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Inleiding

Woord vooraf

In 2008 verscheen in Nederland de eerste Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen. De
belangrijkste boodschap van die richtlijn was een optimistische: Persoonlijkheidsstoornissen zijn te
behandelen, met psychotherapie als behandeling van eerste keuze. Het is met de kennis en ervaring van
nu moeilijk voor te stellen hoe nodig die boodschap toen was: mensen met persoonlijkheidsstoornissen
stuitten op veel therapeutisch nihilisme, en gespecialiseerde zorgprogramma’s voor mensen met
persoonlijkheidsstoornissen waren nog maar net in opkomst. Mede dankzij de boodschap van de MDR uit
2008 is er sindsdien veel veranderd. De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen heeft een
vanzelfsprekende plaats gekregen in de zogenaamde “curatieve GGz”. Op veel plaatsen in het land zijn
inmiddels gespecialiseerde zorgprogramma’s voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen beschikbaar.
Tegelijk zijn er ook knelpunten. De vraag naar behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen is al jaren
groter dan het aanbod. De onderzoeken naar effectieve behandelingen zijn vooral uitgevoerd bij
volwassen patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis, veel minder bij andere
leeftijdsgroepen en andere persoonlijkheidsstoornissen. Zelfs met de groeiende kennis over adequate
vormen van behandeling, blijft er een groep patiënten die uitvalt, of bij wie de effecten van behandeling
teleurstellend zijn. Een deel van deze mensen kan gerekend worden tot de groep mensen met een
ernstige psychiatrische aandoening (EPA) (Delespaul, 2013). Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar
de vraag hoe deze patiënten goed geholpen kunnen worden. Ook wanneer behandeling bij hen wel
effectief is, betekent dat niet automatisch dat mensen naar hun tevredenheid mee kunnen doen in de
maatschappij.
Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor en mensen met een persoonlijkheidsstoornis presenteren
zich op heel diverse plaatsen en momenten in de zorg. Dat betekent dat veel zorgprofessionals, ook
buiten de gespecialiseerde programma’s, kennis en vaardigheden in huis moeten hebben om mensen met
een persoonlijkheidsstoornis goede zorg te bieden. Verder is er in de reguliere GGz vaak weinig expertise
beschikbaar over de antisociale persoonlijkheidsstoornis en forensische aspecten van zorg.
De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor het feit dat persoonlijkheidsstoornissen geleidelijk
in de loop van iemands ontwikkeling ontstaan. Waar het gaat om preventie, vroegdetectie en
vroeginterventie, is het belangrijk om zo mogelijk al te interveniëren in de levensfasen waarin een
persoonlijkheidsstoornis ontstaat of voortekenen daarvan zich manifesteren. Echter, ook later in het
leven kunnen persoonlijkheidsstoornissen op de voorgrond treden en klachten en problemen geven,
bijvoorbeeld wanneer de aanpassing aan veranderende omstandigheden op oudere leeftijd tekort schiet.
Het veld van de persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen is relatief jong, maar staat toenemend in de
belangstelling. Er komt in de GGz meer en meer aandacht voor de verschillende vormen van herstel, en
daarmee ook voor de specifieke aspecten van herstel bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak een hoge lijdensdruk en ondervinden problemen
op diverse levensgebieden. Ondanks dat op een aantal terreinen de wetenschappelijke evidentie nog zeer
beperkt is, is het voor de klinische praktijk belangrijk om aanbevelingen te doen voor goede zorg. Dat
helpt zorgprofessionals om zo goed mogelijke zorg te bieden aan mensen met een
persoonlijkheidsstoornis en aan hun naasten.
Deze Richtlijn bouwt verder op de fundamenten van de MDR persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 en de
Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen uit 2017. Tegelijk zijn er ook een aantal belangrijke
toevoegingen en uitbreidingen.
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Waar de MDR uit 2008 een stimulans is geweest voor het bieden van gespecialiseerde behandeling voor
persoonlijkheidsstoornissen, is het kernthema van deze richtlijn ‘verbreding’. Verbreding naar de
antisociale problematiek en het forensisch domein. Verbreding naar jongeren en ouderen. Verbreding
naar eenvoudigere en meer generieke behandelmodellen. Maar ook: Welke mogelijkheden zien we als
het gaat om rehabilitatie en herstel in bredere zin? Hoewel het antwoord op al deze vragen nog niet
volledig is uitgekristalliseerd, kunnen we in deze richtlijn handvatten voor goede zorg geven gebaseerd op
de beste evidentie die beschikbaar is, aangevuld met de expertise van zorgprofessionals, patiënten en hun
naasten.
Deze verbreding leidt tot een aantal nieuwe en gewijzigde aanbevelingen ten opzichte van de richtlijn uit
2008. Belangrijk is allereerst om persoonlijkheidsstoornissen te bezien vanuit een levensloopperspectief.
Het zijn stoornissen die in de ontwikkeling ontstaan, en waarbij het belangrijk is deze waar mogelijk in een
vroeg (voor)stadium te detecteren en te behandelen, om gevolgschade zo veel mogelijk te beperken. Ook
geeft deze richtlijn handreikingen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij
ouderen. De aanbeveling om psychotherapeutische behandeling aan te bieden voor
persoonlijkheidsstoornissen is met meer onderzoeksresultaten onderbouwd dan in 2008 en de
bemoedigende resultaten uit onderzoek naar vormen van generieke psychotherapie hebben hun weg
gevonden naar de aanbevelingen voor de praktijk. Er is meer aandacht voor herstel in bredere zin in de
behandeling, en er zijn aanbevelingen opgenomen om vanaf het begin van een behandeling oog te
hebben voor verbetering van het sociaal-maatschappelijk functioneren. Dat vraagt ook samenwerking
met partijen buiten de GGz.
Als een rode draad lopen aanbevelingen voor het bevorderen van een goede samenwerkingsrelatie met
de patiënt en zijn of haar naasten door deze richtlijn. Waar in 2008 het “patiënten en familie-perspectief”
nog in een apart hoofdstuk was opgenomen, komen deze perspectieven nu in vrijwel alle hoofdstukken
expliciet aan de orde. Een andere rode draad vormen de aanbevelingen om behandeling zoveel mogelijk
te integreren, de onderdelen van een behandeling goed op elkaar af te stemmen, en te streven naar
continuïteit in de zorg.
Een richtlijn is nooit ‘klaar’. Het veld ontwikkelt zich, nieuwe inzichten komen op, onderzoeksgegevens
komen beschikbaar. Tegelijk is een richtlijn een ankerpunt: hier staan we nu, dit weten we, en vanaf hier
kunnen we verder.

1.2

35

Het doel van deze richtlijnherziening was om de Multidisciplinaire richtlijn uit 2008 te actualiseren en uit
te breiden met een aantal specifieke aandachtsgebieden, met name jongeren en ouderen, de antisociale
persoonlijkheidsstoornis, met preventie en met rehabilitatie en herstel. De conclusies en aanbevelingen
zijn herzien dan wel aangepast naar aanleiding van nieuw literatuuronderzoek, gegevens uit de
behandelpraktijk en vanuit het patiënt- en naastenperspectief. Deze richtlijn zal vooral voor zorgverleners
in de GGz, huisartsen en POH-GGz van waarde zijn voor een vroegtijdige herkenning, tijdige diagnostiek,
gerichte verwijzing en passende behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

1.3
40

Achtergrond

Afbakening

Deze multidisciplinaire richtlijn gaat over persoonlijkheidsstoornissen zoals gedefinieerd in de DSM-5
(American Psychiatric Association, 2014). Daarnaast worden in deze richtlijn specifiek in het deel over
vroeginterventie aanbevelingen gedaan voor jonge mensen met voorstadia van een
Pagina 11 van 408

persoonlijkheidsstoornis, die deels (nog) niet aan alle criteria van een persoonlijkheidsstoornis voldoen,
maar wel zodanige klachten en problemen vertonen dat het sterke vermoeden bestaat dat zich een
persoonlijkheidsstoornis aan het ontwikkelen is.
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In de DSM-5 zijn de algemene definitie en de criteria van de afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen
ongewijzigd vanuit van de DSM-IV overgenomen. Er zijn wel enkele wijzigingen in de naamgeving: de
theatrale persoonlijkheidsstoornis is de histrionische-persoonlijkheidsstoornis geworden, de ontwijkende
persoonlijkheidsstoornis wordt nu de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis genoemd en de obsessiefcompulsieve persoonlijkheidsstoornis heet nu de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis. Verder is de
persoonlijkheidsstoornis niet anderszins omschreven (NAO) uit de DSM IV in de DSM-5 opgesplitst in twee
subclassificaties namelijk de “andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis” en de “ongespecificeerde
persoonlijkheidsstoornis”. In beide gevallen wordt wel voldaan aan de algemene criteria van een
persoonlijkheidsstoornis, maar niet aan de criteria voor een van de tien gespecificeerde
persoonlijkheidsstoornissen.
De “persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening” valt in de DSM-5 weliswaar in de
sectie persoonlijkheidsstoornissen, maar valt buiten het bestek van deze richtlijn. De
persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening verschilt in algemene criteria, oorsprong,
diagnostiek en behandeling zeer van de andere persoonlijkheidsstoornissen, zodanig dat het eigenlijk niet
passend is dat deze stoornis in het hoofdstuk van de persoonlijkheidsstoornissen is ingedeeld (Van Alphen
et al., 2014).
De DSM-5 criteria waaraan voldaan moet worden om tot de classificatie persoonlijkheidsstoornis te
komen zijn weergegeven in de tabel.
Tabel 1

Algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis zoals opgenomen in de DSM-51

A. Een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat
binnen de cultuur van betrokkene wordt verwacht. Dit patroon komt op twee (of meer) van de
volgende terreinen tot uiting:
• cognities (manieren van waarnemen en interpreteren van zichzelf, andere mensen en
gebeurtenissen)
• affecten (de variëteit, intensiteit, labiliteit en de adequaatheid van de emotionele reacties)
• interpersoonlijk functioneren
• impulsbeheersing.
B. Het duurzame patroon is inflexibel en komt tot uiting in een breed scala van persoonlijke en sociale
situaties.
C. Het duurzame patroon veroorzaakt klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociaal of
beroepsmatig functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
D. Het patroon is stabiel en van lange duur en het begin kan worden herleid tot op zijn laatst de
adolescentie of de jongvolwassen leeftijd.
E. Het duurzame patroon kan niet beter worden verklaard als een uiting of gevolg van een andere
psychische stoornis.
F. Het duurzame patroon kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een
middel (een drug of medicatie) of een somatische aandoening (zoals een schedeltrauma).

25

Naast de bestaande classificaties, is ten behoeve van de DSM-5 een deels dimensionaal, deels categoriaal
model voor persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld, dat verder onderzocht en gevalideerd dient te
worden alvorens het de huidige systematiek kan vervangen. Dit model is te vinden in Deel III van de DSM5. In dit alternatieve model wordt gekeken naar algemene criteria voor een persoonlijkheidsstoornis, naar
1

American Psychiatric Association. (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5).

Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Amsterdam: Boom.
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het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren, naar verschillende pathologische persoonlijkheidstrekken
en in hoeverre iemand voldoet aan de criteria voor een van de zes ‘prototypische
persoonlijkheidsstoornissen’ die in het alternatieve model gedefinieerd worden. De verwachting is dat de
dimensionale diagnostiek in de toekomst een vooraanstaande plek gaat innemen.
5

10

15

1.4

De geschatte prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen zoals die in studies onder de algemene
bevolking is gevonden, loopt uiteen van 4 tot 15 % (Coid et al., 2006; Torgersen et al., 2001;Torgersen,
2014) Verschillen in de gevonden prevalenties kunnen deels worden verklaard door verschillen in
gebruikte methoden en criteria (Trull et al., 2010). Cluster C persoonlijkheidsstoornissen komen het meest
voor, gevolgd door cluster B en cluster A persoonlijkheidsstoornissen (Torgersen, 2014).
Persoonlijkheidsstoornissen komen bij mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor.
In de GGz komen persoonlijkheidsstoornissen veel frequenter voor. Bijna de helft van de mensen in zorg
bij de GGz voldoet aan de criteria voor een persoonlijkheidsstoornis, vaak naast een of meer
symptoomstoornissen (Zimmerman et al., 2008; Friborg et al., 2013; Friborg et al., 2014). In de
verslavingszorg voldoet naar schatting 37-53 % van de patiënten aan de criteria van een
persoonlijkheidsstoornis, bij mensen in de forensische zorg 36-40% en onder de tbs-gestelden- rond de
70% (Bowden‐Jones et al., 2004; DJI, 2012; DJI, 2018).

1.5
20

25

30

35

Epidemiologie

Beloop

Persoonlijkheidsstoornissen worden meestal manifest vanaf de adolescentie of vroege volwassenheid. In
tegenstelling tot wat wel wordt gedacht, zijn persoonlijkheidsstoornissen ook voor het 18e jaar
betrouwbaar vast te stellen. Dat is van groot belang om al in een vroeg stadium passende behandeling te
kunnen bieden (Hutsebaut & Hessels, 2017).
Uit grote beloopsstudies weten we dat een aanzienlijk deel van de patiënten in de loop van jaren niet
meer aan alle criteria voor een persoonlijkheidsstoornis voldoen. Tegelijk blijft het sociaal en
maatschappelijk functioneren vaak achter bij de afname van kenmerken van de persoonlijkheidsstoornis
(Sanislow et al., 2009; Skodol et al., 2005; Zanarini et al., 2010a; Zanarini et al., 2010b).

1.6

Specifieke groepen

1.6.1

Jongeren

In de klinische praktijk is er nog altijd veel terughoudendheid om persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren
onder de 18 te diagnosticeren, terwijl persoonlijkheidsstoornissen doorgaans al in de adolescentie
debuteren, of duidelijke voortekenen kennen. De laatste jaren wordt meer en meer duidelijk dat het
belangrijk is uitingen van zich ontwikkelende persoonlijkheidsproblematiek in een vroeg stadium te
onderkennen en daarvoor behandeling te bieden. Specifiek op jongeren gerichte behandelvormen zijn in
ontwikkeling, vaak afgeleid van effectieve behandelvormen voor volwassenen met
persoonlijkheidsstoornissen, met extra aandacht voor systeeminterventies en voor het functioneren op
school.
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1.6.2
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De laatste tijd wordt zowel in de klinische praktijk als in wetenschappelijk onderzoek vooruitgang geboekt
in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Hoewel de prevalentie
nagenoeg vergelijkbaar is met jongvolwassen populaties kunnen persoonlijkheidsstoornissen zich bij 65plussers anders manifesteren (Penders et al., 2020) . Vooral bij cluster B-persoonlijkheidsstoornissen zien
we een afname van impulsief en agressief gedrag en een toename van passief-agressieve, depressieve en
somatiserende uitingsvormen. Ook lijkt er een plaats te zijn weggelegd voor de laat-ontstane ofwel laat
zichtbare persoonlijkheidsstoornis. Er zijn specifieke meetinstrumenten, zoals de Gerontologische
Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS) en de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP)
ontwikkeld en gevalideerd in de huisartsenpraktijk, GGz, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en
extramurale thuiszorg (VVT-sector) en klinische geriatrie, om persoonlijkheidspathologie bij ouderen in
kaart te brengen (Van Alphen et al., 2006; Barendse et al., 2013). Ook hebben verschillende
psychometrische studies plaatsgevonden met reguliere persoonlijkheidsvragenlijsten uit de
volwassenzorg, om te bepalen of deze bruikbaar zijn voor ouderen. Psychotherapeutisch worden de
eerste bewijzen geleverd dat ook ouderen met persoonlijkheidsstoornissen baat hebben bij
(persoonsgerichte) psychotherapie, mits de therapeutische interventies op onderdelen inhoudelijk en
procesmatig aangepast worden (Penders 2020). Voor ouderen met ernstige cognitieve stoornissen,
somatische problemen en/of non-compliance blijkt mediatietherapie, zoals het Cognitive Model for
Behavioural Interventions (CoMBI)uitkomst te kunnen bieden. Met het oog op ongewenste bijwerkingen
en andere complicaties dient bij farmacotherapie bij ouderen rekening gehouden te worden met
veranderende farmacokinetische en farmacodynamische aspecten.

1.6.3

25

Ouderen

Forensisch

In de forensische zorg wordt bij veel patiënten een persoonlijkheidsstoornis gezien, met het zwaartepunt
op de meer externaliserende (cluster B) persoonlijkheidsstoornissen. Het is belangrijk om onderscheid te
maken tussen de antisociale-persoonlijkheidsstoornis en antisociaal gedrag in het kader van andere
(persoonlijkheids-)stoornissen. Specifieke aandachtspunten voor de forensische zorg zijn recidiverisico als
specifieke uitkomstmaat, en bevorderen van een goede samenwerkingsrelatie in de zorg met een
verplicht kader.
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Hoofdstuk 2

5

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is door de werkgroep
Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Persoonlijkheidsstoornissen een update ontwikkeld van de
multidisciplinaire richtlijn uit 2008. De ontwikkeling van de richtlijn werd methodologisch en
organisatorisch ondersteund door het Trimbos-instituut.

2.1

10
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20

Methodologische Inleiding

Doelstelling en Doelgroep

De richtlijn geeft aanbevelingen ter ondersteuning van de praktijkvoering van alle professionals die
betrokken zijn bij het de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen Op basis van de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek en overige overwegingen geeft de richtlijn een overzicht van
optimaal handelen als waarborg voor kwalitatief hoogwaardige zorg. De richtlijn kan tevens richting geven
aan de onderzoeksagenda voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
persoonlijkheidsstoornissen.
Vanuit de multidisciplinaire ontwikkelprocedure poogt de richtlijn een positief effect te hebben op de
multidisciplinaire samenwerking in de dagelijkse praktijk. Daarnaast moet de richtlijn gezien worden als
een leidende tekst, waarvan een vertaling kan plaatsvinden naar lokale zorgprogramma’s en protocollen.
Het opstellen van lokale zorgprogramma’s en protocollen op basis van deze richtlijn wordt door de
werkgroep aangemoedigd, omdat het voor de implementatie van de in de richtlijn beschreven optimale
zorg bevorderlijk is.
Indien de aanbevelingen uit deze richtlijn in de concrete situatie niet aansluiten bij de wensen of
behoeften van de patiënt, dan moet het mogelijk zijn beredeneerd af te wijken van de richtlijn

2.2

Werkgroep en werkwijze

De MDR Persoonlijkheidsstoornissen is volgens de methodiek van evidence-based richtlijnontwikkeling
(EBRO) (Burgers & Van Everdingen, 2004; Van Everdingen et al., 2004) ontwikkeld door de werkgroep
MDR Persoonlijkheidsstoornissen, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
25

30

De werkgroep, onder voorzitterschap van Ellen Willemsen, psychiater en directeur Kenniscentrum
Persoonlijkheidsstoornissen bestond uit vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en
zorgprofessionals die door hun respectievelijke de beroepsverenigingen en werden afgevaardigd.
Naast de werkgroep is een groep van adviseurs samengesteld, die tijdens de ontwikkelfase bijdroegen aan
een of meer hoofdstukken. De werkgroep werd methodologisch en organisatorisch ondersteund door het
technisch team van het Trimbos-instituut. Dit technisch team bestond uit een projectleider, literatuur
reviewers, en een projectassistente. Onderstaande schema's geven een overzicht van de samenstelling
van de werkgroep, de adviesgroep en het ondersteunend technisch team.
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2.2.1
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Sjoerd Colijn

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Suzanne Haeyen

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Christel Hessels

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Theo Ingenhoven

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Nienke Kool
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Jolanda Messing

Vereniging voor Schematherapie (VSt)

Rosi Reubsaet

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Sabine Roza

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

Paul Ulrich

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Rien Van

2.2.2

Leden Adviesgroep

Naam
Jan Baars
Han Berghuis
Saskia Bollen
Joost Hutsebaut
Trees Juurlink
Erwin van Meekeren
Tom Rusting
Julie Schulkens
Karin Slotema
Sjacko Sobczak
Wil Valk-Bergwerf

5

Naast bovengenoemde adviesgroep werden ten behoeve van het hoofdstuk psychotherapie
vertegenwoordigers van de verschillende vormen van specifieke psychotherapie voor de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen in de gelegenheid gesteld om te reageren op voorlopige resultaten
betreffende de effectiviteit van verschillende vormen van psychotherapie. Het geleverde commentaar
werd gebruikt om de onderbouwing waar wenselijk te verbeteren.
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2.4.3

5

Methodologische ondersteuning

Functie

Naam

Projectleider, Trimbos-instituut (vanaf 1 mei 2020)

Piet Post

Projectleider, Trimbos-instituut (tot 1 mei 2020)

Harry Michon

Reviewer, Trimbos-instituut

Egbert Hartstra

Reviewer, Trimbos-instituut

Beatrix Vogelaar

Projectassistent, Trimbos-instituut

Nelleke van Zon

In totaal kwam de werkgroep persoonlijkheidsstoornissen voorafgaand aan de commentaarfase 13 keer
bijeen in een periode van 2 jaar (maart 2019 – maart 2021). In deze periode werden de stappen van de
methodiek voor evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) doorlopen.

