de resultaten die significant werden bevonden op het p < .001 niveau worden 

besproken. Het betreft hier dus alle correlaties behalve één (.30). 

De FFBI-SF schaal ‘angstige onzekerheid’ (N1) is sterk positief gecorreleerd aan de 

schalen ‘affectieve instabiliteit’ (r =.53), ‘identiteitsproblemen’ (r = .64), ‘negatieve relaties’ 

(r = .57) en de BPFS-C totaalscore (r = .66), alsook matig gecorreleerd aan de schaal 

‘zelfbeschadiging’ (r = .40). ‘Woede disregulatie’ (N2) is sterk positief gecorreleerd aan de 

schalen ‘affectieve instabiliteit’ (r = 67), ‘zelfbeschadiging’ (r = .61) en de totaalscore van de 

BFFS-C schalen (r = .64), en matig gecorreleerd aan de schalen ‘identiteitsproblemen’ (r = 

.37) en ‘negatieve relaties’ (r = 43). De schaal ‘moedeloosheid’ (N3) is sterk positief 

gecorreleerd met het merendeel van de schalen, respectievelijk ‘affectieve instabiliteit’ (r = 

55), ‘identiteitsproblemen’ (r = .65), ‘negatieve relaties’ (r = .58) en de BPFS-C totaalscore (r 

= .70), en matig gecorreleerd met één schaal, namelijk ‘zelfbeschadiging’ (r = 50). 

‘Zelfverstoring’ (N4) is sterk positief gecorreleerd aan ‘identiteitsproblemen’ (r = .55), 

‘negatieve relaties’ (r = .57) en de BPFS-C totaalscore (r = .61), en matig gecorreleerd aan 

‘affectieve instabiliteit’ (r = .44) en ‘zelfbeschadiging’ (r = .42). ‘Gedrag disregulatie’ (N5) is 

sterk positief gecorreleerd aan ‘zelfbeschadiging’ (r = .67) en de BPFS-C totaalscore (r = 

.61), en matig gecorreleerd met ‘affectieve instabiliteit’ (r = .48), ‘identiteitsproblemen’ (r = 

.42) en ‘negatieve relaties’ (r = .41). De subschaal ‘affectieve disregulatie’ (N6a) is sterk 

gecorreleerd aan alle subschalen van de BPFS-C, variërend van .52 voor ‘negatieve relaties 

tot .72 voor de totaalscore. ‘Kwetsbaarheid’ (N6b) is sterk positief gecorreleerd aan de 

schalen ‘identiteitsproblemen’ (r = .52) en de totaalscore van de BPFS-C (r = .59), en matig 

gecorreleerd aan ‘affectieve instabiliteit’ (r = .47), ‘negatieve relaties’ (r = .46) en 

‘zelfbeschadiging’ (r = .45). ‘Dissociatieve neigingen’ (O1) is sterk positief gecorreleerd aan 

‘identiteitsproblemen’ (r = .56) en de totaalscore van de BPFS-C (r = .57). Alsook is deze 

schaal matig gecorreleerd aan ‘affectieve instabiliteit’ (r = .49), ‘negatieve relaties’ (r = .40) 

en ‘zelfbeschadiging’ (r = .40).  ‘Wantrouwen’ (A1) is sterk positief gecorreleerd aan vier van 

de vijf BPFS-C schalen, variërend van .62 voor identiteitsproblemen tot .76 voor de 

totaalscore. We bemerken ook een matige correlatie met de schaal ‘zelfbeschadiging’ (r = 

.50). ‘Manipulatie’ (A2) is sterk positief gecorreleerd aan de schalen ‘zelfbeschadiging’ (r = 

.53) en de totaalscore (r = .51). De schaal is matig gecorreleerd aan de overige schalen, 

respectievelijk .36 voor ‘negatieve relaties’ en .38 voor ‘affectieve instabiliteit’ en 

‘identiteitsproblemen’. De schaal ‘oppositioneel’ (A4), in de aangepaste versie zonder item 

47, heeft een sterke positieve correlatie van .55 met zowel ‘zelfbeschadiging’ als de 
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totaalscore. We vinden een matige correlatie met de schalen ‘affectieve instabiliteit’ (r = .49), 

‘identiteitsproblemen’ (r = .30) en ‘negatieve relaties’ (r = .44). De schaal ‘roekeloosheid’ 

(C6) correleert sterk positief aan ‘zelfbeschadiging’ (r = .70) en de totaalscore van de BPFS-C 

(r = .64). De schaal correleert matig aan ‘affectieve stabiliteit’ (r = .48), 

‘identiteitsproblemen’ (r = .41) en ‘negatieve relaties’ (r = .48). Ten slotte correleert de 

totaalscore van de FFBI-SF sterk positief aan alle schalen, variërend van .63 voor negatieve 

relaties tot .81 voor de BPFS-C totaalscore. 

Deze resultaten tonen dus aan dat de FFBI-SF schalen sterk significant gecorreleerd 

zijn met de BPFS-C schalen, een instrument dat reeds valide en betrouwbaar is gebleken om 

BPS op jonge leeftijd in kaart te brengen. Deze resultaten duiden dan ook op de convergente 

validiteit van de FFBI-SF bij adolescenten. 
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Tabel 6 

Correlaties tussen de FFBI-SF schalen en de HiPIC schalen  

FFBI-SF schalen 

 

N1 N2 N3 N4 N5 N6a N6b O1 A1 A2 A4 C6 Totaalscore 

HiPIC schalen 

             Emotionele Stabiliteit -.68* -.08 -.60* -.52* -.25 -.53* -.46* -.52* -.52* -.14 -.14 -.21 -.50* 

Angst .70* .06 .59* .50* .24 .56* .47* .49* .54* .21 .18 .22 .52* 

Zelfvertrouwen -.56* -.04 -.51* -.46* -.22 -.40* -.36* -.47* -.41* -.02 -.05 -.16 -0.40* 

Extraversie -.24 -.10 -.34 -.35* -.18 -.21 -.23 -.34 -.22 .02 .05 -.07 -.24 

Energie -.03 -.01 -.12 -.10 -.02 -.01 -.06 -.16 -.01 .12 .17 .10 -.02 

Expressiviteit  -.08 .01 -.14 -.18 -.02 -.07 -.02 -.16 -.03 .08 .14 .01 -.05 

Optimisme -.27 -.14 -.35 -.31 -.22 -.26 -.24 -.29 -.22 .02 -.13 -.13 -.27 

Verlegenheid .37* .15 .47* .51* .25 .33 .39* .45* .43* .15 .02 .19 .40* 

Vindingrijkheid .00 .01 .11 .09 -.01 .02 .05 .15 .06 .09 .06 -.01 .07 

Creativiteit  .06 .07 .13 .08 .10 .04 .08 .14 .04 .07 .11 .08 .10 

Intellect -.22 -.00 -.00 -.06 -.07 -.07 -.00 .02 -.07 -.00 .04 -.10 -.06 

Nieuwsgierigheid .17 -.00 .14 .19 .00 .08 .05 .18 .20 .16 .03 .03 .13 

Welwillendheid -.04 -.55* -.24 -.24 -.45* -.38* -.37* -.27 -.36* -.47* -.45* -.34 -.43* 

