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Wat kunnen we in 30 minuten aanstippen:

• DSM-5, deel III: het Alternatief Model

• STiP 5.1.: het interview

• STiP 5.1 / Alternatief Model en ASS
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Kritiek op classificerend “As-II” model

Werkgroep Personality & Personality Disorders DSM-5 (APA, 2013)

• Nieuwe algemene definitie persoonlijkheidsstoornis

• Ernstdimensie

• Dimensionaliseren i.p.v. categoriaal: traitmodel

Alternatief DSM-5 Model voor Persoonlijkheidsstoornissen /  

DSM-5, deel-III
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Nieuwe algemene definitie van persoonlijkheidstoornis

De hoofdkenmerken kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zijn:

A. Een matige of (zeer) ernstige beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren*

– Functioneren Zelf

– Interpersoonlijk functioneren

B. Een of meer pathologische persoonlijkheidstrekken / traits.

A+B.  Zes persoonlijkheids typen (‘categoriaal’)

*Bornstein (1998); Cloninger (2000); Kernberg (1984); Kernberg&Caligor (2005); Livesley (2003); Luyten & 

Blatt (2011); Parker et al. (2004); Verheul et al. (2008).
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5

Vijf niveaus van
Persoonlijkheidsfunctioneren
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4 Elementen
12 Aspecten

Kernconcept Element Aspect

Zelf-

functioneren

Identiteit

Eigen uniek zelf ervaren, en duidelijk begrensd zijn van anderen 

Eigenwaarde is stabiel met gepaste zelfinschatting

Vermogen om een palet aan emoties te ervaren en te reguleren

Zelfsturing

Nastreven van samenhangende en betekenisvolle doelen op korte en langere 

termijn

Het gebruik van constructieve persoonlijke maatstaven voor gedrag

Vermogen tot productieve zelfreflectie

Interpersoonlijk 

functioneren

Empathie

Begrip en waardering voor andermans ervaringen en drijfveren

Vermogen om uiteenlopende gezichtspunten te tolereren

Inzicht in het effect van het eigen gedrag op anderen

Intimiteit

Diepe en duurzame positieve verbondenheid met anderen

Wens en vermogen tot nabijheid

Wederkerig en respectvol interpersoonlijk gedrag; samenwerken
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4 Elementen
12 Aspecten

Kernconcept Element Aspect

Zelf-

functioneren

Identiteit

Eigen uniek zelf ervaren, en duidelijk begrensd zijn van anderen 

Eigenwaarde is stabiel met gepaste zelfinschatting

Vermogen om een palet aan emoties te ervaren en te reguleren

Zelfsturing

Nastreven van samenhangende en betekenisvolle doelen op korte en langere 

termijn

Het gebruik van constructieve persoonlijke maatstaven voor gedrag

Vermogen tot productieve zelfreflectie

Interpersoonlijk 

functioneren

Empathie

Begrip en waardering voor andermans ervaringen en drijfveren

Vermogen om uiteenlopende gezichtspunten te tolereren

Inzicht in het effect van het eigen gedrag op anderen

Intimiteit

Diepe en duurzame positieve verbondenheid met anderen

Wens en vermogen tot nabijheid

Wederkerig en respectvol interpersoonlijk gedrag; samenwerken

??? ASS ???
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EMPATHIE 
Niveaus van (dis)functioneren 
3.3 Impact 
0. Is zich bewust van het effect van het eigen gedrag op anderen. 
1. Heeft inconsistenties in het besef van het effect van het eigen gedrag op anderen. 
2. Is zich over het algemeen niet bewust van, of bekommerd over de mogelijke impact van het eigen 
gedrag op anderen, of heeft een onrealistische inschatting daaromtrent. 
3. Is verward omtrent, of heeft geen besef van de impact van eigen gedragingen op anderen; is 
vaak verbijsterd over andermans ideeën en gedragingen, waarbij aan de ander vaak ten onrechte 
kwaadaardige intenties worden toegeschreven. 
4. Sociale interacties kunnen verwarrend zijn en leiden tot desoriëntatie. 

Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren: 0 - 4

Voorbeeld: EMPATHIE



Niveau persoonlijkheidsfunctioneren

Niveau 0: Geen of nauwelijks beperkingen

Niveau 1: Lichte beperkingen

Niveau 2: Matige beperkingen

Niveau 3: Ernstige beperkingen

Niveau 4: Extreme beperkingen
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DSM-5   Persooonlijkheidsstoornissen
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Criterium A persoonlijkheidsstoornis:  Matige of ernstigere beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren
…………….. op twee of meer van de volgende vier terreinen: identiteit, zelfsturing, empathie, intimiteit.