2.3

Uitgangsvragen

De richtlijn is ontwikkeld op geleide van uitgangsvragen, die gebaseerd zijn op knelpunten in de
diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
10

Deze richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de dagelijkse zorg. De richtlijn
berust op de best beschikbare resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aansluitende
meningsvorming, gericht op het vaststellen van optimaal medisch handelen. Er wordt aangegeven wat in
het algemeen de beste zorg is voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
Uitgangsvragen in de MDR Persoonlijkheidsstoornissen zijn:
Hoofdstuk 3 – Preventie en Vroegsignalering
Uitgangsvragen:
• Welke specifieke gedragingen, symptomen en overige factoren hangen samen
met een verhoogd risico op het ontwikkelen dan wel manifest worden van
een persoonlijkheidsstoornis?
• Op basis van consensus binnen de topicgroep naar aanleiding van antwoord
op vraag 1: Welke groepen met een hoog risico op een
persoonlijkheidsstoornis zijn er in de bevolking? M.a.w. bij welke groepen
komen verhoudingsgewijs veel mensen voor die ofwel een
persoonlijkheidsstoornis hebben, ofwel een verhoogde kans maken dat zij een
dergelijke stoornis ontwikkelen?
• Wat zijn beschermende factoren voor het ontwikkelen dan wel manifest
worden van een persoonlijkheidsstoornis?
• Wat zijn vroege verschijnselen (‘voortekenen’) van een
persoonlijkheidsstoornis?
Hoofdstuk 4 – Screening en Diagnostiek

Penvoerder:

Uitgangsvragen:
• Welke instrumenten zijn geschikt voor een valide en betrouwbare screening
op persoonlijkheidsstoornissen?
• Met welke instrumenten, gebaseerd op de DSM-5, kan betrouwbare en valide
categoriale classificatie van persoonlijkheidsstoornissen worden verricht?
• Op basis van welke methoden en instrumenten kunnen diagnostische
domeinen van persoonlijkheidspathologie betrouwbaar en valide worden
beschreven?

Penvoerder:
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Christel Hessels

Theo Ingenhoven /
Han Berghuis

•

Gelden voor bepaalde ontwikkelingsfasen van mensen (jeugdigen,
adolescenten, ouderen) of andere settingen substantieel andere
aanbevelingen dan voor volwassen patiënten in de reguliere GGZ?
• Gelden voor de diverse (clusters van) persoonlijkheidsstoornissen substantiële
verschillen op voornoemde vragen?
Hoofdstuk 5 – Indicatiestelling
Uitgangsvraag:
• Wanneer en bij welke mensen met de diagnose persoonlijkheidsstoornis zijn
psychotherapie, farmacotherapie, vaktherapieën, verpleegkundige zorg,
(andere) interventies geïndiceerd?

Penvoerder:
Ellen Willemsen

Hoofdstuk 6 – Psychotherapie
Uitgangsvragen:
• Welke behandelvormen en (psycho)therapieën worden aanbevolen bij
persoonlijkheidsstoornissen?
• Welke behandelvorm wordt aanbevolen voor welke specifieke types van
persoonlijkheidsstoornissen?
Hoofdstuk 7 – Farmacotherapie

Penvoerder:

Uitgangsvraag:
• Welke vorm van farmacotherapie wordt aanbevolen bij de behandeling van
mensen met een persoonlijkheidsstoornis?

Penvoerder:

Joost Hutsebaut

Theo Ingenhoven

Hoofdstuk 8 – Vaktherapie
Uitgangsvraag:
• Wat is het effect van vaktherapie als behandeling van een
persoonlijkheidsstoornis? Bij het beantwoorden van deze vraag maken we zo
mogelijk onderscheid tussen de diverse vaktherapieën, waaronder beeldend,
dans, drama, muziek en PMT.
Hoofdstuk 9 – Sociaal-psychiatrische Interventies

Penvoerder:

Uitgangsvraag:
• Welke verpleegkundige en/of sociaal-psychiatrische zorg bevelen we aan bij
persoonlijkheidsstoornissen?
Hoofdstuk 10 – Herstel en Rehabilitatie

Penvoerder:

Uitgangsvraag:
• Welke herstelgerichte en rehabilitatie benaderingen worden aanbevolen voor
mensen met persoonlijkheidsstoornissen (waarbij inbegrepen
zelfmanagement)?
Hoofdstuk 11 – Systeeminterventies en Naasten

Penvoerder:

Uitgangsvraag:
• Welke systeeminterventies en interventies gericht op naasten zijn effectief bij
persoonlijkheidsstoornissen?
Hoofdstuk 12 – Comorbiditeit

Penvoerder:

Uitgangsvragen:
• Welke klinische overwegingen en welk type klachten spelen bij comorbiditeit
een doorslaggevende rol om te focussen op de behandeling van een
symptoomstoornis of de persoonlijkheidsstoornis?
• Welke effectieve interventies/behandelmethoden zijn bekend voor de
behandeling van patiënten met zowel een persoonlijkheidsstoornis als een
symptoomstoornis (-comorbiditeit)?
Hoofdstuk 13 – Organisatie van Zorg

Penvoerder:
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Suzanne Haeyen

Nienke Kool

Erwin van Meekeren

Paul Ulrich

Rien Van

Uitgangsvragen:
• Welke rol hebben de verschillende echelons in de gezondheidszorg voor wat
betreft de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen?
• Zijn er aanwijzingen voor een effectieve organisatie van zorg, inclusief
samenwerkingsafspraken m.b.t. persoonlijkheidsstoornissen?
• Wat zijn de aandachtspunten voor de implementatie van deze richtlijn?

2.4

Penvoerder:
Ellen Willemsen

Methode: wetenschappelijke onderbouwing

De multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen is ontwikkeld volgens de methodiek van de
evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO). Hierbij werd de Grade methodiek toegepast.
5

Op systematische wijze werd literatuuronderzoek gedaan, waarna de reviewers een selectie maakten in
de gevonden onderzoeken (zie voor informatie over de zoekstrategie en selectiecriteria: de per hoofdstuk
bijgevoegde zoekstrategie en reviewprotocollen).

2.4.1
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15

Sinds de introductie van de Grade methodiek in 2004 werd dit wereldwijd al snel de methode van
voorkeur om wetenschappelijk bewijs te graderen ten behoeve van richtlijnontwikkeling (Guyatt et al.,
2008), inclusief deze richtlijn. De GRADE methodiek gaat er van uit dat de zekerheid van het
wetenschappelijk bewijs uit randomized controlled trials (RCT’s) in beginsel hoog is (vanwege de, mits
goed uitgevoerd, kleine kans op vertekening (bias). In geval van observationele (niet gerandomiseerde)
studies is de uitgangspositie van de zekerheid van bewijs laag.. De zekerheid van het bewijs per
uitkomstmaat wordt, behalve door de methodologische kwaliteit van de individuele onderzoeken, ook
bepaald door andere factoren, zoals de mate van consistentie van de gevonden resultaten uit de
verschillende onderzoeken en de precisie van de gevonden uitkomst (zie tabel 1). Bij observationeel
onderzoek kan het bewijs in bepaalde gevallen omhoog worden gegradeerd.
Tabel 1

20

Grade methodiek

GRADE: Factoren voor downgraden en upgraden

De zekerheid van het bewijs (zeer laag, laag, matig en hoog) verwijst naar de mate van vertrouwen dat
men heeft in de schatting van het effect van een behandeling.
We downgraden de zekerheid van bewijs
We upgraden de zekerheid van
van studies met een hoge uitgangspositie
bewijs van observationele studies
(RCT’s), bij:
bij:
1. Beperkingen in de onderzoeksopzet of
uitvoering (study limitations): hierbij gaat het
om de methodologische kwaliteit. Voorbeelden
zijn dat de randomisatie-procedure niet optimaal
was, dat beoordelaars van subjectieve
uitkomsten niet geblindeerd waren, dat er
selectief is gerapporteerd over de uitkomsten en
dat er veel uitvallers waren.

1. Een groot effect (large magnitude of
effect): hiervan is sprake als er in de
resultaten een groot effect of een sterk
bewijs van associatie gevonden wordt.
Dit kan tot uitdrukking komen in de
hoogte van het relatieve risico (RR).
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We downgraden de zekerheid van bewijs
van studies met een hoge uitgangspositie
(RCT’s), bij:

We upgraden de zekerheid van
bewijs van observationele studies
bij:

2. Inconsistentie van de resultaten (inconsistency):
hierbij gaat het om heterogeniteit van de
resultaten van verschillende studies. Er kunnen
beperkingen zijn als er een grote variatie is in de
schattingen van het effect van een behandeling
of als er nauwelijks overlap is tussen de 95%betrouwbaarheidsintervallen (BI’s).

2. Mogelijke confounders die het ‘ware’
effect verminderd hebben (plausible
confounding): hiervan kan sprake zijn als
er een achterliggende variabele is, zoals
de ernst van de aandoening van de
patiënten die met het onderzoek
meedoen, die van invloed is op het effect
van de interventie.

3. Indirect bewijs (indirectness): er worden twee
soorten indirect bewijs onderscheiden. Enerzijds
gaat het om indirecte vergelijkingen,
bijvoorbeeld wanneer er alleen interventies met
een placebo worden vergeleken en geen
interventies met elkaar worden vergeleken.
Anderzijds gaat het om verschillen in
patiëntenpopulatie, inhoud van de interventie of
keuze van de uitkomstmaten tussen de
beschikbare studies en de uitgangsvraag die in de
richtlijn of richtlijn wordt gesteld.

3. Bewijs van een verband tussen de
dosering en de repons (dose-response
gradient): hiervan kan sprake zijn als een
stijgende dosering van een bepaald
medicijn meer effect geeft.

4. Onnauwkeurigheid van de resultaten
(imprecision): hierbij gaat het om de onzekerheid
van de uitkomst, bijvoorbeeld als de 95%-BI’s
heel breed zijn vanwege kleine patiënten
aantallen.
5. Kans op selectieve publicatie (publication bias)
van onderzoeken of uitkomstmaten. Een
voorbeeld van een beperking is wanneer niet alle
studies gepubliceerd worden, bijvoorbeeld kleine
studies die geen effecten ten gunste van de
interventie konden aantonen.
Bij de beoordeling van het wetenschappelijke bewijs t.a.v. bovenstaande factoren werd uitgegaan van
‘Grade guidelines’, zoals ook te raadplegen in het Grade handbook (Guyatt et al., 2013). Handbook for
grading the quality of evidence and the strength of recommendations using the GRADE approach.
Updated October 2013 (link).
5
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2.4.2

Legenda

Na vaststelling van het niveau van bewijs wordt dit in de bijbehorende conclusies als volgt verwoord:
Zekerheid

Symbolen

Signaalwoorden

Hoog



“Het is aangetoond dat…”

geeft, heeft (een effect), resulteert in

Matig



“Het is aannemelijk...”

waarschijnlijk

Laag



“Er zijn aanwijzingen…”

zou kunnen, lijkt, suggereert

Zeer laag



“Het is onzeker, maar er zijn
aanwijzingen dat…”

onzeker

Grootte van het effect
5

Vaak werden in de beoordeelde studies resultaten van continue uitkomsten gerapporteerd als
standardized mean difference (SMD). De gerapporteerde waarden dienen als volgt te worden
gerapporteerd:
SMD
Grootte van
Signaalwoorden
het effect
<0,2

Geen effect

Niet effectiever dan

0,2-0,5

Klein effect

Enigszins, kleine

0,5-0,8

Matig effect

-

>0,8

Groot effect

Grote

2.4.3
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Summary of Findings (SOF) Tabellen

In die gevallen waarbij kwantitatieve gegevens uit een meta-analyse konden worden gebruikt,
werden SOF tabellen gemaakt. Deze geven op overzichtelijke wijze de volgende gegevens weer voor
de belangrijkste uitkomsten, zowel voor binaire (Guyatt et al., 2013) als continue uitkomsten (Guyatt
et al., 2013a): aantal studies, aantal deelnemers, beste schatting van het relatief effect, zekerheid
(kwaliteit) van de effectschatting en de beste schatting van het absolute effect voor alle belangrijke
uitkomsten. Ook wordt aangegeven wat de spreiding is binnen deze effectschatting (95%
betrouwbaarheidsinterval (BI). Hieronder is een voorbeeld van een Summary of Findings tabel
weergegeven. In tabel 2 zijn twee binaire uitkomsten weergegeven (kans op verbale agressie en kans
op fysieke agressie) en 1 continue uitkomst (sociaal functioneren; weergegeven met mean
difference). Alle drie uitkomsten hebben te kampen met imprecisie. In de laatste kolom (absolute
effecten) is te zien dat het gevolg is dat bijvoorbeeld CBT of CM een kleinere kans op fysieke agressie
geeft (17 minder per 1000), maar dat het 95% BI aangeeft dat het binnen deze onzekerheid mogelijk
is dat er 191 minder gevallen van agressie voorkomen, maar ook dat er juist 268 meer gevallen per
1000 voorkomen bij toepassing van deze therapie.
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Tabel 2

Voorbeeld van Summary of Findings tabel

CBT of CM versus TAU voor antisocial personality disorder
Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of the
evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Verbale agressie

52
deelnemers
(x studies)

a,b

Fysieke agressie

52
deelnemers
(x studies)

a,b

Sociaal
functioneren (CM)

83
deelnemers
(x studies)

Uitkomsten

a,b

Absolute effecten
Risico met TAU

Risico verschil met CBT

OR 1.25
(0.40 tot 3.94)

630 per 1.000

50 meer per 1.000
(225 minder tot 240 meer)

OR 0.92
(0.28 tot 3.07)

296 per 1.000

17 minder per 1.000
(191 minder tot 268 meer)

-

The mean
sociaal
functioneren
was 0.16

MD 0.08 lager (0.14 lager tot
0.02 hoger)

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Onbekend risico op performance- en detection- en attrition bias voor Davidson2009 en Neufeld2008
b. Onnauwkeurigheid (2x): optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)

5

10

2.4.4

Forest Plots

Bij de uitgangsvraag over psychotherapeutische interventies is voor elke belangrijke uitkomstmaat
een meta-analyse uitgevoerd, om de omvang van het klinisch effect van de interventie samen te
vatten. De data uit oorspronkelijke onderzoeken worden hiervoor verwerkt in een forest plot, welke
een grafische weergave van de meta-analyse geeft (zie tabel 3 voor een voorbeeld van een forest
plot). Hierin zijn de effecten (standardized mean difference +BI) van DBT (vergeleken met TAU) op
BPS ernst te zien voor iedere individuele studie met deze vergelijking en ook voor alle studies
tezamen (total).
Tabel 3

Voorbeeld van een forest plot

DBT versus TAU
15

Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

2.4.5

20

AMSTAR beoordeling van systematische reviews

Voor de beoordeling van de kwaliteit van in de wetenschappelijke onderbouwing besproken
systematische reviews werd gebruik gemaakt van de AMSTAR checklist (Shea et al., 2017). Met deze
methode wordt de kwaliteit van de review (de gebruikte methoden) geclassificeerd als hoog, matig of
laag.
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2.5

Van bewijs naar aanbevelingen

Naast het wetenschappelijk bewijs bepalen enkele andere factoren mede of een behandeling wordt
aanbevolen.
Mee te wegen factoren om te bepalen of een behandeling wordt aanbevolen:
1. Kwaliteit van bewijs
Hoe hoger de algehele kwaliteit van het bewijs, des te waarschijnlijker wordt het formuleren van een
sterke (positieve of negatieve) aanbeveling.
2. Balans tussen gewenste en ongewenste effecten
Hoe groter het verschil is tussen de gewenste en ongewenste effecten, des te waarschijnlijker wordt het
formuleren van een sterke (positieve of negatieve) aanbeveling. Hoe kleiner dit verschil of hoe meer
onzekerheid over de grootte van het verschil, des te waarschijnlijker wordt het formuleren van een
conditionele aanbeveling.
Toelichting:
- Bespreken effectiviteit in relatie tot bijwerkingen en complicaties in het licht van de kwaliteit van
bewijs, de precisie van de effectgrootte en minimaal klinisch relevant geacht voordeel.
- Sterkte van het effect vergeleken met geen interventie
- Aanwezigheid van co-morbiditeit.
- Klinisch niet relevantie van het effect
3. Patiëntenperspectief
Hoe groter de uniformiteit in waarden en voorkeuren van patiënten bij het afwegen van de voor- en
nadelen van een interventie, des te waarschijnlijker wordt het formuleren van een sterke (positieve of
negatieve) aanbeveling..
4. Professioneel perspectief
Hoe groter de uniformiteit in waarden en voorkeuren van professionals ten aanzien van de toepasbaarheid
van een interventie, des te waarschijnlijker wordt het formuleren van een sterke (positieve of negatieve)
aanbeveling.
Toelichting:
- Kennis en ervaring met technieken / therapieën
- Risico’s die professional loopt bij het toepassen van de interventie
- Verwachte tijdbesparing
- Verlies aan tijd door het invoeren van de interventie
5. Middelenbeslag
Hoe minder middelen er worden gebruikt (m.a.w. hoe lager de kosten van een interventie zijn vergeleken
met de beschouwde alternatieven en andere kosten gerelateerd aan de interventie), des te
waarschijnlijker wordt het formuleren van een sterke aanbeveling. Hoe meer onzekerheid over het
middelenbeslag, des te waarschijnlijker wordt een conditionele aanbeveling..
5
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6. Organisatie van zorg
Hoe meer onzekerheid of de geëvalueerde interventie daadwerkelijk op landelijke schaal toepasbaar is,
des te waarschijnlijker wordt het formuleren van een conditionele aanbeveling.
Toelichting:
- De beschikbaarheid / aanwezigheid van faciliteiten & medicijnen
- De wijze waarop de organisatie van de zorg aangeboden dient te worden / grootte van de verandering
in de organisatie-zorgproces / infrastructuur voor implementatie
- Voorbeeld: een bepaalde diagnostiek of behandeling kan alleen in bepaalde centra worden uitgevoerd
in verband met de aanwezigheid van faciliteiten zoals een PET scan.

2.6

5

Aanbevelingen

Afhankelijk van deze factoren kun je een behandeling wel of niet aanbevelen. We maken daarbij
onderscheid tussen zwakke en sterke aanbevelingen. In het geval van een sterke aanbeveling zou je
behandeling X voor alle patiënten met Y willen aanbevelen. Bij een zwakke aanbeveling is dit
bijvoorbeeld afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt in kwestie. Het is belangrijk in deze sectie
expliciet te vermelden op grond waarvan een behandeling wel of niet wordt aanbevolen en ook
waarom die aanbeveling zwak of sterk zou moeten zijn.
Voor de formulering van ‘sterke’ (onvoorwaardelijke) en ‘zwakke’ (voorwaardelijke) aanbevelingen is de
volgende indeling aangehouden (zie tabel 4):

10

Tabel 4 GRADE Voorkeursformulering sterke / zwakke aanbevelingen
Gradering
Betekenis
Voorkeursformulering
aanbeveling
STERK VOOR

De voordelen zijn groter dan de nadelen voor
bijna alle patiënten.

We bevelen [interventie] aan.

Alle of nagenoeg alle geïnformeerde
patiënten zullen waarschijnlijk deze optie
kiezen.
ZWAK VOOR

De voordelen zijn groter dan de nadelen voor
een meerderheid van de patiënten, maar niet
voor iedereen.

Overweeg [interventie], bespreek
de voor- en nadelen).

De meerderheid van geïnformeerde
patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen.
ZWAK TEGEN

De nadelen zijn groter dan de voordelen voor
een meerderheid van de patiënten, maar niet
voor iedereen.

Wees terughoudend met
[interventie], bespreek de voor- en
nadelen).

De meerderheid van geïnformeerde
patiënten zal waarschijnlijk deze optie kiezen.
STERK TEGEN

De nadelen zijn groter dan de voordelen voor
bijna alle patiënten.
Alle of nagenoeg alle geïnformeerde
patiënten zullen waarschijnlijk deze optie
kiezen.
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We bevelen [interventie] niet aan.