Altruïsme .40* -.12 .23 .16 -.02 .18 .11 .11 .16 -.05 .05 .04 .14 

Dominantie -.07 .18 .16 .11 .18 .15 .28 .25 .22 .29 .26 .15 .22 

Egocentrisme .29 .42* .42* .43* .48* .47* .51* .39* .50* .51* .45* .3 .55* 



 

30 
 

Gehoorzaamheid .01 -.45* -.15 -.15 -.37* -.23 -.21 -.2 -.17 -.32 -.36* -.35 -.3 

Irriteerbaarheid .32 .63* .31 .27 .48* .57* .40* .23 .47* .41* .50* .42* .54* 

Consciëntieusheid .12 -.26 .13 .04 -.16 -.06 .09 .08 .04 -.13 -.08 -.32 -.05 

Concentratie -.10 -.26 -.00 -.08 -.19 -.14 -.02 .06 -.07 -.16 -.12 -.41* -.16 

Prestatiemotivatie .03 -.32 -.09 -.25 -.28 -.21 -.06 -.18 -.20 -.24 -.10 -.33 -.24 

Ordelijkheid .07 -.15 .07 .07 -.10 -.05 .06 .03 .02 -.11 -.10 -.28 -.05 

Doorzettingsvermogen .31 -.11 .34 .29 .02 .14 .26 .27 .29 .05 .05 -.02 .21 

Noot. *Er werd gebruik gemaakt van de Bonferroni-correctie. Enkel de waarden die significant zijn op p < .001 niveau werden aangeduid. 

Verduidelijking bij de FFBI-SF schalen: ‘angstige onzekerheid’ (N1), ‘woede disregulatie’ (N2), ‘moedeloosheid’ (N3), ‘zelfverstoring’ (N4), 

‘gedrag disregulatie’ (N5), affectieve disregulatie’ (N6a), ‘kwetsbaarheid’ (N6b), ‘dissociatieve neigingen’ (O1), ‘wantrouwen’ (A1), 

‘manipulatie’ (A2), ‘oppositioneel’ (A4) en ‘roekeloosheid’ (C6). 
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Enkel de resultaten die significant werden bevonden op het p < .001 niveau worden 

besproken. 

De FFBI-SF schaal ‘angstige onzekerheid’ (N1) correleert sterk positief aan ‘angst’ (r 

= .70) en matig aan ‘altruïsme’ (r = .40) en ‘verlegenheid’ (r = .37). We vinden een sterke 

negatieve correlatie aan de schaal ‘zelfvertrouwen’ (r = -.56). ‘Woede disregulatie’(N2) 

correleert sterk positief aan ‘irriteerbaarheid’ (r = .63) en matig aan ‘egocentrisme’ (r = .42). 

We bemerken een matige negatieve correlatie met ‘gehoorzaamheid’ (r = -.45). 

‘Moedeloosheid’ (N3) heeft een sterke positieve correlatie aan ‘angst’ (r = .59), een matige 

positieve correlatie met ‘egocentrisme’ (r = .42) en ‘verlegenheid’ (r = .47), en een sterke 

negatieve correlatie terug met de schaal ‘zelfvertrouwen’ (r = -.51). ‘Zelfverstoring’ (N4) 

correleert sterk positief aan ‘verlegenheid’ (r = .51) en correleert matig aan ‘egocentrisme’ (r 

= .43) en ‘angst’ (r = .50). We vinden een matige negatieve correlatie met ‘zelfvertrouwen’ (r 

= -.46). Bij de schaal ‘gedrag disregulatie’ (N5) zien we een matige positieve correlatie aan 

‘egocentrisme’ (r = .48) en ‘irriteerbaarheid’ (r = .48), en een matige negatieve correlatie aan 

‘gehoorzaamheid’ (r = -.37). ‘Affectieve disregulatie’ (N6a) kent een sterke positieve 

correlatie aan ‘irriteerbaarheid’ (r = .57) en ‘angst’ (r = .56). We zien tevens een matige 

positieve correlatie aan ‘egocentrisme’ (r = .41), en een matige negatieve correlatie aan de 

schaal ‘zelfvertrouwen’ (r = .40).  ‘Kwetsbaarheid’ (N6b) correleert sterk positief aan 

‘egocentrisme’ (r = .51) en correleert matig aan ‘irriteerbaarheid’ (r = .40), ‘angst’ (r = .47) 

en ‘verlegenheid’ (r = .39). We vinden een matige negatieve correlatie met ‘zelfvertrouwen’ 

(r = -.36). ‘Dissociatieve neigingen’ (O1) correleert matig positief aan ‘egocentrisme’ (r = 

.39), ‘angst’ (r = .49) en ‘verlegenheid’ (r = .45). We bemerken ook een matige negatieve 

correlatie met ‘zelfvertrouwen’ (r = -.47). Bij ‘wantrouwen’ (A1) zien we een sterke positieve 

correlatie aan ‘angst’ (r = .54) en een matige correlatie aan ‘egocentrisme’ (r = .50), 

‘irriteerbaarheid’ (r = .47) en ‘verlegenheid’ (r = .43). We bemerken ook een matige 

negatieve correlatie aan ‘zelfvertrouwen’ (r = -.41). ‘Manipulatie’ (A2) correleert sterk 

positief aan ‘egocentrisme’ (r = .51) en matig aan ‘irriteerbaarheid’ (r = .41). De schaal 

‘oppositioneel’ (A4) kent een matige positieve correlatie aan ‘egocentrisme’ (r = .45) en 

‘irriteerbaarheid’ (r = .50), en een matige negatieve correlatie aan ‘gehoorzaamheid’ (r = -

.36). ‘Roekeloosheid’ (C6) correleert matig positief aan ‘irriteerbaarheid’ (r = .42 ) en matig 

negatief aan ‘concentratie’ (r = -.41). Ten slotte bemerken we bij de totaalscore van de FFBI-

SF een sterke positieve correlatie aan ‘egocentrisme’ (r = .55), ‘irriteerbaarheid (r = .54) en 
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‘angst’ (r = .52), een matige positieve correlatie met ‘verlegenheid’ (r = .40), en een matige 

negatieve correlatie met ‘zelfvertrouwen’ (r = -.40).  