Persoonlijkheids-
stoornis

Deel III



Podium DSM-5: 

Kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen

Bij verschijning van DSM-5 in 2013 nog geen/weinig instrumenten om het 

Alternatief DSM-5 Model voor Persoonlijkheidsstoornissen vast te stellen

(behoudens PID-5 voor de traits)
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STiP-5.1

• STiP-5.1 is een semi-gestructureerd interview aan de hand waarvan de 12 aspecten van 

persoonlijkheidsfunctioneren systematisch worden bevraagd op basis waarvan een score op 

elk van deze 12 aspecten kan worden toegekend (naast een totaalscore)

• Dit interview werd ontwikkeld vanuit het Podium DSM-5 van het KenniscentrumPS

– Han Berghuis (Pro Persona, GGZ Centraal)

– Hilde De Saeger (deViersprong)

– Joost Hutsebaut (deViersprong / KenniscentrumPS)

– Theo Ingenhoven (Arkin/NPI, Pro Persona)

– Ad Kaasenbrood (Pro Persona / KenniscentrumPS)



STiP-5.1 – uitgangspunten

• Niveau van persoonlijkheidsfunctioneren (DSM-5)

• Semi-gestructureerd interview

• Niet te lang (drie kwartier/60 minuten)

• Niet te moeilijk (voor brede groep klinici)

• Eenvoudig trainbaar (korte cursus)

• Onderzoekbaar (betrouwbaarheid en validiteit)

• Voor klinische diagnostiek

• Voor wetenschappelijk onderzoek
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STiP-5.1



Richtlijnen voor afname

• Neem een betrokken, nieuwsgierige, vriendelijke houding aan (niet te formeel), gericht op een

‘natuurlijk’ gesprek

• Leg duidelijk uit waarover het interview gaat

– Ik ga je zo meteen een aantal vragen stellen die gaan over jou als persoon, over hoe je over 

jezelf denkt, welke doelen voor jou van belang zijn in je leven, wat bij je past. Ook je relaties

met andere mensen komen aan de orde. 

• Begin met open vragen en geef voldoende ruimte om na te denken over een antwoord

• Is een antwoord meteen helder, check en ga door (niet alle hulpvragen navragen)

• Twijfel je ook na de hulpvragen nog, vraag dan eventueel naar concrete voorbeelden. Vraag

naar voorbeelden die zo recent mogelijk zijn

• Leg eventueel linken met eerdere antwoorden om verheldering te vragen

– Je zegt dat je in een samenwerking gewoon wel jouw deel kan inbrengen, terwijl je daarnet

vertelde dat je je steeds aanpast aan wat je denkt dat anderen van je verwachten. Kan je nog

even toelichten waarom dat dat dan mogelijk anders is in een samenwerking? 



Opzet van STiP-5.1: Trechterstructuur

Schematische voorstelling ‘Trechter-model’

Open vragen

Hulpvragen

(Toetsingsvragen)

(Checkvragen)

Score



Richtlijnen voor scoring

• Scoring gebeurt op basis van interpretatie van de interviewer van het 
antwoord van de respondent

– Laat toe om een antwoord te herscoren of anders te scoren dan wat de 
respondent daarover zelf aangeeft

• Scoring gebeurt tijdens het interview

– Dwing jezelf om door te vragen tot je echt één score kan toekennen

• Zorg dat je komt tot een ondubbelzinnige score

– Ervaring leert ons dat veel interviewers bij twijfel twee scores toekennen 
(bv. 2-3)



Richtlijnen voor scoring

• Zorg dat je komt tot een ondubbelzinnige score

– Ervaring leert ons dat veel interviewers bij twijfel twee scores toekennen 

(bv. 2-3)

– Ga in zulke gevallen toetsvragen stellen tot je een eenduidige score kan 

toekennen

• Als alle aspecten afzonderlijk gescoord zijn kan je scores toekennen per 

element en kernconcept alsook een totaalscore

– Op basis van ‘klinische interpretatie’ 

Uitzondering indien STiP 5.1 gebruikt 

wordt als explorerend 

psychodiagnostisch instrument, 

d.w.z. wanneer scoring van ernst niet 

het doel is.



Onderzoek met STiP 5.1.
(Hutsebaut e.a., 2014)
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• N=98, 80 patiënten, 18 gezonde controlesubjecten 
• De Viersprong, Halsteren 

• IBB:

• Klinische groep: Zelf = .78 (range .58 - .79) ; Ander: .79 (range .58 - .80)

• Totale groep: Zelf = .91 (range .85 - .91) ; Ander: .91 (range .81 - .92)

• Gemiddelden

Normaal .56

Klinisch, geen PS 1.94

Klinisch, PS 2.80
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Vijf niveaus van
Persoonlijkheidsfunctioneren
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Wederkerig en respectvol interpersoonlijk gedrag; samenwerken

??? ASS ???