2.7
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Hoofdstuk 3
3.1
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Preventie en Vroegsignalering

Inleiding

Uitgangsvragen
•
Welke specifieke gedragingen, symptomen en overige factoren hangen samen met een verhoogd
risico op het ontwikkelen dan wel manifest worden van een persoonlijkheidsstoornis?
•
Welke groepen met een hoog risico op een persoonlijkheidsstoornis zijn er in de bevolking? M.a.w.
bij welke groepen komen verhoudingsgewijs veel mensen voor die ofwel een
persoonlijkheidsstoornis hebben, ofwel een verhoogde kans maken dat zij een dergelijke stoornis
ontwikkelen?
•
Wat zijn beschermende factoren voor het ontwikkelen dan wel manifest worden van een
persoonlijkheidsstoornis?
•
Wat zijn vroege verschijnselen (‘voortekenen’) van een persoonlijkheidsstoornis?
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van het wetenschappelijk onderzoek naar preventie en
vroege signalering van persoonlijkheidsstoornissen. De kwaliteit en daarmee de bewijskracht van dit
onderzoek wordt beoordeeld. Dit hoofdstuk vormt een toevoeging ten opzichte van de vorige versie van
de multidisciplinaire richtlijn die aansluit bij toegenomen evidentie voor een ontwikkelingspsychologisch
perspectief bij persoonlijkheidsstoornissen. In het afgelopen decennium zijn steeds meer effectieve
behandelingen voor volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis vertaald voor adolescenten, zoals
bijvoorbeeld mentalisation based treatment (MBT), Dialectical Behavior Therapy (DBT) en Schema
Focused Therapy (SFT). Echter, deze behandelingen worden in de klinische praktijk vaak nog relatief laat
in het beloop van de stoornis en slechts aan een beperkt aantal mensen geboden (Chanen et al., 2017).
Dit is een gemiste kans, omdat persoonlijkheidsstoornissen sterk samenhangen met andere psychiatrische
aandoeningen, de behandeling hiervoor kunnen bemoeilijken en in vergaande mate voorspellend zijn
voor verminderd sociaal-maatschappelijk functioneren tot 20 jaar later (o.a. Newton-Howes et al., 2015).
Het is dan ook aannemelijk dat, net zoals bij somatisch ernstige en progressieve aandoeningen, ook voor
persoonlijkheidsstoornissen geldt dat hoe eerder deze aandoening wordt onderkend en behandeld, des te
beter de prognose voor herstel en des te minder ingrijpend de behandeling (Scott et al., 2013). Dit pleit
voor aandacht voor preventie en vroege signalering van persoonlijkheidsstoornissen, maar ook voor het
identificeren van welke mensen at-risk zijn voor het ontwikkelen van een persoonlijkheidsstoornis.
Er bestaan verschillende vormen van preventie, waarbij de mate waarin ze geschikt of toepasbaar zijn
voor persoonlijkheidsstoornissen fors varieert. Zo is universele preventie (gericht op de algemene
populatie) niet gerechtvaardigd omdat persoonlijkheidsstoornissen onvoldoende vaak voorkomen
(Chanen & McCutcheon, 2013). Selectieve preventie, gericht op degenen die risico lopen op het
ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen, vraagt goed zicht krijgen op de risicofactoren die kunnen
leiden tot een persoonlijkheidsstoornis. Hierbij is het van belang dat deze risicofactoren veelal leiden tot
andere uitkomsten dan alleen een persoonlijkheidsstoornis. Zo kunnen algemene preventieprogramma’s
zoals antipestprogramma’s of leren omgaan met emoties op school bijdragen aan welbevinden van
kinderen, maar zullen zij waarschijnlijk geen grote impact hebben op het voorkomen van
persoonlijkheidsstoornissen in de nabije toekomst. Daarmee lijkt geïndiceerde preventie (ofwel vroege
interventie), waarbij de preventie wordt gericht op individuen die vroege signalen en symptomen van een
persoonlijkheidsstoornis vertonen, het meest aan te sluiten daar een persoonlijkheidsstoornis
betrouwbaar vastgesteld kan worden, ook in de vroege stadia in het verloop van de stoornis.
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Binnen zowel de klinische praktijk als wetenschappelijk onderzoek is de focus op reeds uitgekristalliseerde
persoonlijkheidsstoornissen verschoven naar het meer benaderen van persoonlijkheidsstoornissen vanuit
een ontwikkelingsmodel. Binnen dit ontwikkelingsmodel staan twee termen centraal: klinische stadiëring
en profilering. Binnen klinische stadiëring (Hutsebaut & Hessels, 2017) is het uitgangspunt dat
progressieve aandoeningen een opeenvolging van stadia kunnen doorlopen (Scott et al., 2013). Vroege
stadia zijn doorgaans milder en minder specifiek, terwijl de latere stadia ernstiger, specifieker en meer
chronisch zijn en een grotere impact hebben op het sociaal-maatschappelijke functioneren. Klinische
stadiëring beschrijft de mate van progressie in een continuüm, variërend van een at-risk of latent stadium
(stadium 0), naar een laat of eindstadium (stadium IV). In navolging van het gebruik van klinische
stadiëring voor psychiatrische stoornissen (McGorry et al., 2014), zijn er ook aanzetten voor klinische
stadiëring bij persoonlijkheidsstoornissen (Hutsebaut & Hessels, 2017). Klinische stadiëring kan
behulpzaam zijn bij het selecteren van interventies, aangezien de latere stadia andere interventies vragen
dan vroege interventies. In aanvulling op klinische stadiëring worden met behulp van profilering
psychologische, sociale en biologische risicofactoren onderscheiden, die de prognose kunnen beïnvloeden
(Hutsebaut & Aleva, 2021).
Binnen het model van klinische stadering kunnen er in stadium 0 aspecifieke risicofactoren van
persoonlijkheidsstoornissen beschreven worden die mogelijk niet samenhangen met een klinische
diagnose. In stadium 1 is er sprake is van enige kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis, ook al
voldoen deze nog niet aan een volledige classificatie. Deze zogenaamde “subthreshold” kenmerken
blijken, ook wanneer er nog geen volledige persoonlijkheidsstoornis geclassificeerd kan worden, reeds
samen te hangen met significante aanwezigheid van psychopathologie en verminderd psychosociaal
functioneren (Thompson et al., 2019). Behandeling van jongeren met subthreshold kenmerken van een
persoonlijkheidsstoornis laten in programma’s voor geïndiceerde preventie ofwel vroege interventie
klinisch betekenisvolle verbetering bij jongeren zien (Chanen, 2019). In dit hoofdstuk richten wij ons niet
alleen op voorlopers van een persoonlijkheidsstoornis (stadium 1) en jongeren die nog relatief korte tijd
voldoen aan de criteria van de classificatie persoonlijkheidsstoornis (stadium 2), maar ook kijken we ook
naar risicofactoren in stadium 0. Hiermee beschrijven we voor welke jongeren extra alertheid geboden is
omdat ze een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis.

3.2
30

Wetenschappelijke onderbouwing

Zoekstrategie en selectie van studies
Op basis van het reviewprotocol (zie bijlage 1) is op 8 december 2020 een search verricht op
systematische reviews binnen de Embase, PsycInfo en de Cinahl databases. De gebruikte zoekstrategie is
te vinden in bijlage 2.
PICO (review protocol is opgenomen in bijlage 1).
P

Personen met (verhoogd risico op) een persoonlijkheidsstoornis

I

Aanwezigheid van risico- of beschermende factoren voor de prognose of diagnose

C

-

O

Symptomatisch herstel, (psycho) sociaal functioneren, kwaliteit van leven, verloop

T

-
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Selectie van studies
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Deze search leverde 188 artikelen op. Op basis van titel en abstract is vervolgens beoordeeld welke
artikelen voldeden aan de op voorhand opgestelde PICO en studie design zoals beschreven in bijlage 2.
(systematische reviews van cohort studies). Dit resulteerde in 26 artikelen waarvan de volledige teksten
zijn beoordeeld. Van deze set bleken 9 artikelen daadwerkelijk aan de PICO en systematische review
criteria te voldoen. 5 van deze reviewartikelen zijn ook gebruikt in de ‘umbrella’ review van Steele et al.
(2019) en zijn derhalve niet los meegenomen. In tabel 1 is een lijst met artikelen waarvan de volledige
teksten zijn beoordeeld en hun reden van exclusie opgenomen. Vanuit de werkgroep werd nog 1 extra
review aangedragen (Hutsebaut & Aleva, 2021) die mogelijk relevant bleek voor het beantwoorden van
uitgangsvraag 1.1.
Resultaten

Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van de geïncludeerde reviews.
Tabel 1

Eigenschappen geïncludeerde reviews

Auteur, jaar

Studie designs
geïncludeerde studies

Populatie en leeftijd.

Bestudeerde risico
factoren

Conclusies

Frías2016

62 cross-sectionele
studies n=17286 ; 8
longitudinale studies;
n= 38358

Mensen met BPS* of
BPS in combinatie met
BS**. Leeftijd = n/a

Co-morbiditeit van
BPS en BS.

+/-20% van de
mensen met BS
heeft ook een BPS
diagnose

Hailes2019

19 meta-analyses, n =
4089547

(Overwegend)
volwassenen met een
geschiedenis van
seksueel misbruik,
Leeftijd = n/a

Lange termijn
effecten van
seksueel misbruik
tijdens de kindertijd.

Verhoogd risico op
het ontwikkelen van
BPS na het
meemaken van
seksueel misbruik
tijdens de kindertijd

Hutsebaut2021

+/- 150 studies
waaronder reviews,
meta-analyses,
retrospectief en
observationeel
onderzoek.

Adolescenten en
volwassenen met BPS,
leeftijd = n/a.

Genetische,
psychosociale en
sociale risico’s op
BPS

Er worden 7
categorieën van
psychosociale,
sociale en
biologische risico
markers gedefinieerd
voor het ontwikkelen
van BPS.

Steele2019

8 systematische
reviews, n = 121895

Mensen met een
persoonlijkheidsstoornis
en die blootgesteld zijn
aan een traumatische
opvoedingsomstandigheden. Zowel
kinderen als
volwassenen.

mishandeling,
verwaarlozing en
misbruik (zowel
emotioneel,
lichamelijk als
seksueel) tijdens de
kindertijd.

Traumatische
opvoedingsomstandigheden zijn
een risico voor het
ontwikkelen van BPS.
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Auteur, jaar

Studie designs
geïncludeerde studies

Populatie en leeftijd.

Bestudeerde risico
factoren

Conclusies

Winsper2016

30 cross-sectionele, n =
4191 studies; 2
prospectieve studies, n
= 3352.

Kinderen/adolescenten
met eigenschappen van
BPS, leeftijd range = 619 jaar.

Neurobiologische
factoren (genetica,
neuroanatomie,
neurofysiologie,
neuropsychologie)

Matig tot hoge mate
van erfelijke
overdracht van BPS
(conclusie op basis
van 3
tweelingstudies).

*

BPS = Borderline-persoonlijkheidsstoornis, ** Bipolaire stemmingsstoornis.

Beschrijving van individuele studies

Frías et al. (2016)
5

10

In een review van Frías2016 (Frías et al., 2016) werd de relatie tussen bipolaire stoornis (BS) en
borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) onderzocht. In totaal werden 70 cross-sectionele en
longitudinale studies meegenomen. Wanneer er gekeken werd naar de prevalentie van BPS bij mensen
met een BS diagnose werd er gemiddeld bij 22% ook BPS vastgesteld en deze prevalentie was vaker hoger
dan de prevalentie van een BPS diagnose bij een depressieve stoornis (28 studies, n = 3865 (BPS) en 2408
(controle/vergelijkingsgroep)). Omgekeerd bleek dat in 24.8% van de gevallen mensen met een BPS
diagnose ook de diagnose BS hadden (13 studies, n = 5063 (BPS) en 44308 (controle/vergelijkingsgroep).
Wanneer gekeken werd naar de klinische impact van BS op BPS (BS+BPS versus BPS alleen) vond men
geen verschil in algemeen functioneren, het beloop van BPS, suïcidaliteit, effect van behandeling en
comorbide stoornissen in middelengebruik (6 studies).
Hailes et al. (2019)

15

In een ’umbrella review’ (Hailes et al., 2019) uitgevoerd op 19 meta-analyses (MA) werden de langdurige
effecten van seksueel misbruik tijdens de kindertijd op het psychische, lichamelijke en sociale welbevinden
op latere leeftijd onderzocht. Op basis van 1 geïncludeerde MA van lage kwaliteit (21 studies , N = 2479)
werd een bijna drievoudig verhoogde kansverhouding op het ontwikkelen van BPS na het meemaken van
seksueel misbruik tijdens de kindertijd gevonden (Odds Ratio=2,9, 95% BI: 2,5 – 3,3) (Fossati et al., 1999).

20

Hutsebaut & Aleva (2021)
In een review van Hutsebaut & Aleva (2021) is op basis van bestaande literatuur een risico profiel
opgesteld dat samenhangt met een ongunstige prognose van het verloop van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS). Er worden zeven categorieën van psychologische, sociale en biologische
marker categorieën gedefinieerd die geassocieerd zijn met een ongunstig beloop van een BPS.

25

1.
2.
3.
4.

30
5.
6.
7.

Ongunstige ervaring tijdens de kindertijd (meerdere interpersoonlijke traumatische
gebeurtenissen).
BPS symptoom profiel (ernst van symptomen, mate van impulsieve niet-suïcidale zelfverwonding).
Gerelateerde psychische stoornissen (psychotische symptomen, middelen misbruik),
Persoonlijkheid (Criterium A (matige/ernstige beperkingen in het persoonlijkheids-functioneren)
van het Alternatief DSM-5-model voor persoonlijkheidsstoornissen: negatieve affectiviteit -hoge
mate van neuroticisme- en antagonisme, -lage mate van vriendelijkheid).
Actuele interpersoonlijke omgeving (afwezigheid ervaren peer/ouderlijke ondersteuning).
Biologische predispositie (familiaire aanleg voor ernstige psychopathologie).
Sociaal-demografische kenmerken.
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De auteurs concluderen dat het opstellen van een individueel risico profiel op basis van deze markers in
combinatie met een klinische stadiëring een meer geïndividualiseerde behandeling van jonge mensen met
BPS mogelijk kan maken.
Steele et al. (2019)
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In een ‘meta-synthese’ van Steele et al. (2019) werd het wetenschappelijk bewijs voor de associatie
tussen opvoeding en persoonlijkheidsstoornissen in kaart gebracht. Dit werd gedaan door middel van een
kwalitatieve meta-synthese op basis van 8 systematische reviews (N=121895). De meeste geïncludeerde
reviews onderzochten de mogelijke risico factoren in de ouder-kind relatie en het ontwikkelen van een
borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Uit de meta-synthese kwam naar voren dat blootstelling aan
traumatische opvoedingsomstandigheden in de meeste studies aangemerkt werd als een risicofactor voor
het ontwikkelen van BPS. Hieronder viel het meemaken van mishandeling, verwaarlozing en misbruik
(zowel emotioneel, lichamelijk als seksueel). Verder kwam naar voren dat het hebben van een ouder met
een persoonlijkheidsstoornis mogelijk een verhoogde kans geeft via ongunstige of ‘maladaptive’
opvoedingsstrategieën.
Winsper et al. (2016)
In een review van Winsper et al. (2016) werden de neurobiologische kenmerken van BPS bij kinderen en
adolescenten in kaart gebracht. De resultaten van 34 studies (cross-sectionele en case-control studies)
werden besproken. Relevant voor de huidige uitgangsvraag is de uitkomst van 3 tweelingstudies waarin
mono- en dizygote tweelingparen met elkaar vergeleken werden (3 studies, n= 2346 ). Op basis van deze
studies werd geconcludeerd dat er een matig tot hoge mate van erfelijke overdracht is van BPS. De
gerapporteerde range in deze 3 studies lag tussen de 0,30 en 0,70 in ‘heritability rate’ (waarbij een
waarde van 0 betekent dat er geen erfelijke overdracht plaatsvindt en een waarde van 1 volledige
erfelijke overdracht representeert).
Zekerheid van het bewijs

25

Frías et al. (2016) werd op basis van de AMSTAR2 criteria gescoord (Shea et al., 2017) als zijnde “critically
low quality”. Dit kwam mede door het ontbreken van een risk of bias assessment van geïncludeerde
studies en het missen van een a priori review design. De spreiding van de gerapporteerde effecten en hun
effectgrootte werden niet gerapporteerd en de populatie werd niet in detail beschreven. Hierdoor wordt
de GRADE op ‘zeer laag’ gescoord.

30

Hailes et al. (2019) betreft een meta-analyse van goede kwaliteit en werd op basis van de AMSTAR2
criteria gescoord (Shea et al., 2017) als zijnde een “high quality review”. Echter, de GRADE wordt op ‘zeer
laag’ gescoord omdat de meta-analyse waarop het bewijs gebaseerd is, door Hailes et al. (2019) als een
meta-analyse van lage kwaliteit werd aangemerkt.

35

40

Hutsebaut & Aleva (2021) betreft een review waar verschillende soorten studies zijn meegenomen (e.g.,
retrospectieve studies, observationele studies) waardoor er heterogeniteit is in de designs van de
geïncludeerde studies. De studie werd doormiddel van de AMSTAR 2 criteria gescoord als “critically low
quality”. Dit kwam mede door het ontbreken van een a priori review design, het ontbreken van een risk of
bias assessment van geïncludeerde studies, ontbreken van beschrijving van geïncludeerde studies (e.g,
design, PICO, sample beschrijving) en onduidelijkheid over de mate van bewijslast van de verschillende
studies. Mede hierom wordt de zekerheid in het bewijs gescoord op “zeer laag”.
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De studie van Steele et al. (2019) werd op basis van de AMSTAR criteria gescoord als een review van
‘moderate quality’. In deze review werd aangegeven dat er heterogeniteit was tussen de geïncludeerde
studies in termen van gebuikte populatie, gebruikte diagnostische middelen, type
persoonlijkheidsstoornissen en uitkomst maten. Ook varieerde de methodologische kwaliteit van de
geïncludeerde reviews. Echter, het totale aantal patiënten waarop de conclusie is gebaseerd is groot (n =
121.895). Daarom werd de zekerheid van het bewijs gescoord op ‘laag’.
Winsper et al. (2016) betreft een systematische review waarin de resultaten narratief besproken worden.
Op basis van de AMSTAR criteria werd deze review gescoord als een ‘moderate quality’ review. Echter,
het narratief bespreken van de resultaten zorgde ervoor dat de effectgrootte en de consistentie tussen
studies niet beoordeeld konden worden. De conclusie werd op een redelijk grote sample gebaseerd (n=
2.346) Hierdoor wordt de narratieve GRADE gescoord op ‘laag’.

3.3

Conclusies

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een bipolaire stoornis een
verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van een borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Frías et al., 2016

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een comorbide bipolaire
stoornis bij mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis het algemeen
functioneren, het beloop en het effect van behandeling niet verslechtert.
Frías et al., 2016

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een comorbide bipolaire
stoornis bij mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis de kans op suïcidaliteit
en middelenafhankelijkheid niet verhoogt.
Frías et al., 2016

15

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een risicoprofiel bestaande uit
psychologische, sociale en biologische markers samenhangt met een ongunstige prognose
van het beloop van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Hierbij valt te denken aan een
voorgeschiedenis van multiple interpersoonlijke traumatische ervaringen, in het bijzonder
seksueel misbruik, de aanwezigheid van auditieve hallucinaties en/of middelengebruik, de
aanwezigheid van hoog impulsieve zelfverwonding en het ontbreken van actuele steun.
Hutsebaut & Aleva, 2021
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ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat seksueel misbruik tijdens de
kindertijd een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis.
Hailes et al., 2019

ΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan traumatische opvoedingsomstandigheden
(mishandeling, verwaarlozing en misbruik) een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen
van een borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Steele et al., 2019

ΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat een erfelijke predispositie een verhoogde kans geeft op het
ontwikkelen van een borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Winsper et al., 2016
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3.4