Op het niveau van de HiPIC domeinen bemerken we bij ‘angstige onzekerheid’ (N1) 

een sterke negatieve correlatie met ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -.68). Bij ‘woede disregulatie’ 

(N2) bemerken we een sterke negatieve correlatie met ‘Welwillendheid’ (r = -.55). 

‘Moedeloosheid’ (N3) correleert sterk negatief aan het domein ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -

.60). ‘Zelfverstoring’ (N4) correleert matig negatief aan ‘Extraversie’ (r = -.35) en sterk 

negatief aan ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -.52). Bij ‘gedrag disregulatie’ (N5) vinden we een 

matige negatieve correlatie met ‘Welwillendheid’ (r = -.45),  en bij ‘affectieve disregulatie 

(N6a) vinden we een matige negatieve correlatie met ‘Welwillendheid’ (r = -.38) en een 

sterke negatieve correlatie met ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -.53). ‘Kwetsbaarheid’ (N6b) kent 

matige negatieve correlaties met ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -.46) en ‘Welwillendheid’ (r = -

.38). ‘Dissociatieve neigingen’ (O1) en ‘wantrouwen’ (A2) kennen een sterke negatieve 

correlatie met ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -.52), en ‘manipulatie’ (A2) en ‘oppositioneel’ 

(A4) hebben een matige negatieve correlatie met ‘Welwillendheid’ (r = -.47). Ten slotte heeft 

de totaalscore van de FFBI-SF matige negatieve correlaties met ‘Emotionele Stabiliteit’ (r = -

.50) en ‘Welwillendheid’ (r = -.43). 

De schalen die hetzelfde meten zijn sterk gecorreleerd en pleiten voor convergente 

validiteit. De schalen die niets met elkaar te maken hebben, zijn zwak gecorreleerd en pleiten 

voor divergente validiteit. 
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Tabel 7 

Correlaties tussen de FFBI-SF schalen en de DIPSI schalen 

FFBI-SF schalen 

                    N1     N2        N3     N4      N5      N6a      N6b       O1      A1       A2         A4         C6      Totaalscore 

DIPSI schalen  

Emotionele instabiliteit                                .62*   .26       .66*    .63*   .49*     .59*      .60*      .58*    .63*    .44*       .33         .43*          .67*                           

Afhankelijkheid      .52*   .26       .53*    .49*   .46*     .49*      .51*      .45*    .53*    .46*       .29         .46            .58                        

Angstige trekken    .66*   .12       .55*    .48*   .33       .47*      .50*      .42*    .52*    .26         .16         .29            .52* 

Gebrek aan zelfvertrouwen                                  .60*   .15       .58*    .54*   .44*     .53*      .48*      .47*    .50*    .33         .26         .38*          .56*                        

Onveilige hechting    .27     .05       .31      .32     .15       .25        .29        .39*    .29      .24         .18         .11            .31                         

Gehoorzaamheid                                              .45*   .21       .54*    .53*   .45*     .47*      .54*      .47*    .49*    .46*       .34         .42*          .57*                          

Ineffectieve coping                                                  .63*   .34       .61*    .56*   .39*     .67*      .57*      .49*    .61*    .34         .36         .39*          .65*                        

Separatie angst                                                            .58*   .21       .60*    .58*   .45*     .47*      .51*      .56*    .64*    .34         .22         .33            .59*                   

Depressieve trekken                                            .56*   .30       .68*    .70*   .51*     .58*      .56*      .59*    .65*    .46*       .35         .44*          .68*                            

Inflexibiliteit                                                              .41*   .35       .58*    .54*   .50*     .51*      .55*      .58*    .56*    .55*       .41*       .47*          .64*  

Introversie                                                                   .40*   .36       .59*    .59*   .54*     .52*      .62*      .60*    .61*    .51*       .35         .45*          .66*                       

Verlegenheid        .34     .33       .54*    .59*   .51*     .46*      .57*      .56*    .54*    .45*       .25         .40*          .59*                        

Introverte trekken                                                   .43*   .27       .60*    .51*   .48*     .54*      .65*      .59*    .54*    .44*       .37         .41*          .62*                           

Paranoïde trekken                                                    .32     .45*     .49*    .56*   .53*     .46*      .49*      .50*    .60*    .55*       .38*       .44*          .61*                         

Onwelwillendheid       .29     .45*     .43*    .44*   .58*     .48*      .46*      .43*    .49*    .60*       .48*       .58*          .60*                         

Hyper expressieve trekken                                      .11     .24       .29      .30     .36       .24        .34        .30      .31      .50*       .37         .38*          .39*                          
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Hyperactieve trekken                                            .38*   .14       .29      .32     .32       .37*      .25        .21      .39*    .33         .37         .40*          .40*                         

Dominantie - egocentrisme                              .15     .35       .41*    .32     .50*     .37*      .50*      .40*    .36      .58*       .45*       .39*          .49*                      

Impulsiviteit        .33     .30       .36      .43*   .53*     .38*      .31        .36      .40*    .39*       .36         .61*          .50*                      

Prikkelbaar agressieve trekken                        .27     .69*     .39*    .39*   .62*     .57*      .50*      .46*    .51*    .57*       .51*       .56*          .63*                            

Afleiding                                                                    .36     .46*     .38*    .42*   .50*     .49*      .32        .36*    .49*    .49*       .41*       .55*          .55*                         

Risico’s nemen                                                        .24     .20       .24      .22     .39*     .28        .25        .22      .29      .43*       .30         .38*          .36*                           

Narcistische trekken                                                .06     .23       .25      .27     .32       .17        .32        .27      .28      .50*       .31         .30            .34                         

Affectieve labiliteit                                                 .41*   .44*     .45*    .44*   .49*     .65*      .46*      .46*    .53*    .46*       .42*       .51*          .61*                        

Weerstand      .20     .46*     .42*    .44*   .56*     .48*      .51*      .45*    .43*    .67*       .52*       .59*          .61*                        

Gebrek aan empathie                                       .02     .45*     .35      .32     .49*     .29        .45*      .44*    .43*    .57*       .38*       .38*          .47*                        

Ongedisciplineerd                                                       .32     .49*     .33      .40*   .46*     .44*      .24        .31      .39*    .43*       .38*       .59*          .51*                       

Compulsiviteit       .35    -.03       .41*    .34     .21       .27        .36*      .28      .36*    .31         .18         .14            .34                        

Extreme prestatiegerichtheid                                 .27    -.08       .28      .18     .10       .16        .25        .10      .21      .21         .09         .10            .20                       

Extreme orde                                     .28     .05       .39*    .32     .24       .30        .37*      .36      .38*    .40*       .25         .14            .36                          

Perfectionisme                                                           .37* -0.04      .43*    .40*   .23       .27       .37*       .34      .40*    .29         .16         .13            .36                        

Noot. *Er werd gebruik gemaakt van de Bonferroni correctie. Enkel de waarden die significant zijn op p < .001 niveau werden aangeduid. 