ASS en de STiP / de Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren

Voorbeeld: EMPATHIE
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EMPATHIE 
Niveaus van (dis)functioneren 
3.1 Begrip ander 
0. Is in de meeste situaties in staat om andermans ervaringen en motieven op accurate wijze te 
begrijpen. 
1. Is enigszins beperkt in het vermogen om andermans ervaringen te waarderen en te begrijpen; 
neigt ertoe anderen onredelijke verwachtingen toe te dichten, of hen te beleven als 
controlebehoeftig. 
2. Is overmatig gericht op de belevingswereld van de ander, maar enkel voor zover dat als relevant 
wordt gezien voor zichzelf. 
3. Het vermogen om de gedachtes, gevoelens en gedragingen van de ander in overweging te nemen 
en te begrijpen vertoont duidelijke beperkingen; is geneigd om steeds erg specifieke aspecten 
van andermans belevingen te bespeuren, in het bijzonder diens kwetsbaarheden en pijnpunten. 
4. Vertoont een uitgesproken onvermogen om andermans ervaringen en motieven in overweging te 
nemen en te begrijpen. 
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EMPATHIE 
Niveaus van (dis)functioneren 
3.2 Perspectieven 
0. Begrijpt en waardeert andermans gezichtspunten, zelfs indien men het er niet mee eens is. 
1. Ofschoon in staat om andere perspectieven in overweging te nemen en te begrijpen, is er een 
geneigdheid om dat niet daadwerkelijk te doen. 
2. Is uitermate op zichzelf gericht; aanzienlijk beperkt vermogen om andermans ervaringen te 
waarderen en te begrijpen, en om alternatieve perspectieven in overweging te kunnen nemen. 
3. Is over het algemeen onvermogend om uiteenlopende gezichtspunten in overweging te nemen; 
voelt zich zeer bedreigd bij verschillen in opvatting of door andersoortige gezichtspunten. 
4. Oog voor het perspectief van de ander ontbreekt nagenoeg volledig (is overmatig gefixeerd 
op de ander vanuit het oogpunt van de eigen behoeftebevrediging en het vermijden van 
beschadiging). 

ASS en de STiP / de Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren

Voorbeeld: EMPATHIE
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EMPATHIE 
Niveaus van (dis)functioneren 
3.3 Impact 
0. Is zich bewust van het effect van het eigen gedrag op anderen. 
1. Heeft inconsistenties in het besef van het effect van het eigen gedrag op anderen. 
2. Is zich over het algemeen niet bewust van, of bekommerd over de mogelijke impact van het eigen 
gedrag op anderen, of heeft een onrealistische inschatting daaromtrent. 
3. Is verward omtrent, of heeft geen besef van de impact van eigen gedragingen op anderen; is 
vaak verbijsterd over andermans ideeën en gedragingen, waarbij aan de ander vaak ten onrechte 
kwaadaardige intenties worden toegeschreven. 
4. Sociale interacties kunnen verwarrend zijn en leiden tot desoriëntatie. 

ASS en de STiP / de Niveaus van Persoonlijkheidsfunctioneren

Voorbeeld: EMPATHIE



Persoonlijkheidsfunctioneren en ASS?

• Kan het naast elkaar?

• Criterium E – ASS: niet beter verklaard … verstandelijke beperking (…) of 

globale ontwikkelingsachterstand; en… (volgende dia)

• Criterium E/F/G - AMPD:  indien andere stoornis verklarend ……. doe het dan 

niet …. of toch wel …?
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DSM – 5, ASS: registratie richtlijn ….
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STiP 5.1. in context vraagstelling ASS.

Onderzoeksvraag: 

is het ASS of PS????

Categoriaal ‘fuik’ : 

49% / 51% dilemma….
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(2011; Jrn Abn. Psy) 



(Mijn) klinische praktijk…..

• Eerst algemene anamnese 

-> onderzoekshypothese:

– Bij 51% ASS: eerst ASS-interview / onderzoek

– Bij 51% PS: eerst STiP 5.1.

• Of, gegeven ASS – wat is het persoonlijkheidsfunctioneren
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• onderzoek naar het persoonlijkheidsfunctioneren = STiP 5.1.
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Scholing, verdieping en ander info…..

• Cursus: De Viersprong

• Incompany + supervisie: https://hanberghuis.nl/

• Voorbeeldverslag: https://hanberghuis.nl/downloads (+ andere DSM-5 instrumenten)

• Download STiP 5.1 + Handleiding:http://www.kenniscentrumps.nl/podium-stip-5

• Maar ga ook zelf aan de slag 

– met een groepje!!
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https://hanberghuis.nl/
https://hanberghuis.nl/downloads
http://www.kenniscentrumps.nl/podium-stip-5


Dank voor uw aandacht!!
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