Van bewijs naar aanbevelingen

3.4.1

Kwaliteit van het bewijs

Sinds de vorige uitgave van de multidisciplinaire richtlijn is er een sterke toename geweest van onderzoek
dat zich richt op de fases van adolescentie en jongvolwassenheid en de vroege fasen in de ontwikkeling
van persoonlijkheidsstoornissen. Echter, het aantal review studies is nog beperkt, waardoor het
onderliggende bewijs voor dit hoofdstuk beperkt is en in sommige opzichten een ernstig vertekend beeld
kan opleveren doordat losse empirische studies niet zijn meegenomen. Zo weten we uit diverse studies
dat er veelal sprake is van diverse psychiatrische comorbiditeit (o.a. met stemmingsstoornissen,
middelengebruik) bij mensen met borderline-persoonlijkheidsstoornissen, waarbij er tevens verschillen
gevonden worden tussen adolescenten en volwassenen (o.a. Bornovalova et al., 2018; Zanarini et al.,
2021). De review van Frias et al. (2016) richt zich slechts op bipolaire stoornis en borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Echter, vergelijkbaar als bij volwassenen, speelt ook bij jongeren met
persoonlijkheidspathologie comorbiditeit een belangrijke rol. Zo vonden Feenstra et al. (2011) dat bij
78,9% van de adolescenten die gediagnosticeerd waren met een persoonlijkheidsstoornis ook sprake was
van een of meerdere symptoomstoornissen, zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen of verslaving.
Een complicerende factor hierbij is dat de diagnostiek en behandeling van jongeren zich in de klinische
praktijk vaak te eenzijdig richten op de comorbide stoornis, terwijl de persoonlijkheidspathologie nog
veelal uitgesteld, verhuld of vermeden wordt (Chanen et al., 2017; Laurenssen, 2013). Dat betekent
wellicht dat de aanwezigheid van verschillende symptoomstoornissen naast de persoonlijkheidsstoornis
een sterker verhoogd risico impliceert op een minder gunstige prognose.
Het onderzoek over vroege detectie en preventie heeft zich tot nu toe vooral gericht op de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit diverse onderzoeken komt de herhaalde bevinding dat de borderlinepersoonlijkheidsstoornis nauw geassocieerd is met een algemene factor van persoonlijkheidspathologie
(Sharp et al., 2015). Daarbij wordt verondersteld dat de probleemgebieden die kenmerkend zijn voor de
huidige, sectie-II criteria van een borderline-persoonlijkheidsstoornis, verwijzen naar de meer generieke
beperkingen in zelf- en interpersoonlijke regulatie van mensen met uiteenlopende types van
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persoonlijkheidsstoornissen. Binnen een breed stadiëringsmodel van ernstig psychische aandoeningen
lijkt borderline-persoonlijkheidsstoornis een belangrijke rol te kunnen hebben vanwege de hoge mate van
comorbiditeit en de interferentie van de kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis met
behandeling van comorbide problematiek (o.a. Gunderson et al., 2014). De kenmerken van een
borderline-persoonlijkheidsstoornis kunnen betrouwbaar onderscheid maken tussen normatieve en
maladaptieve ontwikkelingstrajecten (Becker et al., 2002; De Clercq et al., 2009; Winsper et al., 2020;
Wright et al., 2015) en hangen samen met diverse negatieve uitkomsten in de ontwikkeling zoals
gedragsproblemen en schoolproblemen (Westen et al., 2003; Winsper et al., 2015) middelengebruik
(Scalzo et al., 2018), en deviant seksueel gedrag (Penner et al., 2019; Thompson et al., 2019). Daarnaast
ontwikkelen de kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis zich vroeg in de levensloop en zijn
deze goed te detecteren bij adolescenten en zijn voorspellend voor diverse negatieve
ontwikkelingsuitkomsten, zoals psychische aandoeningen, financiële en gezondheidsproblemen tot ver in
de volwassenheid (o.a. Choi-Kain et al., 2020). Zo voorspellen kenmerken van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis op 14-jarige leeftijd psychosociale problemen tot 20 jaar later (Winograd et al.,
2008) en hangen deze kenmerken op 12-jarige leeftijd samen met een tot drie maal hoger risico op
suïcidepogingen en zelfbeschadiging, het hebben van een strafblad, uitval op school en werk en het
slachtoffer van geweld te zijn geweest op het 18-jarige leeftijd (Wertz et al., 2020). Hierdoor lijkt
borderline-persoonlijkheidsstoornis al tijdens de adolescentie naar een globale kwetsbaarheid te
verwijzen van waaruit diverse vormen van psychiatrische stoornissen zich kunnen ontwikkelen (Hessels,
2021). Dit maakt het aannemelijk dat de bevindingen rond vroege detectie en preventie voor een
borderline-persoonlijkheidsstoornis van belang zijn voor brede psychiatrische stoornissen, maar zeker ook
voor andere types persoonlijkheidsstoornissen.
Omdat de kenmerken van BPS gezien kunnen worden als risicomarker voor kwetsbaarheid voor
psychiatrische stoornissen in brede zin, is het van belang om deze kenmerken vroegtijdig te signaleren.
Ook wanneer deze kenmerken nog op subthreshold niveau zijn en er nog geen volledige
persoonlijkheidsstoornis geclassificeerd kan worden, blijken deze kenmerken reeds samen te hangen met
significante verhoging van psychopathologie en verminderd psychosociaal functioneren (Thompson et al.,
2019).
De werkgroep meent dat er veel evidentie is dat kenmerken van BPS vanaf jonge leeftijd (11-12 jaar) in
hoge mate voorspellend zijn voor negatieve uitkomsten op korte en lange termijn. Meer zelfs, deze
kenmerken voorspellen beter negatieve uitkomsten dan andere symptomen (internaliserend /
externaliserend) en hoeven nog niet aanleiding te geven tot een volledige classificatie aangezien ze
indicatief zijn voor een reeks van deze uitkomsten. Dat onderstreept het belang om bij jongeren vanaf 12
jaar die hulp zoeken voor psychische problemen systematisch te screenen op de aanwezigheid van deze
kenmerken. Daarbij geldt dat de aanwezigheid van meer kenmerken doorgaans een verhoogde
kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische problematiek in
brede zin suggereert.
Voor de screening van deze kenmerken van BPS kan gebruik gemaakt geworden van de criteria van BPS
zoals beschreven in de DSM-5. Wanneer uit verdere diagnostiek blijkt dat er bijvoorbeeld sprake is van
ernstige zelfbeschadiging of suïcidaliteit, traumatische ervaringen of verhoogde impulsiviteit met
onveilige situaties tot gevolg, is het aan te bevelen direct de GGz te betrekken in het uitvoeren van
(preventieve) interventie.
Specifiek over beschermende factoren of interventieprogramma’s, bestaat er slechts een beperkt aantal
studies, waarvan de kwaliteit laag tot zeer laag is. Bovendien includeren de meeste van deze studies een
erg heterogene groep jongeren, wat het formuleren van algemene aanbevelingen op basis van deze
evidentie, lastig maakt. De beschikbare evidentie over behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
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maakt het aannemelijk dat de bevindingen bij volwassenen ook naar jeugdigen kunnen worden
gegeneraliseerd, al is verder onderzoek geboden (Jørgensen et al., 2021). Wel is aannemelijk dat vroegere
detectie en interventie bijdraagt aan een betere prognose. Hierbij is het uitgangspunt de periode waarin
de stoornis nog niet behandeld wordt (‘duration of untreated illness’) zo kort mogelijk te houden. Op dit
moment zijn er in Nederland twee vroege interventieprogramma’s beschikbaar: Helping Young People
Early (HYPE) en MBT-early. Er zijn nog geen effectstudies beschikbaar van deze programma’s.
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Ondanks dat de evidentie nog beperkt is, is er onder nationale en internationale experts consensus over
het belang van vroege herkenning en onderkenning van jongeren at-risk voor een
persoonlijkheidsstoornis. Een zorg die veel clinici en ouders hebben, is dat het vroegtijdig bespreken van
kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis zou kunnen leiden tot stigmatisering. Echter, er zijn geen
aanwijzingen zijn dat de diagnose door patiënten als stigmatiserend wordt ervaren. Stigma kan
gereduceerd worden door juiste informatie te geven over prognose en behandelbaarheid, waarbij het
uitgangspunt is dat door vroeg in het beloop van een stoornis interventie te bieden, de prognose
verbetert doordat interventie een beter effect heeft op het functioneren van een patiënt. Er zijn
daarentegen wel signalen dat stigma specifiek veelvuldig voorkomt onder en zelfs bevestigd wordt door
zorgprofessionals (Newton-Howes et al., 2008; Klein et al., 2021) en daarmee passende interventie
belemmert. Daarnaast zou een risico van te snel detecteren zijn dat er over-diagnostisering zou
plaatsvinden. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van over-diagnostisering. Echter, in het
geval van borderline-persoonlijkheidsstoornis, lijkt eerder het omgekeerde waar en is vooral nog sprake
van onder-diagnostisering (o.a. Porr, 2017). In de klinische praktijk wordt specifiek bij adolescenten de
diagnose persoonlijkheidsstoornis vaak uitgesteld (Laurenssen, 2013), wat het tijdig ontvangen van
passende hulp mogelijk in de weg staat (Wall et al., 2020.
Bij het bieden van preventieve interventies is continuïteit van zorg een belangrijk aandachtspunt. Hier kan
de insteek van stepped-care continuïteit van zorg in de weg staan. In een stapsgewijze opschaling van zorg
kan onvoldoende effectieve eerdere zorg een negatieve invloed hebben op zowel het vertrouwen in een
volgende behandeling en als het zelfvertrouwen. Het is dan ook belangrijk dat jongeren snel op de juiste
plek terecht komen. In veel studies bij jongeren is de uitval uit behandeling hoger dan bij volwassenen.
Dat zou kunnen betekenen dat deze programma’s minder goed aansluiten bij de noden en behoeften van
jonge mensen (Jørgensen et al., 2021). Laagdrempelige interventies dienen goed bij de leefwereld van
jonge mensen aan te sluiten, waarbij vraagstukken rond het psychosociaal functioneren van de jongere
voorop staan (zorgen over school, baantje, relaties, gezondheid etc.). Tevens is het van belang dat
professionals zoals de huisarts, maar ook vertrouwenspersonen op scholen, sportcoaches etc. kunnen
meedenken over het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling van de jongere. Betrokken
professionals zouden op niet-stigmatiserende wijze een gesprek over kenmerken van een
persoonlijkheidsstoornis moeten kunnen bieden en weten hoe ze, wanneer nodig, kunnen verwijzen voor
nadere diagnostiek of intensievere behandeling.

3.4.3
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Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Patiëntenperspectief

Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundige jongeren is het van belang dat er veel sneller in het
beloop van de aandoening gesignaleerd en ingegrepen wordt zodat de negatieve langetermijngevolgen, in
het bijzonder op het gebied van sociaal functioneren en opleiding / beroepsmatig functioneren, kunnen
worden voorkomen of beperkt. Nu krijgen veel jongeren, maar ook volwassenen, veel te laat in het
beloop van de aandoening een behandeling die gericht is op de persoonlijkheidsstoornis. Voor jongeren is
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het van belang dat hulp laagdrempelig geboden wordt, er snel risicosignalen gedetecteerd kunnen
worden waarna hulp of behandeling snel kan starten.
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Vanuit input van ervaringsdeskundige jongeren wordt benadrukt dat het voor professionals met wie
jongeren laagdrempelig contact hebben (zorgcoördinatoren op school, POH-GGz etc.) van belang is om
risicofactoren goed te herkennen en contact met ze te houden. Hierbij benadrukken ervaringsdeskundige
jongeren dat er vooral ook aandacht moet zijn voor de wat meer stille leerlingen, die minder in het oog
springen door afwezigheid van externaliserend gedrag, maar daarmee soms juist er alleen voor staan.
Daarnaast is het goed verwijzen en contact houden tot adequate hulpverlening is opgestart van belang.
Ten aanzien van behandeling benoemen ervaringsdeskundige jongeren dat comorbide problematiek geen
reden tot afwijzing voor behandeling mag zijn en dat juist meerdere problemen aangepakt moeten
kunnen worden binnen een behandeling.

3.4.4
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Hoewel er over factoren rond opvoeding en vroege relaties in vroege detectie en preventie geen reviews
zijn verschenen, laten diverse studies zien dat lijdensdruk van naasten (‘close relationship distress’)
gerelateerd is aan de manifestatie en ontwikkeling van BPS (Fitzpatrick et al., 2019; Fosatti, 2018). Deze
lijdensdruk kan fors zijn en gepaard gaan met ‘surplus stigma’ doordat ouders beschrijven dat zij een
sterker stigma ervaren dan ouders van jongeren met andere vormen van psychopathologie (Hoffman et
al., 2005). Dit impliceert dat het betrekken van naasten in een vroeg stadium in het beloop van een
persoonlijkheidsstoornis van belang is. Vooral bij adolescenten en jongvolwassenen, die vaak nog
opgroeien in de context van hun gezin, kunnen ouders en andere belangrijke naasten een centrale rol
hebben in detectie van eerste signalen en in het ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals
emotieregulatie en relationele vaardigheden.
Het is van belang om naasten uit het eigen steunsysteem actief te betrekken in de diverse fasen van
preventieve interventie, gericht op het verminderen van lijdensdruk van naasten en hen te ondersteunen
bij uitdagingen in de opvoeding van en relatie met een jongere die at risk is voor het ontwikkelen van een
persoonlijkheidsstoornis, zodat zij de jongere zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij diens
psychosociale ontwikkeling.

3.4.5
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Naastbetrokkenenperspectief

Professioneel perspectief

Mensen met persoonlijkheidsstoornissen roepen soms sterk gekleurde reacties op bij behandelaars en in
behandelteams. Onderzoek laat zien dat de behandelresultaten bij patiënten met complexe problemen
meer dan bij patiënten met minder complexe problemen wordt bepaald door de kwaliteit van de
hulpverlener (Saxon & Barkham, 2012). Zeker bij jeugdigen zijn hulpverleners uit diverse kaders betrokken
(school, vrije tijd, wijkteams, jeugdhulpverlening en jeugdzorg). Aandacht dient uit te gaan naar de
ondersteuning van hulpverleners in het hanteren van soms sterke emoties, risicovol gedrag, en hanteren
van eigen emoties en zorgen over de jeugdige, o.m. door voldoende indirecte tijd voor reflectie en
intercollegiaal overleg, waarin ook aandacht is voor grenzen van professioneel handelen en het
voorkomen van schadelijke interventies.
Specifiek bij jongeren met BPS worden meer schadelijke interventies ingezet, zoals vaker onnodige
polyfarmacie en daarnaast kunnen zij verminderde toegang tot psychotherapeutische behandelingen
hebben (o.a. Cailhol et al., 2013). Dit alles kan samenhangen met handelingsverlegenheid bij
hulpverleners. Juist door eerder signalen te detecteren en daarmee jongeren sneller op de goede plek te
krijgen voor passende hulp, zou dergelijke iatrogene schade tegengegaan moeten worden.
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Europese registerstudies laten zien dat de kosten voor patiënten met een (borderline-)
persoonlijkheidsstoornis jaarlijks oplopen tot € 40.000 per patiënt, vooral ten gevolge van verminderde
arbeidsproductiviteit (Hastrup et al., 2019). Het voorkomen van deze grote maatschappelijke gevolgen
door vroegsignalering en snellere gepaste behandeling vergroot niet alleen de ontwikkelkansen van de
jongere, maar kan maatschappelijk wellicht veel kosten besparen. Hoewel er nog geen studies zijn die
kostenanalyse maken van vroege interventieprogramma’s, lijkt het eerder ingrijpen om het psychosociaal
functioneren te bevorderen, belangrijk om in vroeg stadium uitval uit school of beroepsmatig
functioneren te voorkomen.

3.4.7
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Organisatie van zorg

Bij de hulpverlening aan jeugdigen zijn veelal professionals betrokken vanuit diverse kaders bij de
hulpverlening aan jeugdigen (school, vrije tijd, wijkteams, jeugdhulpverlening en jeugdzorg). Doordat
interventie vaak veel laagdrempeliger plaatsvindt op scholen, is het van belang dat er een goede
samenwerking is tussen diverse partijen die betrokken zijn bij een jongere at-risk voor het ontwikkelen
van persoonlijkheidspathologie. Dat geldt voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder voor jongeren. Zij
ervaren doorgaans problemen op diverse gebieden (thuis, school, buurt) en zijn vaak bekend bij meerdere
instanties (huisarts, zorgcoördinator school, wijkteam, wijkagent, jeugdzorg, jeugdreclassering).
Samenwerking vanuit een gedeelde visie en kader kan de ontwikkeling van deze jongeren erg
ondersteunen. Hierbij moet uiteraard zorgvuldig aandacht zijn voor de privacy en belangen van de
jongeren, o.a. bij toestemming voor het uitwisselen van informatie.

3.4.8

25

Middelenbeslag

Maatschappelijk perspectief

De in het hoofdstuk Organisatie van zorg geschetste risico’s op breuken in het behandeltraject, spelen ook
bij jongeren met risico op het ontwikkelen van persoonlijkheidspathologie. Als gevolg hiervan kunnen
bijvoorbeeld grote verschillen in het omgaan met de diagnose en in behandelvisie tussen verschillende
aanbieders (vaak inclusief diskwalificatie van eerdere behandelingen) ertoe leiden dat jongeren telkens
weer een nieuwe uitgebreide intake moeten doorlopen waarin de patiënt weer alles opnieuw moet
bespreken en voor diens gevoel weer ‘opnieuw’ moet beginnen bij een andere organisatie of
hulpverlener. Zeker bij jongeren is de breuk in financieringskaders bij het 18e levensjaar een extra risico
voor de continuïteit van zorg, waar rekening mee gehouden moet worden.
Veel behandelvormen hebben ‘continuïteit van zorg’ hoog in het vaandel staan, en maken daar ook werk
van binnen de eigen behandeling. Juist bij patiënten met een ernstige en complexe
persoonlijkheidsstoornis, in wiens behandeling continuïteit van zorg van doorslaggevend belang is, en die
vaak in de loop van hun leven meerdere keren een beroep doen op de GGz, slaagt de GGz er tot op heden
onvoldoende in om ‘continuïteit van zorg’ te bieden over behandelingen, behandelaars, behandelvisies,
organisaties heen.
Geleidelijke afschaling van behandeling is aangewezen om het hersteltraject te ondersteunen. Daarin kan
beter gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk, de naasten en de principes van
herstelgerichte zorg. De mogelijkheid voor kortstondige terugkeer bij de eerdere behandelaar kan een
belangrijke schakel in terugvalpreventie zijn. Vanuit maatschappelijk perspectief is een betere
samenwerking en integratie van psychotherapeutische zorg met herstelgericht werken en de daarin
opererende partijen, aangewezen. Specifiek voor jongeren, zal hier het samenwerken tussen de diverse
kaders in hulpverlening (school, vrije tijd, wijkteams, jeugdhulpverlening en jeugdGGz) van belang zijn.
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3.5

Aanbevelingen

Het is te overwegen om bij jongeren die hulp zoeken voor psychische klachten systematisch ook de
kenmerken van BPS zoals beschreven in de DSM-5 in kaart te brengen, zodat beginnende
persoonlijkheidsproblematiek sneller gedetecteerd kan worden.

Het valt te overwegen om bij een combinatie van één of meer kenmerken van BPS en aanwezige
risicofactoren: interpersoonlijk trauma, impulsieve zelfbeschadiging of suïcidaliteit, auditieve
hallucinaties, middelengebruik en/of het ontbreken van actuele steun, te verwijzen naar de
specialistische GGz voor consultatie of nadere diagnostiek en gepaste (preventieve) interventie.

Het is aan te bevelen om bij jongeren met verhoogd risico op het ontwikkelen van
persoonlijkheidspathologie in (preventieve) interventie bijzondere aandacht te hebben voor het
bevorderen van de psychosociale ontwikkeling.

Het is aan te bevelen om ouders en andere belangrijke naasten actief te betrekken in preventieve
interventie, zodat zij de jongere zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij diens psychosociale
ontwikkeling.
5
Specifiek voor vroege detectie en preventie is een actieve samenwerking tussen professionals vanuit
onderwijs, gemeente en (jeugd)GGz gewenst waardoor jongeren die at-risk zijn voor het ontwikkelen
van een persoonlijkheidsstoornis met alertheid gevolgd en ondersteund kunnen worden in hun
ontwikkeling.
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Screening, Diagnostiek en Classificatie

Inleiding

Uitgangsvragen
•
Welke instrumenten zijn geschikt voor een valide en betrouwbare screening op
persoonlijkheidsstoornissen?
•
Met welke instrumenten, gebaseerd op de DSM-5, kan betrouwbare en valide categoriale
classificatie van persoonlijkheidsstoornissen worden verricht?
•
Op basis van welke methoden en instrumenten kunnen diagnostische domeinen van
persoonlijkheidspathologie betrouwbaar en valide worden beschreven?
•
Gelden voor bepaalde ontwikkelingsfasen van mensen (jeugdigen, adolescenten, ouderen) of
andere settingen substantieel andere aanbevelingen dan voor volwassen patiënten in de reguliere
GGz?
•
Gelden voor de diverse (clusters van) persoonlijkheidsstoornissen substantiële verschillen op
voornoemde vragen?
Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis melden zich met hun klachten en problemen in verschillende
echelons van de zorg. Adolescenten en jongvolwassenen kunnen met hun psychische problemen relatief
aan het begin van het beloop van een stoornis staan, en bij oudere patiënten moet bij diagnostiek
rekening gehouden worden met een specifiek beloop op basis van reeds lang bestaande patronen, of van
het opleven van oude problemen onder invloed van levensfaseproblematiek.. Meestal zal de vraag naar
diagnostiek en classificatie in het kader van een hulpvraag worden gesteld, met het oog op advies en op
indicatiestelling voor een behandeling in de GGz.
De werkgroep stelt met nadruk dat adequate diagnostiek van persoonlijkheidspathologie specialistische
expertise vergt. Dat komt onder meer omdat het persoonlijkheidsfunctioneren vanuit een levensloop
perspectief beschouwd dient te worden en patronen vaak lang bestaan, maar ook kunnen wisselen in
ernst en afhankelijk van de (sociale) context.
Voorts blijkt de diagnose van een persoonlijkheidsstoornis vaak als er tevens een hulpvraag voor een
andere psychische aandoening is (zie ook Hoofdstuk co-morbiditeit link invoegen). Dan vergt de
differentiaal diagnostiek een zorgvuldige afweging. Daarbij zien we vaak overlap in omschrijvingen met
andere psychische aandoeningen maar ook tussen persoonlijkheidsstoornissen onderling. Tot slot kan ook
het lijden van de patiënt en/of het disfunctioneren door bepaalde kenmerken wisselen over de tijd en
over contexten. Daarom is een zorgvuldige actuele en biografische anamnese en exploratie van de
hulpvraag onontbeerlijk en is het vaak gewenst de informatie van naasten hierbij een rol te laten spelen.
Wanneer nadere diagnostiek gevraagd wordt op een later moment in een behandeltraject, betreft het
meestal een verdieping van de diagnostiek of een heroverweging van de indicatiestelling.
In de forensische GGz wordt diagnostiek naar persoonlijkheidsstoornissen vaak verricht in het kader van
een Pro Justitia rapportage of bij aanvang van een (verplichte) behandeling in een forensisch kader.
Daarbij ligt de vraag voor of een persoonlijkheidsstoornis of kenmerken daarvan leidt tot verminderde
toerekenbaarheid van delictgedrag, in hoeverre een aanwezige persoonlijkheidsstoornis bijdraagt aan een
hoger risico op nieuw agressief en/of antisociaal gedrag, en welke behandeling moet worden overwogen
ten aanzien van het terugdringen van het gevaar of recidiverisico. Omdat de vraag naar diagnostiek en
behandeling in de forensische GGz lang niet altijd vanuit de patiënt zelf komt, wordt de diagnostische
fase vaak voorafgegaan door motiverende gesprekken, inclusief het onderzoeken van de lijdensdruk en
hulpvraag van de patiënt zelf, of van mensen in zijn of haar directe omgeving.
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Bij de herziening van deze multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen is de classificatie van
persoonlijkheidsstoornissen conform sectie II van de DSM-5 (APA, 2014) als uitgangspunt genomen.
Daarin worden net als in de DSM-IV naast een algemene definitie van een persoonlijkheidsstoornis, tien
afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen gespecificeerd, verdeeld over drie clusters (cluster A, B en C),
gevolgd door de ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis en andere gespecificeerde
persoonlijkheidsstoornis (voorheen DSM-IV persoonlijkheidsstoornis NAO). Deze categoriale wijze van
classificeren heeft veel wetenschappelijke kennis opgeleverd over de diagnostiek en behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen maar zij kent voor de dagelijkse behandelpraktijk ook duidelijke beperkingen.
Voor de diagnostiek ten behoeve van indicatiestelling is een dergelijke classificatie vaak ontoereikend en
is ook andere informatie nodig. In aanloop naar de DSM-5 is een nieuwe classificatie voor
persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld die meer recht doet aan de aard en ernst van
persoonlijkheidsproblematiek en bovendien meer richting geeft aan het proces van diagnostiek en
indicatiestelling. Dit Alternatief DSM-5 model van persoonlijkheidsstoornissen (AMPS) is opgenomen in
Deel III van de DSM-5, met de bedoeling het model verder te onderzoeken en op termijn de huidige
classificatie te vervangen door het nieuwe model.
In dit hoofdstuk wordt, naast de formele classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, een overzicht
gegeven over het proces van klinische diagnostiek en welke diagnostische instrumenten (meestal
semigestructureerde interviews en vragenlijsten) waar nodig kunnen worden gebruikt om dat proces te
ondersteunen.