Verduidelijking bij de FFBI-SF schalen: ‘angstige onzekerheid’ (N1), ‘woede disregulatie’ (N2), ‘moedeloosheid’ (N3), ‘zelfverstoring’ (N4), 

‘gedrag disregulatie’ (N5), affectieve disregulatie’ (N6a), ‘kwetsbaarheid’ (N6b), ‘dissociatieve neigingen’ (O1), ‘wantrouwen’ (A1), 

‘manipulatie’ (A2), ‘oppositioneel’ (A4) en ‘roekeloosheid’ (C6). 
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Enkel de resultaten die significant werden bevonden op het p < .001 niveau worden 

besproken. 

Op het niveau van de DIPSI facetten bemerken we bij ‘angstige onzekerheid’ (N1) een 

sterke positieve correlatie met ‘angstige trekken’ (r = .66), ‘afhankelijkheid’ (r = .55), 

‘depressieve trekken’ (r = .56), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .60), ‘separatie angst’ (r = 

.58) en ‘ineffectieve coping’ (r = .63), en een matige correlatie met ‘gehoorzaamheid’ (r = 

.45), hyperactieve trekken (r = 38), ‘introverte trekken’ (r = .43), ‘affectieve labiliteit’ (r = 

.41), inflexibiliteit (r = .41) en ‘perfectionisme’ (r = .37). De schaal ‘woede disregulatie’ (N2) 

correleert sterk aan de schaal ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .69), en matig aan de 

schalen ‘gebrek aan empathie’ (r = .45), ‘weerstand’ (r = .46), ‘affectieve labiliteit’ (r = .44), 

‘paranoïde trekken’ (r = .45) en ‘afleiding’ (r = .46). ‘Moedeloosheid’ (N3) correleert sterk 

aan ‘gehoorzaamheid’ (r = .54), ‘angstige trekken’ (r = .55), ‘afhankelijkheid’ (r = .53), 

‘depressieve trekken’ (r = .68), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .58), ‘separatie angst’ (r = 

.60), ‘verlegenheid’ (.54), ‘introverte trekken’ (r = .60), ‘ineffectieve coping’ (r = .61) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .58), en matig aan ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .39), ‘dominantie-

egocentrisme’ (r = .41), ‘weerstand’ (r = .42), ‘affectieve labiliteit’ (r = .45), ‘paranoïde 

trekken’ (r = .49), ‘extreme orde’ (r = .39), ‘afleiding’ (r = .38) en ‘perfectionisme’ (r = .43). 

De schaal ‘zelfverstoring’ (N4) heeft een sterke correlatie met ‘gehoorzaamheid’ (r = .53), 

‘depressieve trekken’ (r = .70), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .54), ‘separatie angst’ (r = 

.58), ‘verlegenheid’ (r = .59), ‘introverte trekken’ (r = .51), ‘paranoïde trekken’ (r = .56), 

‘ineffectieve coping’ (r = .56) en ‘inflexibiliteit’ (r = .54), en een matige correlatie met 

‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .39), ‘weerstand’ (r = .44), ‘angstige trekken’ (r = .48), 

‘afhankelijkheid’ (r = .49), ‘affectieve labiliteit’ (r = .44), ‘impulsiviteit’ (r : .43), 

‘ongedisciplineerd’ (r = .40) en ‘perfectionisme’ (r = .40). ‘Gedrag disregulatie’ (N5) heeft 

een sterke positieve correlatie met ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .62), ‘weerstand’ (r = 

.56), ‘depressieve trekken’ (r = .51), ‘verlegenheid’ (r = .51), ‘paranoïde trekken’ (r = .53) en 

‘impulsiviteit’ (r = .53), en een matige correlatie met de schalen ‘gehoorzaamheid’ (r = .45), 

‘gebrek aan empathie’ (r = .49), ‘dominantie – egocentrisme’ (r = .50), ‘afhankelijkheid’ (r = 

.46), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .44), ‘separatie angst’ (r = .45), ‘introverte trekken’ (r 

= .48), ‘risico’s nemen’ (r = .39), ‘affectieve labiliteit’ (r = .49), ‘ineffectieve coping’ (r = 

.39), ‘ongedisciplineerd’ (r = .46), ‘afleiding’ (r = .50) en ‘inflexibiliteit’ (r = .50). De schaal 

‘affectieve disregulatie’ (N6a) correleert sterk aan de schalen ‘prikkelbaar agressieve trekken’ 
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(r = .57), ‘depressieve trekken’ (r = .58), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .53), ‘introverte 

trekken’ (r = .54), ‘affectieve labiliteit’ (r = .65), ‘ineffectieve coping’ (r = .67) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .51), en correleert matig met de schalen ‘gehoorzaamheid’ (r = .47), 

‘dominantie-egocentrisme’ (r = .37), ‘weerstand’ (r = .48), ‘angstige trekken’ (r = .47), 

‘afhankelijkheid’ (r = .49), ‘separatie angst’ (r = .47), ‘hyperactieve trekken’ (r = .37), 

‘verlegenheid’ (r = .46), ‘paranoïde trekken’ (r = .46), ‘impulsiviteit’ (r = .38), 

‘ongedisciplineerd’ (r = .44) en ‘afleiding’ (r = .49). ‘Kwetsbaarheid’ (N6b) heeft een sterke 

positieve correlatie met de schalen ‘gehoorzaamheid’ (r = .54), ‘weerstand’ (r = .51), 

‘afhankelijkheid’ (r = .51), ‘depressieve trekken’ (r = .56), ‘separatie angst’ (r = .51), 

‘verlegenheid’ (r = .57), ‘introverte trekken’ (r = .65), ‘ineffectieve coping’ (r = .57) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .55). We vinden een matige correlatie met ‘prikkelbaar agressieve 

trekken’ (r = .50), ‘gebrek aan empathie’ (r = .45), ‘dominantie-egocentrisme’ (r = 

.50),’angstige trekken’ (r = .50), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = 48), ‘affectieve labiliteit’ (r 

= .46), ‘paranoïde trekken’ (r = .49), ‘extreme orde’ (r = .37) en ‘perfectionisme’ (r = .37). 

‘Dissociatieve neigingen’ (O1) correleert sterk positief aan ‘depressieve trekken’ (r = .59), 

‘separatie angst’ (r = .56), ‘verlegenheid’ (r = .56), ‘introverte trekken’ (r = .59) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .58), en matig met ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .46), 

‘gehoorzaamheid’ (r = .47), ‘gebrek aan empathie’ (r = .44), ‘dominantie-egocentrisme’ (r = 

.40), ‘weerstand’ (r = .45), ‘angstige trekken’ (r = .42), ‘afhankelijkheid’ (r = .45), ‘gebrek 

aan zelfvertrouwen’ (r = .47), ‘affectieve labiliteit’ (r = .46), ‘paranoïde trekken’ (r = .50), 

‘ineffectieve coping’ (r = .49), ‘onveilige hechting’ (r = .39) en ‘afleiding’ (r = .36). 

‘Wantrouwen’ (A1) correleert sterk positief met de schalen ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r 

= .51), ‘angstige trekken’ (r = .52), ‘afhankelijkheid’ (r = .53), ‘depressieve trekken’ (r = .65), 

‘separatie angst’ (r = .64), ‘verlegenheid’ (r = .54), ‘introverte trekken’ (r = .54), ‘affectieve 

labiliteit’ (r = .53), ‘paranoïde trekken’ (r = .60), ‘ineffectieve coping’ (r = .61) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .56). We bemerken ook een matige correlatie met de schalen 

‘gehoorzaamheid’ (r = .49), ‘gebrek aan empathie’ (r = .43), ‘weerstand’ (r = .43), ‘gebrek 

aan zelfvertrouwen’ (r = .50), ‘hyperactieve trekken’ (r = .39), ‘impulsiviteit’ (r = .40), 

‘ongedisciplineerd’ (r = .39), ‘extreme orde’ (r = .38), ‘afleiding’ (r = .49) en 

‘perfectionisme’ (r = .40). De schaal ‘manipulatie’ (A2) heeft een sterke positieve correlatie 

met ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .57), ‘gebrek aan empathie’ (r = .57), ‘dominantie-

egocentrisme’ (r = .58), ‘weerstand’ (r = .67), ‘paranoïde trekken’ (r = .55) en ‘inflexibiliteit’ 
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(r = .55), en een matige correlatie met ‘gehoorzaamheid’ (r = .46), ‘afhankelijkheid’ (r = .46), 

‘depressieve trekken’ (r = .46), ‘verlegenheid’ (r = .45), ‘introverte trekken’ (r = .44), 

‘risico’s nemen’ (r = .43), ‘hyperexpressieve trekken’ (r = .50), ‘affectieve labiliteit’ (r = .46), 

‘narcistische trekken’ (r = .50), ‘impulsiviteit’ (r = .39), ‘ongedisciplineerd’ (r = .43), 

‘extreme orde’ (r = .40) en afleiding (r = .49). ‘Oppositioneel’ (A4) correleert sterk positief 

met ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .51) en ‘weerstand’ (r = .52), en matig aan ‘gebrek 

aan empathie’ (r = .38), ‘dominantie-egocentrisme’ (r = .45), ‘affectieve labiliteit’ (r = .42), 

‘paranoïde trekken’ (r = 38), ‘ongedisciplineerd’ (r = .38), ‘afleiding’ (r = .41) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .41). De schaal ‘roekeloosheid’ (C6) correleert sterk positief aan 

‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .56), ‘weerstand’ (r = .59), ‘affectieve labiliteit’ (r = 

.51), ‘impulsiviteit’ (r = .61), ongedisciplineerd (r = .59), ‘afleiding’ (r = .55), en matig aan 

‘gehoorzaamheid’ (r = .42), ‘gebrek aan empathie’ (r = .38), ‘dominantie-egocentrisme’ (r = 

.39), ‘depressieve trekken’ (r = .44), ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ (r = .38), ‘hyperactieve 

trekken’ (r = .40), ‘verlegenheid’ (r = .40), ‘introverte trekken’ (r = .41), ‘risico’s nemen’ (r = 

.38), ‘hyperexpressieve trekken’ (r = .38), ‘paranoïde trekken’ (r = .44), ‘ineffectieve coping’ 

(r = .39) en ‘inflexibiliteit’ (r = .47). Ten slotte correleert de totaalscore van de FFBI-SF sterk 

positief aan de schalen ‘prikkelbaar agressieve trekken’ (r = .63), ‘gehoorzaamheid’ (r = .57), 

‘weerstand’ (r = .61), ‘angstige trekken’ (r = .52), ‘ depressieve trekken’ (r = .68), ‘gebrek 

aan zelfvertrouwen’ (r = .56), ‘verlegenheid’ (r = .59), ‘separatie angst’ (r = .59; p < 001), 

‘introverte trekken’ (r = 62), ‘affectieve labiliteit’ (r = .61), ‘paranoïde trekken’ (r = .61), 

‘ineffectieve coping’ (r = .65), ‘ongedisciplineerd’ (r = .51), ‘afleiding’ (r = .55) en 

‘inflexibiliteit’ (r = .65), en matig met de schalen ‘gebrek aan empathie’ (r = .47), 

‘dominantie-egocentrisme’ (r = .49), ‘hyperactieve trekken’ (r = .40), ‘risico’s nemen’ (r = 

.36), ‘hyperexpressieve trekken’ (r = .39) en ‘impulsiviteit’ (r = .50).  

Op het niveau van de DIPSI dimensies merken we dat ‘angstige onzekerheid’ (N1) 

sterk positief correleert aan ‘emotionele stabiliteit’ (r = .62) en matig correleert aan 

‘introversie’ (r = .40). ‘Woede disregulatie’ (N2) correleert matig aan ‘onwelwillendheid’ (r = 

.45). De schaal ‘moedeloosheid’ (N3) correleert sterk positief aan ‘emotionele instabiliteit’ (r 

= .66) en ‘introversie’ (r = .59). Alsook correleert ‘moedeloosheid’ (N3) matig aan 

‘onwelwillendheid’ (r = .43) en ‘compulsiviteit’ (r = .41). ‘Zelfverstoring’ (N4) correleert 

sterk positief aan ‘emotionele instabiliteit’ (r = 63) en ‘introversie’ (r = .59), en matig aan 

‘onwelwillendheid’ (r = .44). ‘Gedrag disregulatie’ (N5) correleert sterk aan de dimensies 
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‘onwelwillendheid’ (r = .58) en ‘introversie’ (r = .54). We vinden ook een matige correlatie 

aan ‘emotionele stabiliteit’ (r = .49). ‘Affectieve disregulatie’ (N6a) correleert sterk aan 

‘emotionele stabiliteit’ (r = .59) en ‘introversie’ (r = .52), en correleert matig aan 