20

25

Er wordt een overzicht gegeven van veel gebruikte instrumenten die hiervoor in Nederland momenteel
beschikbaar zijn (tabel 1). Bovendien wordt als aanbeveling een praktijkgericht stappenplan
gepresenteerd aan de hand waarvan het diagnostisch proces kan worden doorlopen, en kan worden
verdiept indien ook ernstige of meer complexe problematiek in kaart moet worden gebracht. In dit
hoofdstuk wordt een aantal van deze instrumenten, aangegeven middels afkortingen, besproken. In tabel
2 worden alle relevante instrumenten weergegeven, inclusief bron.

4.2

Wetenschappelijke onderbouwing

De werkgroep heeft voor de diagnostiek en classificatie de MDR persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 als
uitgangspunt genomen. Dit hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van consensusvorming in de
werkgroep, aangevuld met relevante literatuurreferenties en klinische inzichten.
30

4.3

Van bewijs naar aanbevelingen

4.3.1

Professioneel perspectief

Screening

35

40

De meeste mensen die hulp zoeken voor psychische klachten, komen via de eerste lijn de zorg binnen.
Daar vindt een eerste inventarisatie plaats van aard, ernst en beloop van klachten. Dat is ook de plek waar
een eerste vermoeden kan ontstaan dat een persoonlijkheidsstoornis (mede) een rol speelt bij de
problemen waarvoor hulp wordt gezocht. Het is dan ook belangrijk dat huisartsen en
praktijkondersteuners GGZ beschikken over de kennis om aanwijzingen voor een persoonlijkheidsstoornis
te herkennen. Er zijn enkele korte zelfrapportagelijsten beschikbaar die aanvullend aanwijzingen geven
over de aan- of afwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Voor de volwassen populatie zijn deze
lijsten echter niet onderzocht in de huisartspraktijk. Om die reden is het onzeker of de toepassing van
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deze lijsten in de eerste lijn een meerwaarde heeft (Germans et al., 2012). Specifiek voor ouderen zijn er
twee screeners die wel zijn onderzocht in de eerste lijn (zie paragraaf ouderen).
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In de GGz kan het zinvol zijn op oriënterend te onderzoeken of er (ook) een persoonlijkheidsstoornis
aanwezig is. Dit onderzoek gebeurt primair op basis van klinische diagnostiek gedurende een intake. Daar
waar symptomen van andere psychische stoornissen dan persoonlijkheidsstoornissen samen gaan met
relatief inflexibele patronen in cognities met betrekking tot zichzelf, de interactie met anderen en de
regulatie van impulsen en affecten, of daar waar deze patronen op de voorgrond staan moet worden
gedacht aan de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Nader onderzoek is geïndiceerd.
Screening op persoonlijkheidsstoornissen in echelons van de GGz die niet primair ingericht zijn op de
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen kan worden aangevuld met korte screeningsinstrumenten
om snel een indruk kan krijgen van de mogelijke aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis (Germans
et al., 2012). Voorbeelden hiervan zijn de zelfrapportage-versie van de Standardized Assessment of
Personality Abbreviated Scale (SAPAS-SR) en de Iowa Personality Disorder Screen (IPDS), die beide in het
Nederlands vertaald zijn (Germans et al., 2008, Germans et al., 2010). Uit onderzoek met deze
instrumenten in populaties van GGz-patiënten blijkt dat daar ongeveer 80% van de mensen bij wie de
screening positief is voor een persoonlijkheidsstoornis, vervolgens voldoet aan de criteria voor een
persoonlijkheidsstoornis zoals vastgesteld met een semi-gestructureerd SCID-II- interview (Germans et al.,
2012). Deze screeningsinstrumenten blijken voorspellend voor het classificeren van
persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen, niet voor een of meer van de tien gespecificeerde DSM-5persoonlijkheidsstoornissen. De werkgroep is van mening dat het valt te overwegen een instrument als de
SAPAS-SR of de IPDS in te zetten op psychiatrische poliklinieken indien men wil screenen op de
aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. De werkgroep is tevens van mening dat inzet van
dergelijke screeners altijd gepaard moet blijven gaan met klinische diagnostiek om de aard en ernst van
comorbide stoornissen te beoordelen ten behoeve van indicatiestelling.
Multiconceptueel kader / perspectief
Zowel uit wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk blijkt dat bij diagnostiek van de
persoonlijkheid en van persoonlijkheidspathologie gebruik dient te worden gemaakt van een
multiconceptueel perspectief (Hopwood & Bornstein, 2014; Clarkin et al., 2018). Er is niet één gouden
standaard of één model waarmee op voldoende wijze alle relevante aspecten van
persoonlijkheidspathologie kunnen worden begrepen of op basis waarvan een juiste behandelindicatie te
stellen is. Naast het classificerende DSM-5 of ICD-11 model bestaan er ook psychodynamische,
structurele, cognitieve, interpersoonlijke, gehechtheids- en persoonlijkheidstrekken-modellen die de aard
van de persoonlijkheidspathologie beschrijven. De verschillende theoretische referentiekaders bestrijken
verschillende domeinen waarop diagnostiek plaats kan vinden. Hoewel modellen onderling gerelateerd
zijn en deels overlappen, bieden ze elk een eigen verklaring van persoonlijkheidspathologie. Bij
persoonlijkheidsdiagnostiek zijn de volgende domeinen en modellen meest voorkomend en gebruikelijk:
- het beschrijvende domein van persoonlijkheidsstoornissen (gekoppeld aan de DSM-5 of de ICD-11)
- het domein van persoonlijkheidsfunctioneren (gekoppeld aan het alternatief DSM-5 model (AMPS)
- het domein van de persoonlijkheidsdynamiek (gekoppeld aan het structurele en psychodynamische
model)
- het domein van gehechtheid en mentaliseren (gekoppeld aan het hechtingsmodel);
- het domein van persoonlijkheidstrekken (gekoppeld aan het Vijf-factoren model)
- het domein van schema’s en modi (verbonden met het cognitieve model).
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De opsomming van domeinen en bijbehorende modellen is niet uitputtend, maar betreft in Nederland
veel gebruikte concepten en bij behorende meetinstrumenten. Elk theoretisch model kent zijn eigen
instrumentarium. Naar analogie van Berghuis et al. (2020) volgt hieronder een overzicht van in Nederland
veel gebruikte persoonlijkheidsvragenlijsten en diagnostische interviews behorend bij de diverse
theoretische modellen.
Tabel 1

Domeinen en modellen van diagnostiek met bijbehorende veelgebruikte en in Nederland
beschikbare vragenlijsten en interviews voor persoonlijkheidspathologie en de classificatie van
persoonlijkheidsstoornissen.

Domein/model
Persoonlijkheidsstoornis
Categoriale, DSM-model

Persoonlijkheids-functioneren
DSM-5 Alternatief model (AMPS)

Persoonlijkheidsdynamiek
Psychodynamische/structurele
model
Hechting en mentaliseren
Hechtingsmodel
Persoonlijkheids-trekken
Vijf Factoren model

Schema’s en modi
Cognitieve model

10

Vragenlijst/meetinstrument
ADP-IV
PDQ-4+
SCID-5-PV
VKP-5
ADP-IV*
GPS*
GAPD
LPFS-BF-2.0
LPFS-SR-NL,
SIPP
IPO-16-NL
IPO-83-NL
NKPV
OPV

Interview
IPDE
SCID-5-P
BPDSI (alleen borderline PS)
PCL-R (alleen psychopathie),^
(SCID-AMPD-module III)2

RFQ
TAT geïnterpreteerd met SCORS-G

GBI

PID-5-NL/BF *
DAPP-BQ/SF/A
DAPP-SF-A#
MMPI-2/RF/A#
NEO-PI/FFI-3*
NKPV
NPV-2-R/J2#
PPI-R
TCI
HAP*
YSO, SMI

(SCID-AMPD-module II)1

STiP 5.1,
(SCID-AMPD-module I )1

OP
SI
(STIPO)

Instrumenten bij specifieke groepen aangeduid met symbool: Ouderen*, jongeren# , forensische setting^
Afkortingen verklaard in tabel 2 hieronder.

Tabel 2

2

Volledige omschrijving en bronnen van genoemde diagnostische instrumenten (alfabetisch)

Afkorting

Vragenlijst

Bron

ADP-IV

Assessment DSM Persoonlijkheidsstoornissen

Bastiaans T, Claes L, de Hert, M (2015).
Persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5.
Tijdschrift Klinische Psychologie,45,, 278-288.

BPDSI

Borderline Personality Disorder Severity Index

Giessen-Bloo JH, Wachters LM, Schouten E, Arntz
A (2010). The Borderline Personality Disorder
Severity Index-IV: Psychometric evaluation and
dimensional structure. Pers Individ Dif 49, 136141.

Nog niet in het Nederlands vertaald
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Afkorting

Vragenlijst

Bron

DAPP-BQ/SF

Dimensionale Assessment van
Persoonlijkheidspathologie - Basic
Questionnaire/Short Form

Kampen, E. van, & Beurs, E. de (2009). DAPP-BQ
dimensionale assessment van
persoonlijkheidspathologie, inclusief Nederlandse
screeningsversie. Amsterdam: Hogrefe.

DAPP-SF-A

Dimensionale Assessment van
Persoonlijkheidspathologie - Short Form –
Adolescenten

Tromp, N., Koot, H., Wierda, T. et al (2014).
Persoonlijkheidspathologie bij adolescenten.
KIND ADOLESC. PRAKT 13, 108–115.

GAPD

General Assessment of Personality Disorder

Berghuis, H., Kamphuis, J. H., Verheul., R,
Larstone, R., & Livesley, W. J. (2013). The General
Assessment of Personality Disorder (GAPD) as an
Instrument for Assessing the Core Features of
Personality Disorders. Clinical Psychology &
Psychotherapy, 20, 544-557.

GBI

Gehechtheids Biografisch Interview

IJzendoorn, M. H. van; Bakermans-Kranenburg,
M. J., Busschbach, A. van; Lambermon, M. W. E.,
Rijsoort, S. N. van; Ruiter, C. de; Wolff, M. S. de,
Zwart-Woudstra, H. A., & Zwinkels, M. T (1991).
Het gehechtheidsbiografisch Interview:
Nederlandse vertaling en bewerking van het
Adult Attachment Interview. Leiden:
Rĳksuniversiteit Leiden, Vakgroep Algemene
Pedagogiek, Centrum voor Gezinsstudies.

GPS

Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen
Schaal

Alphen, S. P. J. van & Engelen, G. J. J. A. (2018).
Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen
Schaal GPS. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

HAP

Hetero-Anamnestische
Persoonlijkheidsvragenlijst

Barendse, H. P. J., Thissen, A. J. C., Rossi, G., Oei,
T. I., & van Alphen, S. P. J. (2013). Psychometric
properties of an informant personality
questionnaire (the HAP) in a sample of older
adults in the Netherlands and Belgium. Aging and
Mental Health, 17, 623-629.

IPDE

International Personality Disorder Examination

Duijsens, I. J., Eurelings-Bontekoe, E. H. M., &
Diekstra, R. FW (1995). Leiden: Datec

IPO-16-NL

Inventory of Personality Organization (verkorte
vorm)

Ingenhoven, T., & Berghuis, H. (2019). The
Inventory of Personality Organisation, Short
Form. IPO-16-NL. Vragenlijst en
Gebruikershandleiding.

IPO-83-NL

Inventory of Personality Organization

Ingenhoven, T., Poolen, F., & Berghuis, H. (2004).
The Inventory of Personality Organisation (IPO).
Amersfoort: Psychiatrisch Centrum
Symforagroep.

LPFS-BF 2.0

Level of Personality Functioning Scale-Brief Form

Weekers, L. C., Hutsebaut, J., & Kamphuis, J. H.
(2018). The Level of Personality Functioning Scale
Brief Form 2.0: Update of a brief instrument for
assessing level of personality functioning.
Personality & mental health 13, 3-14.

LPFS-SR-NL

Level of Personality Functioning Scale‐Self Report;
LPFS‐SR)

Rossi, G., Debast, I., Berghuis, H., Ingenhoven, T.,
Heijden, P. van der & Morey, L. (2017). LPFS-SR-
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Afkorting

Vragenlijst

Bron
NL; Nederlandstalige vertaling van de niveaus van
persoonlijkheidsfunctioneren zelfrapportage
schaal (Dutch translation of the Level of
Personality Functioning Scale‐Self Report; LPFS‐SR)
van Morey, L. C.

MMPI-2

Minnesota Multiphasic Personality Inventory©-2

Derksen, J., Mey, H. de, Sloore, H., & Hellenbosch,
H. (2015). . MMPI-2; handleiding voor afname en
scoring. Nijmegen: PEN Test Publisher BV.

MMPI-2-RF

Minnesota Multiphasic Personality Inventory©-2Restructured Form

Heijden, P. T., van der., Derksen, J., Egger, J.,
Rossi, G., Lahei, M., & Bögels (2013). MMPI-2-RF.
Minnesota Multiphasic Personality Inventory©-2Restructured Form.. Nijmegen: PEN Tests
Publisher BV.

NEO-PI/FFI-3

NEO-PI-3 Persoonlijkheidsvragenlijst

Hoekstra, H., & Fruyt, F. de (2014). Amsterdam:
Hogrefe.

NKPV

Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst

Barelds, D. P. H & Luteijn, F. (2015). Nederlandse
Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst
(NKPV):Handleiding. Amsterdam: Boom Test
Uitgevers.

NPV-2-R

Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

Barelds, D. P. H., Luteijn, F., & Dijk, H. van (2014).
NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst.
Amsterdam: Boom .

NPV-J-2

Junior Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst 2

Barelds, D. P. H., Luteijn, F., & Dijk, H. van (2013).
Junior Nederlandse Persoonlijkheids vragenlijst.
Amsterdam: Boom.

OP

OntwikkelingsProfiel

Abraham, R. E. (1997). Het ontwikkelingsprofiel.
Een psychodynamische diagnose van de
persoonlijkheid. 221 bl., tabellen. Van Gorcum,
Assen.

OPV

OntwikkelingsProfiel Vragenlijst

Ingenhoven, T. J. M., Polak, M. G., Van, H. L., &
Abraham, R. E (2018). Amsterdam: Stichting
Ontwikkelingsprofiel.

PDQ-4+

Personality Diagnostic Questionnaire DSM-IV
version

Davison, S., Leese, M., & Taylor, P. J. (2001).
Examination of the screening properties of the
Personality Diagnostic Questionnaire-4+ (PDQ-4+)
in a prison population. Journal of Personality
Disorders, 15, 180-194.

PCL-R

Psychopathy Checklist-Revised

Vertommen, H., Verheul, R., Ruiter, C. de &
Hildebrand, M. (2002). De herziene versie van
Hare’s Psychopathie Checklist (PCL-R). Lisse:
Swets Test Publishers.

PID-5/BF-NL

DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (verkorte en
uitgebreide versie)

Heijden, P. van der, Ingenhoven, T., Berghuis, H.,
& Rossi, G (2014). Amsterdam: Boom.

PID-5-IBF-NL

DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst
(Informantenversie)

Rossi, G., Alphen, B. van, Weerdt, M. de, Markon,
K. E., & Krueger, R. F (2014). Amsterdam: Boom.
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Afkorting

Vragenlijst

Bron

PPI-R

Vragenlijst voor psychopathische
persoonlijkheidstrekken

Uzieblo, K., Verschuere, B., Jelicic, M., Rossi, G.,
Maesschalck, C., & Crmobe, G. (2010). PPI-R:
vragenlijst voor psychopathische
persoonlijkheidstrekken: een handleiding
.Amsterdam: Hogrefe.

RFQ

Reflective Functioning Questionnaire

Meulemeester C. de Vansteelandt, K., Luyten, P.,
Lowyck, B. (2018). Mentalizing as a mechanism of
change in the treatment of patients with
borderline personality disorder: A parallel process
growth modeling approach. Personal Disord. 9(,
22-29.

SCID-5-PV

Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5
Persoonlijkheidsstoornissen. Vragenlijst

Arntz, A., Kamphuis, J.H., & Derks, J. (2017).
Amsterdam: Boom.

SCID-5-AMPD

Structured Clinical Interview for the DSM-5
Alternative Model for Personality Disorders.
Users Guide. Module I, II, III

First, M. B., Skodol, A., Bender, D., & Oldham, J.,
& Arlington, V. A. (2018). Structured Clinical
Interview for the DSM-5 (R) Alternative Model for
Personality Disorders (SCID-5-AMPD) Module III.
American Psychiatric Association (nog niet
vertaald in het Nederlands maar kan als zodanig
wel gebruikt worden).

SCORS-G

The Social Cognition and Object Relations ScaleGlobal Rating Method

Michelle Stein Jenelle Slavin-Mulford, 2017,
Uitgever: Taylor & Francis Ltd. ISBN:
9781138633407.

SI

Structureel Interview

Kernberg, O. (1993). New Haven: Yale University
Press.

SIPP

Severity Indices of Personality Problems

Verheul, R., Andrea, H., Berghout, C., Dolan, C. C.,
Busschbach, J. J. V., Kroft, P. J. A. van der,
Bateman, A. W., & Fonagy, P. (2011). Severity
Indices of Personality Problems (SIPP-118) in
Adolescents: Reliability and Validity. Halsteren:
De Viersprong.

SMI

Schema Mode Inventory

Young, J., Arntz, A., Atkinson, T., Lobbestael, J.,
Weishaar,. M., Vreeswijk, M. F., & Klokman, J.
(2007). Schema Mode Inventory (SMI version 1).
New York: Schema Therapy Institute.

STiP 5.1

Semigestructureerd Interview
Persoonlijkheidsfunctioneren 5.1

Hutsebaut, J., Berghuis, H., Kaasebrood, A.,
Saeger, H. de, & Ingenhoven, T. (2015). Utrecht:
Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

STIPO

Structured Interview of Personality Organization

Clarkin, J. F., Caligor, E., Stern, B. L., & Kernberg,
O. F (2007). New York: Weill Medical College of
Cornell University (nog niet vertaald in het
Nederlands maar kan als zodanig wel gebruikt
worden).

TAT

Thematische Apperceptie Test

Muray, H. A. (1943). Cambridge, MA: Harvard
University Press.