‘onwelwillendheid’ (r = .48). ‘Kwetsbaarheid’ (N6b) correleert sterk aan de dimensies 

‘emotionele instabiliteit’ (r = .60) en ‘introversie’ (r = .62), en matig met de dimensies 

‘onwelwillendheid’ (r = .46) en ‘compulsiviteit’ (r = .36).  ‘Dissociatieve neigingen’ (O1) 

heeft een sterke correlatie met ‘emotionele stabiliteit’ (r = .58) en ‘introversie’ (r = .60), en 

een matige correlatie met ‘onwelwillendheid’ (r = .43). ‘Wantrouwen’ (A1) correleert sterk 

aan de dimensies ‘emotionele instabiliteit’ (r = .63) en ‘introversie’ (r = .61), en matig aan 

‘onwelwillendheid’ (r = .49) en ‘compulsiviteit’ (r = .36). ‘Manipulatie’ (A2) correleert sterk 

aan de dimensies ‘onwelwillendheid’ (r = .60) en ‘introversie’ (r = .51), en matig aan 

‘emotionele instabiliteit’ (r = .44). ‘Oppositioneel’ (A4) correleert matig aan de dimensie 

‘onwelwillendheid’ (r = .48). ‘Roekeloosheid’ (C6), op zijn beurt, correleert sterk aan de 

dimensie ‘onwelwillendheid’ (r = .58) en correleert matig aan ‘emotionele instabiliteit’ (r = 

.43) en ‘introversie’ (r = .45). Ten slotte correleert de totaalscore van de FFBI-SF sterk aan 

drie dimensies van de DIPSI, respectievelijk .60, .67 en .66 voor de dimensies 

‘onwelwillendheid’, ‘emotionele instabiliteit’ en ‘introversie’. 

De schalen die hetzelfde meten zijn sterk gecorreleerd en pleiten voor convergente 

validiteit. De schalen die niets met elkaar te maken hebben, zijn zwak gecorreleerd en pleiten 

voor divergente validiteit. 

 

Factor Structuur 

Tot slot wordt nagegaan of in deze steekproef van adolescenten dezelfde factor 

structuur wordt teruggevonden als in de initiële paper. Op basis hiervan verwachten we dat de 

FFBI-SF ook hier zal kunnen onderverdeeld worden in 12 schalen (factoren), met name 

‘angstige onzekerheid’ (N1), ‘woede disregulatie’ (N2), ‘moedeloosheid’ (N3), 

‘zelfverstoring’ (N4), ‘gedrag disregulatie’ (N5), ‘affectieve disregulatie’ (N6a), 

‘kwetsbaarheid’ (N6b), ‘dissociatieve neigingen’ (O1), ‘wantrouwen’, ‘manipulatie’ (A2), 

‘oppositioneel’ (A4) en ‘roekeloosheid’(C6). Om na te gaan of deze 12 factoren effectief 

aanwezig zijn, voerden we een exploratorische factoranalyse uit. 

Item 47 werd niet geïncludeerd, omdat dit item – zoals hierboven werd vermeld – 

onbetrouwbaar werd ingevuld (echter blijkt dat bij het includeren van item 47, de resultaten 
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relatief identiek zijn aan diegene hieronder gepresenteerd). We gebruikten de ‘Principal Axis 

Factoring’ met maximaal 50 iteraties. In onderstaande Tabel 8 worden de eigenwaarden 

weergegeven. Op basis van deze eigenwaarden kunnen het aantal factoren worden bepaald. 

Gebaseerd op de “eigenvalues-greater-than-1 regel” (Kaiser, 1960) bemerken we dat er 

slechts 10 factoren of schalen worden teruggevonden bij de FFBI-SF met een eigenwaarde die 

groter is dan 1, wat dus duidt op 10 factoren. Deze regel impliceert dat er zoveel betrouwbare 

factoren aanwezig zijn, als er eigenwaarden groter dan 1 aanwezig zijn. Een eigenwaarde 

kleiner dan 1 impliceert dat de score van die component onbetrouwbaar is.  

 

Tabel 8 

Principal Axis Factoring FFBI-SF 

                                             Initiële eigenwaarden 

Factoren 

1 19.080                                   

2 3.657       

3 2.617                                               

4 1.715  

5 1.627 

6 1.532  

7 1.284 

8 1.249 

9 1.158 

10 1.014 

11 .951 

12 .922 

13 .833 
 

 

In de ‘pattern matrix’ zien we eveneens 10 FFBI-SF schalen of factoren. We hanteren 

een cut-off waarde van .30. In onderstaande Tabel 9 wordt weergegeven welke items onder 

eenzelfde factor vallen. Als we alle items van de FFBI-SF in SPSS aan de factor structuur 

onderwerpen, bemerken we dat ze slechts op tien factoren laden. In tegenstelling tot de 
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verwachtte 12 factoren, worden er in huidige steekproef dus slechts 10 gevonden. Tevens 

komt de inhoud van de factoren (in termen van items) niet overeen met de initiële FFBI-SF. 

 

Tabel 9 

Factorladingen Matrix (Pattern Matrix) 

Factoren of schalen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FFBI items 

          27 .51 

         28 .49 

         43 .41 

         35 .40 

         2 

 

.82 

        26 

 

.81 

        14 

 

.69 

        38 

 

.51 

        19 

  

-.68 

       44 

  

-.66 

       39 

  

-.65 

       15 

  

-.64 

       8 

  

-.53 

       20 

  

-.50 

       7 

  

-.46 

       34 

   

.69 

      10 

   

.59 

      9 

   

.43 

      23 

    

.74 

     5 

     

-.66 

    48 

     

-.49 

    33 

     

-.49 

    32 

     

-.46 

    16 

      

.90 
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4 

      

.64 

   3 

      

.52 

   36 

       

.75 

  12 

       

.53 

  1 

        

.68 

 25 

        

.52 

 18 

        

.50 

 13 

        

.45 

 45 

         

.61 

46 

         

.48 

40 

         

.44 

 

 

 

Discussie 

 

Samenvatting Resultaten 

Huidig onderzoek beoogt de verfijning van het bestaande instrumentarium om BPS bij 

adolescenten te detecteren. Meer specifiek bestudeerde huidige studie de betrouwbaarheid, 

validiteit en factor structuur van de recent ontwikkelde, multidimensionele FFBI-SF, een 

vragenlijst die BPS niet opvat als een homogeen geheel, maar als een verzameling van 

maladaptieve trekken (Mullins-Sweatt et al., 2012). Zo kan de volledige reikwijdte van de 

stoornis worden onderzocht. De FFBI-SF toonde zich al een valide instrument om BPS bij 

volwassenen in kaart te brengen (De Shong et al., 2015). Huidige studie onderzocht voor het 

eerst in de literatuur of dat ook het geval is bij adolescenten. 

De hypothese binnen huidige steekproef is dat de toepasbaarheid van de FFBI-SF kan 

worden uitgebreid naar adolescenten, en de psychometrische kenmerken (betrouwbaarheid, 

validiteit en factor structuur) dus voldoende zullen zijn. Wat betreft betrouwbaarheid wordt 

deze hypothese bekrachtigd, want uit de resultaten blijkt dat de FFBI-SF ook bij adolescenten 

een betrouwbaar instrument is. De betrouwbaarheid varieert van .74 voor de schaal 

‘roekeloosheid’ tot .96 voor de totaalscore van de FFBI. Belangrijk is wel dat de vragenlijst in 

de praktijk moet worden aangepast om op betrouwbare wijze te worden gebruikt bij 
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adolescenten, met name in de schaal ‘oppositioneel’ moet item 47  worden verwijderd. Dit 

item omvat namelijk een negatieve stelling die men dient om te poolen/reversen om een 

acceptabele betrouwbaarheid te bekomen van .71.  

Deze vragenlijst werd ook afgenomen door andere studenten in het kader van hun 

thesisonderzoek. Daaruit werd duidelijk dat alle onderzoekers die de FFBI-SF afnamen bij 

adolescenten hetzelfde probleem ondervonden met betrekking tot item 47 (persoonlijke 

communicatie).  Het gaat dus niet om een steekproefspecifiek probleem. In de literatuur wordt 

aangehaald dat het gebruik van reversed items diverse voordelen heeft (o.a. een betere 

dekking van het domein van een construct), maar deze items dienen met voorzorg gebruikt te 

worden (Weijters et al., 2012).  

Wat betreft de validiteit van de FFBI-SF toont huidig onderzoek aan dat de FFBI-SF 

schalen sterk significant gecorreleerd zijn aan de schalen van de BPFS-C, een instrument dat 

na onderzoek valide en betrouwbaar is gebleken om BPS reeds op jonge leeftijd in kaart te 

brengen (Crick et al., 2005). Zo correleert de totaalscore van de FFBI-SF sterk positief aan 

alle BPFS-C schalen, variërend van .63 voor negatieve relaties tot .81 voor de BPFS-C 

totaalscore. Deze resultaten duiden op een convergente validiteit tussen de FFBI-SF en de 

BPFS-C. Wat betreft deze convergente validiteit tussen de FFBI-SF en de BPFS-C zijn alle 

gevonden resultaten belangrijk, omdat de schalen van de BPFS-C allen zijn ontwikkeld om 

BPS op jonge leeftijd te detecteren. Dit is een positief resultaat, dat in het voordeel pleit van 

de FFBI-SF.  

Ook tussen de HiPIC, waarvan de facetten een hoge interne consistentie vertonen (De 

Fruyt et al., 2000), en de FFBI-SF werd in huidig onderzoek een goede convergente validiteit 

gevonden. Zo is de totaalscore van de FFBI-SF sterk positief gecorreleerd aan 'egocentrisme', 

'irriteerbaarheid' en 'angst', en vinden we tevens negatieve correlaties met 'zelfvertrouwen' en 

positieve correlaties met 'verlegenheid'. De schalen die het tegenovergestelde meten, 

correleren sterk negatief met elkaar, zoals ‘angstige onzekerheid’ en ‘Emotionele Stabiliteit’. 

Met andere woorden, iemand die angstig onzeker is, is niet emotioneel stabiel. Dat is opnieuw 

een positief resultaat voor de validiteit van de FFBI-SF.  

Ook de correlaties tussen de FFBI-SF en de DIPSI, die 27 specifieke facetten binnen 

vier brede dimensies meet (De Clercq et al., 2006), wijzen op een convergente validiteit 

tussen deze twee schalen, wat wederom pleit voor de toepasbaarheid van de FFBI-SF bij 

adolescenten. Zo is de totaalscore van de FFBI-SF positief gecorreleerd met 
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‘onwelwillendheid’, ‘impulsiviteit’, ‘prikkelbaar agressieve trekken’, ‘affectieve labiliteit’, 

’weerstand’, ‘emotionele instabiliteit’, ‘ineffectieve coping’, ‘angstige trekken’, ‘separatie 

angst’, en ‘depressieve trekken’. Deze resultaten liggen in de lijn van voorgaand onderzoek. 

In de studies van Garnet et al. (1994) en Becker et al. (2002) scoorden chronische gevoelens 

van leegheid, ongepaste, intense woede, identiteitsverstoring en verlatingsangsten goed als 

predictieve indicatoren voor de diagnose van BPS bij adolescenten. De schalen die niets met 

elkaar te maken hebben, zijn zwak gecorreleerd en pleiten voor divergente validiteit.  

We kunnen concluderen dat  de FFBI-SF op vlak van validiteit significant positief 

gecorreleerd is aan de BPFS-C, de HiPIC en DIPSI.  

            Een laatste belangrijk resultaat in huidig onderzoek is de factorstructuur van de FFBI-

SF. Op basis van de ‘Eigenvalues Greater Than One Rule’ (Kaiser, 1960) worden slechts tien 

schalen teruggevonden met een eigenwaarde die groter is dan 1, terwijl er in de literatuur 12 

worden beschreven.  

 

Sterktes, Beperkingen en Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 

 Een belangrijke sterkte van huidig onderzoek is dat ze een gedifferentieerde steekproef 

omvat. Honderd studenten uit het ASO, TSO en BSO werden bevraagd, en dit in twee 

verschillende scholen. Alsook werd gebruik gemaakt van reeds goed gevalideerde 

instrumenten, met name de BPFS-C, HiPIC en DIPSI. Dit betekent dat de validiteit van de 

FFBI-SF werd getoetst aan drie instrumenten, en dit vanuit een dimensioneel kader. Dat een 

dimensioneel perspectief, in tegenstelling tot de categorische benadering, efficiënter is om 

persoonlijkheidsstoornissen te benaderen, wordt in de literatuur veelvuldig bevestigd (De 

Clercq et al., 2006; De Shong et al., 2015; Miller et al., 2012; Mullins-Sweatt et al., 2012; 

Van Amelsvoort et al., 2014). Bovendien kan de FFBI-SF, net omdat het een dimensioneel 

meetinstrument is, helpen uitlichten welke persoonlijkheidstrekken essentieel zijn om BPS in 

kaart te brengen, welke bijkomstig zijn en welke zelfs overbodig zijn binnen het BPS 

construct (De Shong et al., 2015). Ook Mullins-Sweatt et al. (2012) bemerken dat de FFBI-SF 

het heterogene BPS construct kan ontleden in bepaalde delen, zodat clinici BPS preciezer 

kunnen onderzoeken. 