TCI

Temperament en Karakter Vragenlijst

Duijssens, I. J., Spinhoven, P., Goekoop, J. G.,
Spermon, T., & Eurelings-Bontekoe, E. H. M.
(2000). The Dutch temperament and character

Pagina 49 van 408

Afkorting

Vragenlijst

Bron
inventory (TCI): dimensional structure, reliability
and validity in a normal and psychiatric
outpatient sample. Personality and Individual
Differences, 28, 487-499.

VKP-5

Vragenlijst Kenmerken Persoonlijkheid

Duijsens, I. J., Eurelings-Bontekoe, E. H. M., &
Diekstra, R. F. W. Leiden: Datec.

YSQ

Young Schema Questionnaire

Sterk, F., & Rijkeboer, M. M. (1997). YSQ-NL:
Young Schema Questionnaire Vragenlijst
Nederland. Utrecht: Ambulatorium Universiteit
Utrecht.

WHODAS

WHO Disability Assessment Schedule

Üstün, T. B., Kostanjsek, N., Chatterji, S., Rehm, J.
(eds) (2010). Measuring Health and Disability.
Manual for WHODisability Assessment Schedule.
WHODAS 2.0. Geneva. World Health
Organization.

Het diagnostische proces
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Het diagnostisch proces wordt vaak voorafgegaan door een triage waarbij een eerste globale inschatting
wordt gemaakt in welke instelling of bij welke hulpverlener de diagnostiek het beste plaats kan gaan
vinden. Verwijzing vindt dan mogelijk plaats op een “vermoeden van” een DSM-classificatie
persoonlijkheidsstoornis om het zorgproces te kunnen starten en de vergoeding daarvan te
rechtvaardigen.
Een diagnostisch onderzoek begint met een of meerdere gesprekken. Deze zijn erop gericht om de reden
van aanmelding (hulpvraag) te begrijpen en psychische klachten en problemen te doorgronden binnen
iemands sociale context en levensgeschiedenis. In de klinische praktijk worden verschillende vormen
onderscheiden, zoals de klachtenanamnese, de speciële anamnese, de biografische anamnese, de
ontwikkelings-anamnese en de heteroanamnese. Voor deze vorm van klinische diagnostiek zijn doorgaans
meerdere gesprekken nodig om alle relevante informatie te verzamelen, te integreren en daar conclusies
voor de indicatiestelling aan te kunnen verbinden. Indien deze vorm van onderzoek nog onvoldoende
antwoord geeft op bestaande vragen wordt de diagnostiek verdiept of verbreed door middel van
psychodiagnostisch onderzoek, intelligentie-onderzoek, neuropsychologisch onderzoek of
psychodiagnostisch onderzoek naar complexe comorbiditeit tussen persoonlijkheidsstoornissen of met
andere psychische stoornissen.
Het is belangrijk om direct vanaf het begin van het diagnostisch proces te werken aan een goede
samenwerkingsrelatie, en de diagnostiek te zien als een proces van ‘samen gaan begrijpen’. Eventuele
verstoringen in de werkrelatie dienen door de onderzoeker te worden opgemerkt en waar mogelijk snel
te worden hersteld. Diagnostiek zet zich over het algemeen voort gedurende de behandeling, dit wordt
ook wel procesdiagnostiek genoemd. Dit kan betekenen dat lopende een behandeling de diagnostiek kan
worden verdiept, het (veranderlijke) klachtenpatroon of de genoemde symptomen nadere betekenis
krijgen, of vanuit een ander perspectief of concept kunnen worden begrepen.

25
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Diagnostiek en classificatie
Binnen het diagnostische proces dienen diagnostiek en classificatie van elkaar te worden onderscheiden.
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Diagnostiek verwijst naar het proces waarin de hulpverlener, in samenwerking met de patiënt (en diens
naasten) stapsgewijs probeert te exploreren en te doorgronden wat precies de aard en ernst is van de
problematiek die achter de hulpvraag schuil gaat, alsmede het ontstaan en het beloop ervan. De reden
van aanmelding wordt geëxpliciteerd. Ernstige problemen waarbij de veiligheid of integriteit van de
patiënt of anderen acuut in het geding zijn (zoals acute suïcidaliteit, dreigende agressie, ernstig
middelengebruik, maatschappelijke teloorgang of actuele traumatiserende omstandigheden) zullen eerst
moeten worden aangepakt. Met behulp van een klachtenanamnese worden vervolgens symptomen en
problemen geïnventariseerd, het ontstaan en beloop ervan worden in kaart gebracht. Hierbij hanteert de
diagnosticus traditioneel een hypothetico-deductieve werkwijze: diagnostische hypothesen worden
gegenereerd, en door nader onderzoek worden onwaarschijnlijke opties verworpen en de meest
waarschijnlijke opties geverifieerd. Een biografische of ontwikkelingsanamnese kan daarbij zicht geven op
stagnaties in de ontwikkeling, op de ontstaansgeschiedenis van een stoornis, op oorzakelijke factoren, op
het beloop, en op omstandigheden die de klachten bestendigden of juist doen verminderen. Waar nodig
biedt een heteroanamnese aanvullende informatie. Verworven informatie wordt geïntegreerd tot een
diagnostische formulering of casusconceptualisatie, als input voor de indicatiestelling voor een passend
behandelaanbod. Op deze wijze is diagnostiek een klinisch proces dat plaats vindt in de spreekkamer
tussen hulpverlener en patiënt (en desgewenst diens naasten), een proces met een duidelijk omschreven
doel: indicatiestelling voor behandeling. Indien de problematiek complex of gelaagd van aard is of
achterliggende factoren in kaart gebracht moeten worden, zoals vaak het geval bij
persoonlijkheidspathologie, kan het proces van diagnostiek worden verdiept of verbreed door de inzet
van diagnostische instrumenten.
Er is een onderscheid te maken in de manier waarop informatie in het diagnostische proces wordt
vergaard en gewogen. Grofweg is er een verschil tussen klinische diagnostiek en aanvullende
psychodiagnostiek. In de klinische diagnostiek wordt de diagnostische informatie door de clinicus in
gespreksvorm verzameld, al dan niet op basis van een (semi-) gestructureerd interview. Vervolgens weegt
en interpreteert de clinicus deze informatie en bespreekt met de patiënt in welke lijdensdruk en/of
disfunctioneren het voor hem of haar geeft. Hierbij is sprake van een klinische normering, dat wil zeggen
de clinicus geeft een kwalitatief en kwantitatief oordeel op basis van deskundigheid en ervaring. De
clinicus deelt en bespreekt dit oordeel met de patiënt vanuit het perspectief van samenwerking. In een
aanvullend psychodiagnostisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests of
meetinstrumenten, waarbij de uitslagen van de meetinstrumenten volgens de handleiding en middels een
statistische normering gewogen worden. Overigens zal ook de psychodiagnosticus zelf deze uitkomsten
weer moeten interpreteren en integreren met anamnestische informatie tot een samenhangende
conclusie en een advies.
Classificatie staat voor het systematisch rubriceren van de gevonden klachten en problemen binnen een
gangbaar ordeningssysteem, zoals de DSM-5. Aangegeven wordt aan welke van de gestelde criteria wordt
voldaan volgens de DSM-5, Deel II (APA, 2014; vanaf hier: DSM-5), welke persoonlijkheidsstoornissen en
andere psychische stoornissen van toepassing zijn (comorbiditeit). Ook kan er een inschatting van de
beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren worden gemaakt op basis van het Alternatief DSM-5
model voor persoonlijkheidsstoornissen (DSM-5, Deel III; APA, 2014; vanaf hier: het AMPS). De
uiteindelijke classificatie vindt plaats nadat het proces van diagnostiek is voltooid middels een
diagnostische formulering. In de praktijk wordt echter vaak al vroegtijdig gezocht naar globale
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(voorlopige) classificaties om onderling te kunnen communiceren, de zorgtoeleiding te kunnen reguleren
en het vergoedingssysteem van geleverde zorg in gang te zetten (DBC te openen).
Stappenmodel voor classificatie en diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen

5

De werkgroep beveelt een klinisch pragmatisch stappenplan aan voor diagnostiek en classificatie van
persoonlijkheidsstoornissen.
Stap 1: Exploreer de hulpvraag en stel vast of er sprake is van een psychische stoornis.

10

Bij de start van een reguliere intake bij een instelling of praktijk in de GGz wordt samen met de patiënt
(en zijn naasten) de hulpvraag geëxpliciteerd. Onderzocht wordt of die (deels) terug te voeren is op een
psychische stoornis (zoals ook gedefinieerd is in deel I van de DSM-5). Deze eerste stap vindt plaats in de
vorm van een of meerdere gesprekken (klinische diagnostiek). Indien er geen sprake is van een psychische
stoornis wordt afgezien van nadere diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsproblematiek
Stap 2: Diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen
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Vervolgens wordt middels een diagnostisch onderzoek bepaald of er sprake is van een
persoonlijkheidsstoornis. De klachten en het functioneren worden geëxploreerd en er wordt een analyse
gemaakt van luxerende en onderhoudende factoren. Ook wordt gekeken naar beschermende factoren. In
deze stap wordt tevens de aanwezigheid van mogelijke comorbide psychische stoornis(sen) onderzocht,
waarvoor ook semi-gestructureerde interviews kunnen worden ingezet. Ook wordt het sociaal en
maatschappelijk functioneren in kaart gebracht, bijvoorbeeld ondersteund met de WHODAS (WHO
Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0)).
Bepaald wordt welke psychische stoornis op de voorgrond staat, en beoordeeld wordt welke aspecten
voorrang verdienden om behandeld te worden. Het is daarbij belangrijk oog te hebben voor symptomen
en gedragingen die vaak voorkomen bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en die specifieke
aandacht verdienen zoals zelfbeschadiging, suïcidaliteit, agressie, middelengebruik, dissociatieve
verschijnselen en psychotische ervaringen (Livesley & Clarkin, 2016). Als daar aanwijzingen voor zijn dient
in deze fase ook nagegaan te worden of er aanwijzingen zijn voor een persoonlijkheidsverandering door
een somatische oorzaak en waar nodig een adequate verwijzing geregeld te worden voor nader
onderzoek.
De aard van het onderzoek naar persoonlijkheidspathologie in deze tweede stap geschiedt goeddeels op
basis van klinische diagnostiek, dat wil zeggen dat de diagnostische informatie door de clinicus in
gespreksvorm wordt verzameld. Intakers dienen derhalve voldoende geschoold te zijn in deze integratieve
vorm van diagnostiek. Dit proces leidt tot het formuleren van een beschrijvende en verklarende diagnose,
waarbij ook de persoon achter de stoornis met zijn of haar context en levensgeschiedenis in beeld is
gebracht.
Aansluitend kan de classificatie van een of meerdere persoonlijkheidsstoornissen plaats vinden. De
classificatie van persoonlijkheidsstoornissen conform de DSM-5 vindt het meest betrouwbaar plaats met
behulp van een speciaal daarvoor ontworpen semi-gestructureerd interview. De aanbevolen (tijd en
inspanning besparende) gestandaardiseerde procedure verloopt in twee fasen: op basis van de uitslag van
een daarvoor geschikte screenende zelfrapportagevragenlijst wordt met een semi-gestructureerd
interview onderzocht welke specifieke persoonlijkheidsstoornissen geclassificeerd kunnen worden
(Dingemans & Sno,2004). Deze screenende zelfrapportage vragenlijsten zijn zonder interview niet
geschikt voor het vaststellen van een persoonlijkheidsstoornis, vanwege de hoge mate van
overrapportage van persoonlijkheidsstoornissen (Dingemans & Sno, 2004) en de beperkte differentiatie
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met andere psychische stoornissen. Er zijn daarbij in diagnostische procedure en het gebruik van de
instrumenten geen essentiële verschillen tussen de in DSM-5 onderscheiden Clusters A, B, C.

5

Tabel 1 geeft de vragenlijsten en meetinstrumenten die in deze stap gebruikt kunnen worden. Sommige
screeningsvragenlijsten zijn gekoppeld aan een specifiek bijbehorend interview (VKP-5 vragenlijst met
IPDE interview; SCID-5P-vragenlijst met SCID-5P interview), andere niet (ADP-IV, PDQ-4+). De genoemde
zelfrapportage-lijsten kunnen voor de praktijk als gelijkwaardig worden beschouwd, en zowel het IPDEinterview als het SCID-5-P-interview zijn geschikt om een classificatie vast te stellen.

10

Specifieke persoonlijkheidsstoornissen worden geclassificeerd wanneer de patiënt voldoet aan zowel de
algemene criteria van een persoonlijkheidsstoornis (Deel II DSM-5), als aan voldoende criteria voor een of
meerdere van de gespecificeerde persoonlijkheidsstoornissen. Wanneer wel aan de algemene criteria
maar niet volledig aan deze specifieke criteria wordt voldaan geldt de classificatie van een anderegespecificeerde of ongespecificeerde-persoonlijkheidsstoornis.

15

Indien op basis van de diagnostische formulering en classificatie de indicatiestelling voor behandeling
overtuigend kan worden gesteld kan het proces van diagnostiek daarmee, voor dit moment, worden
afgerond. Indien nodig of gewenst kan bij nieuwe ontwikkelingen stap 2 worden herhaald of nadere
diagnostiek worden voortgezet conform stap 3.
Stap 3: Verdere verdieping van de persoonlijkheidsdiagnostiek indien de diagnostiek en classificatie in stap
2 onvoldoende uitsluitsel geeft over aard en ernst van de stoornis t.b.v. behandelindicatie.

20

Voor verdere verdieping van de persoonlijkheidsdiagnostiek wordt aanbevolen het Alternatief DSM-5
model voor persoonlijkheidsstoornissen als referentiekader te nemen (AMPS; APA, DSM-5, deel III). Dit
model onderscheidt drie invalshoeken bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen: de ernst van
beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren (het A-criterium), de aard en ernst van pathologische
persoonlijkheidstrekken (het B-criterium), en een typologie van persoonlijkheidsstoornissen op basis van
een combinatie van persoonlijkheidsdisfunctioneren en persoonlijkheidstrekken.

25

De ernst van de beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren wordt beoordeeld op basis van
problemen in het Zelf (Identiteit en Zelfsturing) en het Interpersoonlijk functioneren (Empathie en
Intimiteit). De ernst van de persoonlijkheidspathologie wordt met behulp van de Niveaus van
Persoonlijkheidsfunctioneren Schaal (NPFS) ingedeeld in vijf niveaus, lopend van ‘geen noemenswaardige
beperkingen’ (niveau 0) tot ‘extreme beperkingen’(niveau 4) van het persoonlijkheidsfunctioneren.

30

Voor het vaststellen van het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren (AMPS criterium-A) kan een
combinatie van vragenlijst en interview worden gebruikt (zie Tabel), bijvoorbeeld als vragenlijst de LPFSBF-2.0 of de LPFS-SR-NL welke specifiek het persoonlijkheidsfunctioneren volgens het AMPS in kaart
brengen, of er kan gebruik worden gemaakt van vragenlijsten die het algemene
persoonlijkheidsfunctioneren volgens vergelijkbare dimensies meten: GAPD, IPO, OPV, SIPP). Als interview
wordt de STiP 5.1 aanbevolen. De SCID-AMPD module I is nog niet in het Nederlands vertaald. Voor het
vaststellen van de persoonlijkheidstrekken kan de PID-5 vragenlijst (of aanverwante vragenlijst) worden
gebruikt, die de trekfacetten in de vijf hoofddomeinen meet (AMPS Criterium B). Ook de SCID-AMPDmodule II is nog niet in een Nederlandse vertaling beschikbaar. Met behulp van Criterium A en B
instrumenten kunnen de zes persoonlijkheidsstoornissen (typen) van het AMPS worden bepaald: de
antisociale-, vermijdende-, borderline-, narcistische-, dwangmatige-, en schizotypischepersoonlijkheidsstoornis. Deze zes typen worden gedefinieerd middels een specifieke omschrijving van
matige of ernstigere beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren in combinatie met een specifiek
profiel van pathologische persoonlijkheidstrekken.

35

40
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Stap 4: Diagnostiek van complexe beelden en gecompliceerde situaties.
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De vierde stap betreft diagnostiek van complexe beelden en gecompliceerde situaties. Bij deze complexe
casuïstiek is er bijvoorbeeld sprake van meerdere persoonlijkheidsstoornis classificaties, comorbiditeit
met somatiek, met andere psychische stoornissen, met (cognitieve) functiestoornissen, met ernstige
psychosociale problematiek, of van complicaties in het beloop van een behandelproces. Dergelijke
complexiteit betekent vaak ook dat de aard van het onderzoek specifieke en specialistische kennis vereist.
Bijvoorbeeld, de differentiaal diagnostische vraag naar mogelijke differentiatie tussen een
autismespectrumstoornis en een persoonlijkheidsstoornis, of tussen complexe PTSS en
persoonlijkheidspathologie vraagt niet alleen kennis van de betreffende psychopathologie, maar ook van
specifieke specialistische onderzoeksmethodieken.
Het actief betrekken van de patiënt bij de vraagstelling en uitvoering van aanvullend diagnostisch
onderzoek vergroot diens betrokkenheid en komt de kwaliteit en betrouwbaarheid van uitkomsten van
het onderzoek ten goede. Het onderzoek beantwoordt dan in veel sterkere mate de vragen van de patiënt
zelf. Bovendien blijkt dat dergelijke procedures de commitment van de patiënt met de daaropvolgende
behandeling vergroot. Ook wordt er voor gepleit om persoonlijkheidsdiagnostiek niet alleen collaboratief
maar ook therapeutisch van aard te laten zijn. Het zogenaamde Therapeutisch psychologisch onderzoek
(TPO; De Saeger & Kamphuis, 2011) is een specifieke protocollaire uitwerking van een dergelijke
samenwerking. Een dergelijke diagnostisch-therapeutische houding en bejegening is tevens aan te
bevelen bij andere vormen van verdiepende persoonlijkheidsdiagnostiek.
De werkgroep adviseert onderzoek in stap vier vorm te geven middels een uitgebreid expertise klinisch
diagnostisch onderzoek, zoals een consultatie middels aanvullend psychodiagnostisch en/of psychiatrisch
onderzoek. Een psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidspathologie overstijgt het
classificerende denken, en is veelal gericht op dimensionele functionaliteiten en structurele kenmerken
van de persoonlijkheid. De aard van psychodiagnostisch onderzoek naar de persoonlijkheid is derhalve
multimethodisch en multiconceptueel, en waar nodig ook multidisciplinair. Er worden over het algemeen
meerdere instrumenten en methodieken gebruikt die conceptueel aansluiten bij de vraagstelling.
Bij een psychodiagnostisch onderzoek kunnen naast interviews en vragenlijsten zonodig ook andere
meetmethoden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld indirecte meetmethoden of een performance-based
test. Bij het laatste ligt de nadruk op het meten van psychologische processen (bijvoorbeeld waarneming
van de realiteit) en functiedomeinen zoals het vermogen om zich te verplaatsen in de binnenwereld van
de ander, welke worden afgeleid uit de specifieke gedragsreacties in een ongestructureerde testsituatie
waaraan men betekenis moet toekennen. Voorbeelden hiervan zijn de Thematisch Apperceptie test (TAT)
volgens de SCORS-G methode (Murray, 1943; Stein & Slavin-Mulford,. 2018) en de Rorschach test (R-PAS)
(Meyer & Eblin, 2012).

4.4

Aanbevelingen

Zorgvuldig en adequaat uitgevoerde diagnostiek is een essentieel onderdeel van de zorg voor mensen
met een persoonlijkheidsstoornis. Het wordt aanbevolen de diagnostiek en classificatie van
persoonlijkheidsstoornissen vanuit een aantal te onderscheiden uitgangspunten en stappen te bezien.
Stap 1
Het is aan te bevelen bij patiënten met een (mogelijke) persoonlijkheidsstoornis eerst de precieze
hulpvraag te exploreren en na te gaan of er voldoende aanwijzingen zijn dat deze terug te voeren is op
de aanwezigheid van een psychische stoornis, en vermoedelijk van een persoonlijkheidsstoornis.
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Stap 2
Het is aan te bevelen het identificeren van een persoonlijkheidsstoornis en het onderscheid van
persoonlijkheidsstoornissen met andere psychische stoornissen (differentiaal diagnostiek) te baseren
op een gedegen diagnostisch onderzoek middels een klachtenanamnese, een biografische anamnese
en onderzoek van de sociale context.

Het is aan te bevelen bij het classificeren van een persoonlijkheidsstoornis een semigestructureerd
interview (bij voorkeur IPDE of, SCID-5-P ) te gebruiken.

Het is te overwegen (om tijd te besparen) eerst een screenende vragenlijst (ADP-IV, PDQ-4+, SCID-5-PV
of VKP-5) door de patiënt te laten invullen en alleen de delen van het semigestructureerd interview af
te nemen behorend bij de stoornissen waarvoor aanwijzingen zijn gevonden in klinisch interview of
screeningsvragenlijst
5
Het is aan te bevelen in het diagnostisch proces het sociaal en maatschappelijk functioneren in kaart te
brengen, bijvoorbeeld ondersteund met de WHODAS.
Stap 3
Indien verdiepende diagnostiek nodig is, wordt aanbevolen om de aard en ernst van
persoonlijkheidspathologie nader te onderzoeken zoals omschreven in het Alternatief model voor
Persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5. Gebruik daarvoor klinische diagnostiek, waar nodig
ondersteund met daarvoor geschikte diagnostische instrumenten.
Stap 4
Het is aan te bevelen om bij complexe beelden aanvullend specialistisch psychodiagnostisch en/of
psychiatrisch onderzoek uit te (laten) voeren.
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4.5

Diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen in bijzondere
groepen

4.5.1

Jeugd en Jongvolwassenen

Diagnosticeren van kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren (12-23 jaar) is van belang om
waar nodig vroegtijdig en adequaat te kunnen interveniëren, waardoor ernstige en langdurige
psychopathologie mogelijk voorkomen wordt of de eventuele gevolgen van de persoonlijkheidsstoornis
kunnen worden beperkt. Net als bij volwassenen, is het bij jongeren voorafgaand aan elke interventie van
belang dat er naast een zorgvuldige beschrijvende diagnose helderheid over de vastgestelde DSM-5
classificatie gegeven wordt. Hierbij gelden globaal dezelfde aanbevelingen als bij volwassenen.
Daarnaast zijn er ook een aantal specifieke aandachtspunten bij het screenen op en diagnosticeren van
een persoonlijkheidsstoornis bij jongeren. Zeker wanneer interventies vroeg kunnen worden ingezet, kan
worden voorkomen dat deze patronen langdurig blijven bestaan. Dat sluit aan bij de bevinding dat de
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symptomen van een persoonlijkheidsstoornis veel veranderlijker zijn dan lange tijd werd aangenomen.
Bovendien dient er vanuit het perspectief van ontwikkelingen in het beloop van een
persoonlijkheidsstoornis rekening gehouden te worden met fluctuaties in de ernst, duur en omvang van
de stoornis, dit als gevolg van een complexe interactie van aanleg en latere psychologische en contextuele
factoren. Daarom is de aandacht bij jongeren niet alleen gericht op evidente persoonlijkheidsstoornissen,
maar juist ook op subklinische vormen van persoonlijkheidspathologie, bijvoorbeeld wanneer deze een
aantal kenmerken heeft maar niet aan een volledige classificatie voldoet. Hierbij kan een model van
klinische stadiëring (Hutsebaut en Hessels, 2017) behulpzaam zijn, waarin specifiek de mate van
progressie van de persoonlijkheidsproblematiek onderzocht wordt op basis van 1) ernst, duur en omvang
van de persoonlijkheidsproblematiek; 2) de aard en omvang van andere psychische problemen; en 3) de
impact op de ontwikkeling en het sociaal functioneren. Zo kan in kaart worden gebracht in welke stadium
in het beloop van de stoornis een jongere zich bevindt en wat er nodig is om diens ontwikkeling tijdig en
in goede banen te leiden. Vanuit dit ontwikkelingsperspectief is het dan ook belangrijk om een gestelde
diagnose niet jarenlang in een dossier te laten staan, maar op geregelde tijden – en in het bijzonder bij
het afsluiten van een behandeling – na te gaan of deze nog van toepassing is of moet worden herzien.
Indien van toepassing kan daarbij worden aangetekend dat het van belang is om alert te blijven op de
kans van een mogelijke terugval. Voor een betrouwbare en valide diagnose bij jongeren is een goede
werkrelatie nodig, niet alleen met de patiënt maar ook met diens ouders of verzorgers. Voor jongeren is
bovendien de sociale context waarin ze opgroeien van cruciaal belang. Dergelijke contextuele factoren
spelen een rol in de interactie tussen ouders en de jongere, en daarmee ook in diens
persoonlijkheidsontwikkeling. Goede contextuele en gezinsdiagnostiek is dan ook onmisbaar bij het in
kaart brengen van persoonlijkheidspathologie bij de jongere, en dient een integraal onderdeel van de
algehele diagnostiek uit te maken om goed zicht te krijgen op aanwijzingen voor mogelijke erfelijke
aanleg, psychische problematiek bij ouders, en ingrijpende life events.
Bovendien geldt dat de terughoudendheid die vaak nog bestaat over het diagnosticeren en classificeren
van persoonlijkheidsstoornissen onder het achttiende levensjaar als een belemmerende factor moet
worden gezien voor het tijdig bieden van passende hulp (Wall et al., 2021). Daarom is het belangrijk dat er
direct na uitleg van het diagnostisch beeld een adequate behandeling kan worden gestart, en dat een
versluierende diagnose zoals “bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling” achterwege wordt gelaten (NICE,
2009).
Tenslotte zijn er een aantal specifieke aspecten aan een DSM-5 classificatie die onder het achttiende
levensjaar anders zijn dan boven het achttiende jaar. Zo stelt DSM-5 bij de diagnostische classificatie BPS
expliciet dat het bij kinderen en jongeren volstaat wanneer gedurende één jaar aan de kenmerken wordt
voldaan (APA, 2014). Daarnaast wordt aan de antisociale persoonlijkheidsstoornis als enige
persoonlijkheidsstoornis een criterium van minimale leeftijd van 18 jaar gesteld. Voor de overige
persoonlijkheidsstoornissen geldt dat deze, evenals bij volwassenen, ook bij jongeren betrouwbaar
kunnen worden vastgesteld. Er bestaat een reeks van specifiek ontwikkelde instrumenten die de
diagnostiek kunnen ondersteunen. Voor een overzicht van deze specifieke instrumenten om
persoonlijkheidspathologie, en specifiek BPS, te onderzoeken bij jongeren, zie
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/borderline/.
4.5.1.1

Aanbevelingen

Net als bij volwassenen, is het bij jongeren voorafgaand aan elke interventie van belang dat er naast
een zorgvuldige beschrijvende diagnose helderheid over de gekozen DSM-5 classificatie geschetst
wordt. Hierbij gelden dezelfde aanbevelingen als bij volwassenen.
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Het is aan te bevelen om bij jongeren ook aandacht te hebben voor de specifieke kenmerken van een
persoonlijkheidsstoornis, ook als deze nog niet voldoet aan de criteria van een
persoonlijkheidsstoornis.

Het is aan te bevelen om ouders en andere belangrijke naasten te betrekken. bij de diagnostiek van
persoonlijkheidspathologie bij jongeren.

Het is specifiek bij jongeren aan te bevelen zorgvuldigheid te betrachten in het bespreken van de
diagnose en verhullend taalgebruik te vermijden.

Het is aan te bevelen rekening te houden met ontwikkelingen in het diagnostisch beeld en een remissie
ook expliciet vast te leggen.

4.5.2 Ouderen
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De diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen wordt bij ouderen gecompliceerd door een aantal
conceptuele en praktische factoren. Inhoudelijk gezien sluit een aanzienlijk deel van de DSM-5 criteria
voor de specifieke persoonlijkheidsstoornissen onvoldoende aan op de leef- en belevingswereld van
ouderen. Dit kan leiden tot onderdiagnostiek van cluster B-persoonlijkheidsstoornissen of tot
overclassificatie van cluster A-persoonlijkheidsstoornissen (Balsis et al., 2007). Bovendien is de
‘persoonlijkheidsverandering door een somatische aandoening’ (zoals opgenomen in het hoofdstuk
persoonlijkheidsstoornissen van de DSM-5), een relatief veel voorkomende stoornis bij ouderen. Een
dergelijke organische persoonlijkheidsverandering presenteert zich doorgaans met persisterende
gedragsproblemen, zoals apathie, agressie of ontremming, vaak op basis van (pre)frontaal
disfunctioneren. Vanuit etiologisch perspectief staat de veronderstelde één-op-één relatie met cerebrale
disfunctie echter haaks op de algemene definitie van een persoonlijkheidsstoornis en de veronderstelde
pathogenese van een persoonlijkheidsstoornis (Van Alphen et al., 2014). Bovendien is er een groot
verschil in behandelindicatie en -prognose van de persoonlijkheidsverandering door een somatische
aandoening enerzijds en een persoonlijkheidsstoornis anderzijds.
Een derde verschil van deze oudere leeftijdsgroep is dat de manifestatie van persoonlijkheidsstoornissen
op latere leeftijd anders kan zijn vergeleken met een vroegere levensfase. Dit geldt in het bijzonder voor
de cluster B-persoonlijkheidsstoornissen. Zo zien we bij ouderen minder impulsieve en agressieve
symptomen van persoonlijkheidspathologie en meer somatiserende, depressieve en passief-agressieve
uitingswijzen (Hutsebaut et al., 2019). Een en ander kan leiden tot onvoldoende onderkenning. Voorts zijn
er aanwijzingen dat persoonlijkheidspathologie voor het eerst, of op latere leeftijd opnieuw, zichtbaar kan
worden (Rosowsky et al., 2019). Dit maakt dat de uitingsvorm van persoonlijkheidspathologie niet altijd
stabiel is, en evenmin altijd van langere duur is, en daarmee niet geheel overeenkomt met de DSM-5
algemene criteria voor het vaststellen en classificeren van een persoonlijkheidsstoornis.
Bovendien spelen ook praktische beperkingen bij persoonlijkheidsonderzoek bij ouderen een rol in de
diagnostiek. Dit houdt enerzijds verband met mogelijke cognitieve en somatische beperkingen, en vaak
daaraan gerelateerde polyfarmacie (Schulkens et al., 2021), waardoor zelfrapportagelijsten en -interviews
lastiger zijn af te nemen als gevolg van begripsproblemen en/of beperkte inspanningskracht. De nadruk
zal dan komen te liggen op diagnostiek op basis van informantinformatie (hetero-anamnese). Anderzijds is
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het aantal voor ouderen beschikbare persoonlijkheidsvragenlijsten of -interviews beperkt. Deze zijn
slechts in beperkte mate gevalideerd in kleine, vaak specifieke samples van ouderen in de algemene
bevolking of GGz (SIPP-SF, PID-BF, ADP-IV, NEO-FFI, NEO-PI-3, YSQ).
5
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Wanneer bij ouderen het vermoeden bestaat van een persoonlijkheidsstoornis kunnenn twee specifieke
screeners voor persoonlijkheidsstoornissen ontwikkeld vanuit de ouderenzorg: 1. Gerontologische
Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS; Van Alphen et al., 2006) screent op de aan- of afwezigheid van
een DSM-5 persoonlijkheidsstoornis bij ouderen en is gevalideerd voor ouderen in de GGz,
huisartsenpraktijk en klinische Geriatrie; 2. Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP;
Barendse et al., 2013) brengt via informanten maladaptieve persoonlijkheidstrekken in kaart en is
gevalideerd in de GGz en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg ( VVT).
4.5.2.1

Aanbevelingen

Bij ouderen met beperkte psychische of somatische belastbaarheid is het aan te bevelen om
gefaseerde diagnostiek te verrichten. (Fase 1: screenend/classificerend, Fase 2:
voortgezet/dimensionaal, Fase 3: specifiek/therapiegericht), waar nodig ondersteund met relatief
korte, eenvoudige en tevens voor ouderen gevalideerde meetinstrumenten.

Bij ouderen met ernstige cognitieve stoornissen is het aan te bevelen om nadrukkelijk aandacht te
hebben voor diagnostiek op basis van informantinformatie.

4.5.3. Forensische Setting
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In de specifieke forensische context zal er niet altijd sprake zijn van een duidelijke hulpvraag van de
patiënt zelf. Ook moet, zeker bij gebruik van zelfrapportage-instrumenten rekening worden gehouden
met mogelijke manipulatie van de uitkomsten en van bedrog, vooral bij toepassing in de Pro Justitia fase
van diagnostiek (rekening houdend met de procespositie van de betrokkene). Bij diagnostiek van
persoonlijkheidsstoornissen bij forensisch psychiatrische patiënten is het dus in het bijzonder van belang
om gebruik te maken van zoveel mogelijk uiteenlopende informatiebronnen. Beschikbare
dossierinformatie, gedragsobservatie en uitgebreider onderzoek met diverse referenten dient in de
klinische diagnostiek te worden meegenomen. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten waarbij het
vermoeden bestaat op psychopathie. Diagnostici dienen adequaat getraind te zijn in het gebruik van het
instrumentarium en interpretatie van de uitkomsten daarvan. Ook dienen zij goed op de hoogte te zijn
van beperkingen in de validiteit en betrouwbaarheid van instrumenten binnen deze specifieke forensische
setting. Verder dient in de forensische setting ook, als onderdeel van de diagnostiek en indicatiestelling,
het recidiverisico volgens de geldende standaarden te worden ingeschat (risicoanalyse) en een
delictanalyse of delictscenario te worden beschreven. Met diverse vormen van diagnostiek wordt, naast
de aard en ernst van de persoonlijkheidspathologie en comorbide stoornissen , en de daaruit
voortvloeiende functionele beperkingen, tevens een indruk verkregen over de mentale draagkracht, de
intelligentie, het introspectieve vermogen, de motivatie voor behandeling, en de mate waarin men
iemand toegankelijk is voor behandeling.
Er is niet voor gekozen om in deze richtlijn uitgebreid in te gaan op de diagnostiek van psychopathie.
Hiervoor wordt verwezen naar de vigerende specifieke forensische zorgprogramma’s van het
Expertisecentrum Forensische Psychiatrie. De Hare’s Psychopathy Checklist - Revised (PCL-R) is een
veelgebruikt instrument voor het in kaart brengen van (een verhoogde mate van) psychopathie, alsmede
het voorspellen van (m.n. gewelddadige) recidive. Andere instrumenten die in toenemende mate binnen
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de forensische setting worden gebruikt zijn de Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality
(CAPP), een semigestructureerd interview om (veranderingen in) psychopathie te bepalen op zes
domeinen (dominantie, emoties, zelf, binding, gedrag en cognities), en de Triarchic Psychopathy Measure
(TriPM), een instrument bestaat uit 58 items op drie elementen (stoutmoedigheid, laaghartigheid en
disinhibitie). Voor de validiteit en bruikbaarheid van deze laatste twee instrumenten is echter nog
aanvullend wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk.
4.5.3.1

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen om bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen binnen forensische context
gebruik te maken van zoveel mogelijk informatiebronnen.
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Hoofdstuk 5
5.1
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Indicatiestelling

Inleiding

Uitgangsvraag
•
Wanneer en bij welke mensen met de diagnose persoonlijkheidsstoornis zijn psychotherapie,
farmacotherapie, vaktherapieën, verpleegkundige zorg, of andere interventies geïndiceerd?
Indicatiestelling beschrijft het proces dat op basis van de diagnostiek leidt tot het aanbieden van een
passende behandeling aan een individuele patiënt. Idealiter is de keus voor een behandeling gebaseerd
op kennis over wat voor wie werkt. Er is echter buitengewoon weinig evidentie die de vragen omtrent
indicatiesteling beantwoordt. Hoewel indicatiestelling ook wel wordt omschreven als een activiteit
waarbij de clinicus komt tot een advies voor behandeling, heeft de werkgroep ervoor gekozen het begrip
indicatiestelling ruimer op te vatten en ook in dit proces al duidelijk het ‘samen beslissen’ een plaats te
geven. Het tegemoet komen aan patiëntvoorkeuren voor een bepaald type behandeling lijkt tot betere
uitkomsten van de behandeling en minder drop-out te leiden (Swift et al., 2018).
Eerste voorwaarde voor het indiceren van een behandeling is dat de klachten en problemen (hulpvraag)
terug te voeren zijn tot een psychische stoornis, en met betrekking tot de aanbevelingen in deze richtlijn,
tot een persoonlijkheidsstoornis. Dat impliceert dat er een duidelijke lijdensdruk is en/of significante
beperkingen in het functioneren op belangrijke levensgebieden zijn. Uitzondering hierop is de
indicatiestelling voor preventie en vroeginterventie bij jongeren, omdat daar mogelijke interventies
worden aanbevolen voordat een (persoonlijkheids-)stoornis volledig tot ontwikkeling is gekomen.
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 3, Preventie en Vroegsignalering van deze richtlijn.
Voorafgaand aan indicatiestelling voor behandeling dient zorgvuldig diagnostiek verricht te worden (zie
hoofdstuk 4, Screening en Diagnostiek, van deze richtlijn). De uitkomst van het diagnostisch proces is een
beschrijving van de problemen in de individuele en situationele context, met een verklaringsmodel over
het ontstaan en het beloop, en daaruit volgend de mogelijke aangrijpingspunten voor interventies.
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Het vastleggen van een diagnostische classificatie maakt deel uit van het diagnostisch proces. De
classificatie is een belangrijk aspect bij de keuze voor een behandeling, maar meestal niet de
doorslaggevende factor De ervaren probleemgebieden en functionele beperkingen geven vaak meer
richting voor de indicatiestelling voor behandeling dan de formele DSM-5- classificatie.
Het is belangrijk om in het diagnostisch proces tevens een inschatting te maken van de sterke kanten,
mogelijkheden en vaardigheden die een patiënt heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om mogelijkheden om
een samenwerkingsrelatie aan te gaan, mogelijkheden om in een groep te kunnen functioneren, om
emoties te verdragen, maar ook om praktische mogelijkheden bijvoorbeeld om naar een locatie te reizen
of om de behandeling te combineren met andere taken (school, opleiding, werk, zorgtaken). Deze
mogelijkheden en vaardigheden zijn niet statisch; een deel van de behandeling kan er juist op gericht zijn
de voorwaarden om te kunnen profiteren van een behandeling te vergroten.
Voor het stellen van een indicatie voor behandeling is het belangrijk goed zicht te hebben op de
probleemgebieden, hoe deze op hoofdlijnen met elkaar samenhangen, en wat de behoeften van de
patiënt zijn en welke doelen de patiënt wil bereiken. Overeenstemming over behandeldoelen is een
belangrijke voorspeller voor succes van behandeling (Shick Tryon et al., 2018).

40

Zo mogelijk worden, uiteraard met toestemming van de patiënt, ook naasten betrokken bij deze
beslissing. Patiënt en naasten moeten voldoende informatie krijgen om een weloverwogen keus te
kunnen maken.
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In alle gevallen geldt dat indicatiestelling geen eenmalige activiteit is. Het is belangrijk om regelmatig de
voortgang van de behandeling te evalueren en met elkaar te bespreken of de geboden behandeling (nog)
helpend en passend is. De indicatie voor behandeling kan waar nodig worden bijgesteld.
Specifieke groepen
5

10

15

Indicatiestelling bij jongeren met een persoonlijkheidsstoornis
Bij jongeren is het nog sterker van belang om de context waarin de jongere opgroeit te betrekken in de
besluitvorming over een passende behandeling. In veel gevallen gaat het dan om het betrekken van
ouders, daar een jongere vaak nog bij zijn of haar ouders woont, en op emotioneel, praktisch, financieel
en juridisch vlak nog afhankelijk van hen is. Zo wordt het zoeken van hulp vaak geïnitieerd door ouders of
andere naasten en zijn deze van invloed op de context waarin een jongere zich ontwikkelt. Het betrekken
van naasten is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een passende behandeling.
Omdat de centrale ontwikkelingstaken bij jongeren zich concentreren rond de psychosociale
ontwikkeling, zal er bij het afwegen van welke behandeling passend is, aandacht moeten zijn voor het
bevorderen, op gang brengen of ondersteunen van de ontwikkeling op het gebied van school, werk,
financiën, vriendschappen en relaties. Daarom zal moeten worden afgewogen hoe er naast het
behandelen van de psychopathologie, ook interventies worden geboden gericht op het bevorderen van
een wenselijke psychosociale ontwikkeling. Vaak zal het nodig zijn dit in een samenwerking tussen GGz en
sociaal domein vorm te geven.
Indicatiestelling bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis
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Naast de genoemde aspecten van indicatiestelling hangt bij ouderen de keuze voor het type interventie
tevens af van specifieke patiëntkenmerken, zoals cognitieve en/of somatische co-morbiditeit. Genoemde
co-morbiditeit kan interfereren met reguliere psychotherapeutische en/of medicamenteuze
behandelingen en derhalve de indicatiestelling beïnvloeden. Daarnaast is de hulpvraag met enige
regelmaat niet afkomstig vanuit de oudere zelf maar vanuit diens systeem van mantelzorgers of
professionele zorg, zoals thuiszorg, verpleegkundig personeel in verpleeghuizen of klinische geriatrie. De
indicatiestelling is doorgaans dan meer gericht op psycho-educatie, gedragsadvisering en/of
mediatietherapie
Forensische zorg
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De indicatiestelling voor de (al dan niet verplichte) behandeling in een forensisch kader neemt een aparte
plek in. In de behandeling van de forensische patiënt wordt gestreefd naar re-integratie in de
maatschappij, waarbij het verminderen van het recidiverisico tot stand wordt gebracht door dynamische
risicofactoren te verminderen en beschermende factoren te versterken. Ook in de forensische setting
dient de behandeling echter zo optimaal mogelijk te worden afgestemd met en op de individuele patiënt.
Die behandeling is goed gestructureerd, consequent en volledig, kent meetbare doelen en subdoelen en
streeft naar optimale samenwerking tussen patiënt, (naasten) en zorgverlener om de kans op positieve
resultaten van de behandeling zo groot mogelijk te maken.