Ondanks deze sterktes bemerken we binnen huidige studie ook enkele beperkingen. 

De participanten werden bevraagd via zelfrapportage, aan de hand van vragenlijsten. Hoewel 

er empirische evidentie is voor de validiteit van zelfrapportagevragenlijsten, kunnen data die 



 

44 

 

uit zulke vragenlijsten worden gedestilleerd, afwijkingen vertonen (De Shong et al., 2015). De 

participanten kunnen zich bij het invullen van deze vragenlijsten mogelijk laten leiden door 

sociale wenselijkheid. Toch blijft zelfperceptie een nuttige methode om maladaptieve 

persoonlijkheidstrekken in kaart te brengen. Bovendien kunnen andere bevragingsmethoden, 

zoals specifieke interviews, in de toekomst bijdragen tot een verbeterde diagnose van BPS bij 

adolescenten. Studies hebben evenwel uitgewezen dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken, 

zoals emotionele instabiliteit, moeilijk te onderzoeken zijn via vragenlijsten en interviews (De 

Shong et al., 2015).  

Sharp et al. (2014) merken evenwel op dat externaliserend probleemgedrag verklaard 

kan worden als gedragingen die bij de adolescentie horen. Alleen wanneer problematische 

gedragingen minstens een jaar aanwezig zijn, is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis 

(DSM-IV; APA, 1994; Miller et al., 2008).  Doordat de gedragingen die kenmerkend zijn 

voor BPS overeenkomen met het normale experimenteergedrag van adolescenten zijn er 

mogelijks valkuilen bij het diagnosticeren. Zo kunnen er bijvoorbeeld onterechte diagnoses 

gesteld worden of diagnoses over het hoofd gezien worden. Verder onderzoek kan ook testen 

of BPS gecorreleerd is aan jeugdtrauma’s of drugsmisbruik.  

De bruikbaarheid van de FFBI-SF kan ook worden onderzocht in diverse 

gemeenschappen. Huidig onderzoek werd met name gevoerd bij een homogene populatie 

binnen het Vlaams secundair onderwijs. Om de repliceerbaarheid van huidige studie te 

verhogen moet worden getest of dezelfde resultaten worden bekomen in groepen binnen 

andere culturen of in verschillende werelddelen. Meer specifiek dient onderzocht te worden of 

culturele verschillen een rol spelen bij het in kaart brengen van BPS. Eerdere studies 

suggereerden al dat verder cross-cultureel onderzoek noodzakelijk is om BPS nauwkeurig te 

kunnen detecteren/diagnosticeren (Paris, 2005).  

De bevraging van de ouders van adolescenten kan een meerwaarde bieden. De impact 

van BPS bij een adolescent op de ouders is immers niet te onderschatten. Een interview of 

vragenlijst afnemen van één van de ouders (of eventueel beide ouders) kan belangrijke 

bijkomende informatie opleveren. Eventueel kunnen ook de leerkrachten gevraagd worden 

om een vragenlijst in te vullen.  

Een laatste, belangrijke beperking in huidig onderzoek is dat er, gebaseerd op de 

“eigenvalues-greater-than-1 regel” (Kaiser, 1960), bij de FFBI-SF slechts 10 factoren of 

schalen werden teruggevonden met een eigenwaarde die groter is dan 1. De suggestie voor 
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toekomstig onderzoek is om te bestuderen welke schalen en items van de FFBI-SF behouden 

moeten blijven. 

Niettegenstaande deze beperkingen is de FFBI-SF een veelbelovend nieuw 

meetinstrument, zowel betreffende klinische als onderzoekstechnische bruikbaarheid. Verder 

onderzoek is evenwel noodzakelijk. 

  

Klinische Implicaties 

Zoals uit de literatuurstudie van deze masterproef naar voor komt, is er nood aan de 

verdere ontwikkeling van meetinstrumenten om BPS bij adolescenten op te sporen. Niet in het 

minst omdat het onderzoek naar persoonlijkheidspathologie in de adolescentie essentieel is 

vanwege zijn prevalentie in intramurale en ambulante klinische settings (Chang et al., 2011; 

Sharp et al., 2014). Zanarini et al. (2001) merken op dat BPS al kan worden vastgesteld op de 

leeftijd van 13 jaar. Het onderzoek van Bernstein et al. (1993) stipt aan dat de prevalentie van 

BPS in de algemene populatie 11 procent is bij kinderen en adolescenten van 9 tot 19 jaar, 

maar Miller et al. (2008) verwijzen naar prevalentiecijfers van 3 en 6 procent van BPS bij 

algemenen adolescentenpopulaties. De ontwikkeling van toepasbare instrumenten om BPS bij 

adolescenten te detecteren bevindt zicht echter nog in een premature fase, waardoor de studie 

naar de etiologie en ontwikkeling van BPS wordt verhinderd (Crick et al., 2005; De Clercq et 

al., 2006; Sharp et al., 2014). Alsook bemerken Sharp et al. (2014) dat BPS vaak incorrect 

wordt gediagnosticeerd in adolescentenpopulaties, waar emotionele instabiliteit en 

gedragsproblemen gepercipieerd kunnen worden als inherent aan de leeftijd. Toch wijzen 

Becker et al. (2002) erop dat clinici BPS bij adolescenten kunnen diagnosticeren door een of 

twee specifieke kenmerken te bevragen. Zo werd evidentie gevonden dat, bijvoorbeeld, 

patiënten met verlatingsangst 85 procent meer kans hebben om te voldoen aan alle BPS 

criteria. De resultaten van huidig onderzoek impliceren dat de FFBI-SF een valide, 

betrouwbaar en beknopt instrument is om BPS tijdens de adolescentie op te sporen en in kaart 

te brengen. Niet alleen omdat de FFBI-SF een goede convergente validiteit vertoont met de 

gerelateerde schalen van de BPFS-C, HiPIC en DIPSI, maar ook omdat deze vragenlijst een 

afgemeten trekkenprofiel omvat, wat een significante aanvulling is voor de detectie van BPS 

bij adolescenten. 
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Conclusie 

 De resultaten van huidig onderzoek bieden ondersteuning voor de interne consistentie 

en de validiteit van de FFBI-SF om BPS bij adolescenten in kaart te brengen. De FFBI-SF 

vertoont een goede convergente validiteit met reeds gevalideerde instrumenten, namelijk de 

BPFS-C, HiPIC en DIPSI. Een belangrijk nadeel is de factor structuur, die verder onderzocht 

moet worden om de FFBI-SF tot een nog beter instrument te maken om BPS bij adolescenten 

te meten. 
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