5.2

Wetenschappelijke onderbouwing

Voor deze uitgangsvraag werd niet systematisch literatuur gezocht. De uitgangsvraag is derhalve
beantwoord op basis van consensus.
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5.3

Van bewijs naar aanbevelingen

5.3.1

Patiënten perspectief

Vanuit het patiënten perspectief is van belang dat iemand een behandeling krijgt die als passend wordt
ervaren en die naar verwachting effectief zal zijn. Eigen motivatie en voorkeur van de patiënt spelen
daarbij een belangrijke rol. De hulpvraag van de patiënt en diens wensen en behoeften dienen centraal te
staan, niet primair het behandelaanbod van de instelling. De vraag die als uitgangspunt dient te staan is:
welke hulp/interventie/behandeling heeft deze patiënt nodig om zijn of haar problemen aan te pakken?
Daarbij is het belangrijk de blik nadrukkelijk te richten op het verbeteren van het sociale en
maatschappelijk functioneren en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Patiënten en hun naasten
dienen te beschikken over voldoende informatie om een goede afweging te kunnen maken welke
behandeling het meest passend is. Een behandeling vraagt van patiënten een grote inspanning. Dat wordt
niet altijd als haalbaar beleefd. Het is nadrukkelijk ook een optie om te kiezen om (vooralsnog) af te zien
van een geïndiceerd behandelaanbod. Het is belangrijk dat een patiënt ruimte krijgt om later terug te
mogen komen op een dergelijk besluit
Indicatiestelling kan terugkomen op verschillende momenten gedurende een behandeltraject. Het is
belangrijk regelmatig samen te evalueren of een gekozen behandeling (nog) voldoende passend is.

5.3.2

20

Juist omdat persoonlijkheidsstoornissen vaak veel gevolgen hebben voor interpersoonlijke relaties en het
sociaal functioneren, verdient het betrekken van naastbetrokkenen extra aandacht. Naastbetrokkenen
willen doorgaans graag betrokken worden in het proces van indicatiestelling en bij de behandeling. Het
systeem waarin iemand verkeert kan mede richting geven voor de indicatie voor behandeling en de
indicatie voor behandeling dient mede te worden afgestemd op de draaglast en de draagkracht van de
naasten.

5.3.3
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Naastenperspectief

Professioneel perspectief

Indicatiestelling vraagt het gezamenlijk afwegen van uiteenlopende aspecten, zowel van de patiënt, diens
omgeving, als van reëel beschikbare behandelmogelijkheden. Belangrijke factoren die in deze overweging
betrokken en afgewogen dienen te worden zijn: de ernst van de klachten en symptomen, het niveau van
persoonlijkheidsfunctioneren, de veerkracht en persoonlijke capaciteiten, motivatie, werkrelatie, sociaalmaatschappelijk functioneren, mate van (vroegkinderlijke) traumatisering, en de resultaten van
voorgaande behandeling. Dit komt overeen met een studie van Van Manen et al. (2012) waarin
onderzoek werd gedaan naar factoren die experts op het gebied van de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen van belang achten bij de indicatiestelling.
Voor de meeste persoonlijkheidsstoornissen heeft een vorm van psychotherapie de voorkeur. Op basis
van de evidentie zijn er geen absolute contra-indicaties zijn voor psychotherapeutische behandeling. Wel
kunnen er belemmeringen zijn om direct te starten met psychotherapie, wanneer bijvoorbeeld eerst
behandeling gericht op stabilisatie of behandeling van comorbiditeit (zoals depressie, verslaving of PTSS)
nodig is. In een traject van stabilisering kunnen farmacotherapie en (sociaal) verpleegkundige interventies
behulpzaam zijn als onderdeel van een behandeling.
Bestaande effectieve behandelingen vragen aanpassingen bij een verstandelijke beperking , aanwezigheid
van een autismespectrumstoornis of actuele psychotische klachten naast de persoonlijkheidsstoornis,
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maar dat wil niet zeggen dat er in dergelijke problematiek op voorhand een contra-indicatie voor een
persoonlijkheidsgerichte behandeling is. Ook een lage motivatie, antisociaal gedrag of ongunstige
contextuele factoren vormen geen absolute contra-indicatie voor een behandelaanbod, maar vragen vaak
wel een op de persoon toegesneden behandelplan. De meeste contra-indicaties die in de praktijk worden
gehanteerd, zijn niet gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, maar betreffen relatieve of tijdelijke
contra-indicaties voor een bepaald type zorgaanbod.
In alle gevallen is het belangrijk om een behandeling regelmatig te evalueren, en zo nodig bij te stellen.
Daarbij is er de mogelijkheid van bijstelling of wijziging van de indicatie. Ook kan het gebeuren dat de
behandeling die voor een patiënt het meest passend lijkt, niet beschikbaar is. De werkgroep is van mening
dat in dat geval de optie van een doorverwijzing dient te worden aangeboden.

5.3.4
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Keuzes in de indicatiestelling

Wanneer psychotherapie wordt geïndiceerd, moet een keus gemaakt worden voor intensiteit, duur en
setting. Ook moet er een samenhangend plan worden gemaakt welke problemen of symptomen het
eerste focus voor behandeling zullen zijn, en welke problemen mogelijk later in een behandeltraject. Zie
hiervoor ook het hoofdstuk 12, Comorbiditeit, van deze richtlijn.
Zoals verder uitgewerkt in hoofdstuk 4, Psychotherapie, van deze richtlijn, is het aan te bevelen patiënten
met persoonlijkheidsstoornissen psychotherapeutische behandeling aan te bieden die is gebaseerd op
een duidelijk concept van persoonlijkheidspathologie en welke rekening houdt met de specifieke
beperkingen van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Bij het aanbieden voor een
psychotherapeutische behandeling is het belangrijk dat duur en intensiteit van de behandeling zo hoog als
nodig, maar zo laag als mogelijk liggen. Indien iemand nog een opleiding volgt, werkt, of een andere
zinvolle dagbesteding heeft, dan dient een dosering gekozen te worden die minimaal interfereert met
deze aspecten van het sociale functioneren.
Indien er sprake is van ernstige ontregelingen (crisis), ernstig belemmerende symptoomstoornissen
(psychotische klachten, PTSS, verslavingen …) of van zeer belemmerende contextfactoren (geen vaste
woon- of verblijfplaats, geen inkomen, gebrek aan veiligheid, aanhoudende mishandeling in relaties), dan
dient het eerste doel van behandeling veiligheid en stabilisering te zijn. Dit gebeurt bij voorkeur binnen
een geïntegreerd traject, waarbij een meer persoonlijkheidsgerichte behandeling (desgewenst) kan
aansluiten op een meer stabiliserende of klachtgerichte behandeling.
Naast psychotherapie zijn er diverse andere vormen van behandeling beschikbaar die vaak als aanvulling
of als voor-/natraject van psychotherapeutische behandeling kunnen worden aangeboden. Hieronder
worden in dat kader kort farmacotherapie, vaktherapieën en verpleegkundige zorg en e-health
besproken.
In verschillende situaties kan er een indicatie voor farmacotherapie zijn: bij een comorbide stoornis
waarvoor farmacotherapie wordt aanbevolen, in crisissituaties gericht op het snel verminderen van
bijvoorbeeld angst of psychotische verschijnselen, en voor het verlichten van specifieke klachten en
symptomen. Voor details wordt verwezen naar hoofdstuk 7, Farmacotherapie, van deze richtlijn.
Verpleegkundige zorg zal doorgaans deel uitmaken van een breder pakket van behandeling.
Verpleegkundige zorg kan worden aangeboden om steun, structuur en activatie te bieden, bijvoorbeeld in
de vorm van sociotherapie. Ook kan verpleegkundige zorg hulp bieden bij praktische problemen en
leerdoelen uit de behandeling te helpen generaliseren naar de thuissituatie.
Ook vaktherapieën maken vaak deel uit van een breder pakket aan behandeling, bijvoorbeeld in een
(dag)klinische setting. Vaktherapie kan bij diverse probleemgebieden worden ingezet: ten behoeve van
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het in contact komen met (moeilijk bereikbare) emoties en in het kader van het werken aan doelen als:
emotie-, stress- en spanningsregulatie, identiteit/zelfbeeld, zelfexpressie, stemming/angst, ontspanning,
verandering van patronen en sociaal functioneren.
5

10

Onderzoek naar diverse e-health-toepassingen heeft recent een hoge vlucht genomen. E-health kent vele
vormen: het varieert van het aanbieden van verschillende therapievormen middels beeldbellen tot het
gebruik maken van online hulpmiddelen bij de behandeling, zoals modules op e-health-platforms en
diverse mobiele applicaties. Systematisch onderzoek naar de toepassing van e-health bij de behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen is dringend gewenst (Ilagan, et al., 2020). In afwachting daarvan wordt
aanbevolen steeds in goed overleg met de patiënt te bekijken welke e-health-toepassingen voor hem of
haar geschikt zijn.
Indicatie voor (dag)klinische psychotherapie
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De meeste onderzoeken naar behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen zijn uitgevoerd in een
ambulante setting (zie hoofdstuk psychotherapie). In specifieke situaties kan er reden zijn voor het
aanbieden van dagklinische of klinische psychotherapie. Wanneer adequaat uitgevoerde ambulante
behandeling onvoldoende effectief is (geweest), en intensivering van behandeling nodig is, kan
(dag)klinische psychotherapie geïndiceerd zijn. In dagklinische psychotherapie wordt de behandeling
geïntensiveerd door het aanbieden van meerdere dagdelen behandeling per week en door het verbreden
van het behandelaanbod met andere vormen van behandeling zoals vaktherapie, sociotherapie of
vaardigheidstrainingen.
Bij klinische psychotherapie is het sociotherapeutische behandelmilieu in de kliniek een belangrijk
ingrediënt van de behandeling, naast diverse vormen van psychotherapie, systeemtherapie en nonverbale therapieën. Klinische psychotherapie kan aangewezen zijn wanneer steun in de thuissituatie
ontoereikend is of wanneer verblijf in een therapeutisch behandelmilieu nodig is om behandeling te
optimaliseren. In een psychotherapeutische kliniek kan dan meer holding worden geboden om een
behandelproces mogelijk te maken.
Indicatie voor opname (anders dan klinische psychotherapie)

30

35

Een tijdelijke opname in een psychiatrische kliniek kan bij mensen met een persoonlijkheidsstoornissen
om verschillende redenen geïndiceerd zijn. In een crisissituatie kan er een noodzaak zijn om de patiënt,
meestal kortdurend, op te nemen. Een opname kan ook geïndiceerd zijn voor de behandeling van een
comorbide stoornis (bijvoorbeeld behandeling van een psychotische decompensatie, ernstige depressie,
opname ter detoxificatie bij stoornissen in het gebruik van middelen). Opnames zijn bij mensen met een
persoonlijkheidsstoornis zijn niet per definitie gecontra-indiceerd, maar het is wel belangrijk een opname
duidelijk te positioneren binnen een lopende behandeltraject. Dat betekent dat de ambulante
behandelaar betrokken is bij de indicatie voor opname en zo mogelijk tevoren duur en doel van de
opname bespreekt met de patiënt en diens naasten. Ook tijdens de opname blijft de ambulante
behandelaar betrokken en zorgt ervoor dat de behandeling na ontslag uit de kliniek op gepaste wijze kan
worden voortgezet. In de specifieke forensische context kan een opname zijn aangewezen op grond van
het geïndiceerde beveiligings- en begeleidingsniveau.
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5.3.5

Middelenbeslag

Onderzoek naar kosteneffectiviteit van behandelingen is schaars. Enkele studies wijzen uit dat
gespecialiseerde psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen kosteneffectief is (Soeteman et al.,
2010; Soeteman et al., 2011).
5

10

De opleidingstrajecten voor de verschillende gespecialiseerde vormen van psychotherapie voor de
borderline-persoonlijkheidsstoornis zijn intensief en kostbaar. De capaciteit van deze vormen van
psychotherapie is niet toereikend voor het aantal patiënten met persoonlijkheidsstoornissen dat
dergelijke hulp zoekt. De op generiek werkzame factoren gebaseerde behandelingen zoals GIT-PD vergen
een minder intensieve training, en vormen in dat opzicht een belofte qua beschikbaarheid en kosten
(Iliakis et al., 2019).

5.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen indicatie voor behandeling te baseren op zorgvuldige diagnostiek, waarbij de aard,
ernst en complexiteit van de persoonlijkheidsproblematiek wordt afgewogen naast de sociale factoren
en de behoeften en capaciteiten van een patiënt.

Het is aan te bevelen de voorkeur van een patiënt voor een bepaalde behandeling in belangrijke mate
mee te laten wegen in de keus voor een behandeling. De patiënt dient voldoende informatie te krijgen
om samen tot een weloverwogen keuze te komen.

Het is aan te bevelen zo mogelijk (uiteraard in samenspraak met de patiënt) naasten te betrekken bij de
indicatiestelling en hierbij hun draagkracht en hun draaglast in ogenschouw te nemen.

Het is aan te bevelen om bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen waar mogelijk een
psychotherapeutische behandeling aan te bieden..
15
Het is aan te bevelen om bij verstorende en ontwrichtende problemen en situaties de behandelfocus bij
aanvang te richten op stabilisatie van de problemen of de situaties alvorens de focus te verschuiven
naar het omgaan met stressoren uit de leefwereld of het aanpakken van factoren van de
persoonlijkheid. Dit gebeurt bij voorkeur binnen een geïntegreerd traject, waarbij een meer
persoonlijkheidsgerichte behandeling (desgewenst) kan aansluiten op een meer stabiliserende of
klachtgerichte fase van de behandeling.

Het is aan te bevelen om de behandeling regelmatig te evalueren, en nadrukkelijk de mogelijkheid open
te houden van bijstelling of wijziging van de indicatie

Het is aan te bevelen om de behandeling in beginsel ambulant aan te bieden.
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Het valt te overwegen, wanneer ambulante vormen van behandeling als onvoldoende effectief wordt
ingeschat dan wel de thuissituatie onvoldoende structuur biedt, intensivering van behandeling middels
een (dag)klinische programma aan te bieden.

Het is aan te bevelen om, wanneer een bepaald aanbod dat het meest passend lijkt voor de betreffende
patiënt niet beschikbaar is, de optie van een doorverwijzing aan te bieden
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Hoofdstuk 6
6.1

5

10

Psychotherapie

Inleiding

Uitgangsvraag
•
Welke behandelvormen en (psycho)therapieën worden aanbevolen bij
persoonlijkheidsstoornissen?
•
Welke behandelvorm wordt aanbevolen voor welke specifieke types van
persoonlijkheidsstoornissen?
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van het wetenschappelijke onderzoek naar
psychologische/psychotherapeutische behandelingen voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
De kwaliteit en daarmee de bewijskracht van dit onderzoek wordt beoordeeld.
In het overzicht is onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van individuele psychotherapie,
groepspsychotherapie en (dag-)klinische psychotherapie. De duur van de beschreven behandelvormen
varieert van enkele maanden tot enkele jaren, de intensiteit en dosering van 1x per week een ambulante
sessie tot dagelijks meerdere sessies ((dag)klinische behandeling).
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De behandelingen worden in dit overzicht ingedeeld in drie groepen:
1.
Specifieke behandelingen ontwikkeld op basis van een theorie en methode voor de behandeling
van persoonlijkheidsstoornissen: Mentalisatiebevorderende therapie (MBT) en
Overdrachtsgerichte therapie (TFP) voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis, Dialectical
Behavior Therapy (DBT) en Schema Focused Therapy (SFT) voor de borderline- en antisocialepersoonlijkheidsstoornis;
2.
Generieke behandelingen, ontwikkeld vanuit een algemeen concept van
persoonlijkheidsstoornissen en gericht op de algemene kenmerken van
persoonlijkheidsstoornissen, doorgaans initieel opgezet voor borderline-persoonlijkheidsstoornis:
Good Psychiatric Management (GPM), Structured Clinical Management (SCM), Good Clinical Care
(GCC), Supportive Psychotherapy (SPT), Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders
(GIT-PD).
3.
Niet specifiek voor persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelde behandelingen, die wel voor deze
doelgroep onderzocht zijn (bijvoorbeeld Cognitive Behavioral Therapy (CBT) en Problem Solving
Therapy bij antisociale-persoonlijkheidsstoornis, CBT en psychodynamische therapie bij
vermijdende-persoonlijkheidsstoornis, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), CBT, IPT,
Cognitive Analytic Therapy (CAT) bij borderline-persoonlijkheidsstoornis).3 De meeste van deze
behandelvormen hebben overigens een theorie en methode die goed kunnen aansluiten bij de
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
Deze onderverdeling is ook gehanteerd bij de meta-analyses die voor deze richtlijn zijn uitgevoerd. Het
aantal studies dat aan de standaarden voor inclusie voldoet is veel groter bij de specifieke therapieën
(waar onderling het aantal studies per behandelvorm flink verschilt) dan bij de andere twee categorieën.
De argumenten om de vormen van psychotherapie in de tweede en derde categorie toch in de analyses te
betrekken zijn:
3

ACT: Acceptance and commitment therapy; BPD: borderline personality disorder; CAT: Cognitieve analytische therapie; CBT: Cognitieve
Gedragstherapie; GPM: Good Psychiatric Management; SCM: Structured Clinical Management; GCC: Good Clinical Care; SPT: Supportive
Psychotherapy; GIT-PD: Guideline Informed Treatment-Personality disorders; DBT: Dialectical behavior therapy; MBT: Mentalisation based
therapy; SFT: Schema-focused therapy; TFP: Transference-focused psychotherapy; IPT: Interpersoonlijke Therapie.
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3.

De goede resultaten van een aantal generieke psychotherapieën in vergelijkingsstudies met
specifieke therapieën (o.a. Cristea et al., 2017);
De brede verspreiding in Nederland van de generieke psychotherapie GIT-PD (die verwant is aan
GPM, SCM en SPT);
Het gegeven dat de capaciteit van de specifieke psychotherapie beperkt is, terwijl er grote urgentie
is om in de breedte de zorg aan patiënten met persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren. Omdat
deze generieke therapieën minder langdurige extra opleiding vergen, aangezien ze gebaseerd zijn
op een algemene basishouding en -vaardigheden, is het aannemelijk dat ze makkelijker te
implementeren zijn en kunnen ze helpen een antwoord te bieden op de urgente nood aan meer
behandelcapaciteit voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

De besproken onderzoeken laten grote verschillen zien voor wat de aard van de onderzochte effecten en
de gebruikte uitkomstmaten betreft. In de analyse en onderbouwing van de conclusies is er gekozen voor
de volgende domeinen van behandeleffect, die alle voor de patiënt belangrijke doelen van de
behandeling representeren:
Kwaliteit van leven/lijdensdruk
Maatschappelijk herstel
o Psychosociaal functioneren
o Vermindering van recidiverisico (specifiek voor forensische sector)
Symptomatisch herstel
o Ernst van de persoonlijkheidsstoornis
o Depressieve klachten
o Zelfbeschadiging
o Zelfdoding
Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zien zelf Kwaliteit van leven/lijdensdruk en Maatschappelijk
herstel als belangrijke, vaak cruciale, uitkomsten (Katsakou et al., 2012). Deze uitkomsten zijn in een
beperkt aantal studies gemeten. De uitkomst Symptomatisch herstel komt in bijna alle studies voor. De
werkgroep verwacht dat de aandacht voor sociaal-maatschappelijke uitkomstmaten in toekomstig
onderzoek zal toenemen. Hierdoor kan ook een genuanceerder beeld gevormd worden van de
werkzaamheid van diverse behandelingen. Prospectieve studies laten immers zien dat (tijdelijk en/of
gedeeltelijk) symptomatisch herstel zelfs in het natuurlijke beloop bij patiënten die zich melden voor
behandeling, erg frequent voorkomt, terwijl (duurzaam) sociaal-maatschappelijk herstel veel lastiger te
bereiken is (Zanarini et al., 2012).
Behandelvormen gericht op één aspect van de persoonlijkheidsstoornis worden (bijna) altijd in
samenhang met andere behandelvormen aangeboden; ze worden derhalve ‘add-on’ behandelingen
genoemd. Een voorbeeld is het in Nederland veelvuldig toegepaste VERS, dat zich richt op
emotieregulatieproblemen. In de analyses zijn alleen de bredere behandelpakketten meegenomen. Een
uitzondering werd gemaakt voor VERS omdat deze interventie in Nederland veelvuldig wordt toegepast
en ook internationaal werd onderzocht. Parallel hieraan zijn uitkomsten beperkt tot een enkel symptoom,
zoals affectieve instabiliteit of boosheid, niet meegenomen, omdat de betekenis van een potentiële
verbetering op slechts 1 symptoom beperkt is.
Er is veel onderzoek verricht naar psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen; het
gaat dan veelal om niet-vergelijkend onderzoek. De werkgroep heeft ervoor gekozen om de bevindingen
op basis van deze onderzoeken alleen afzonderlijk te noemen wanneer deze tot aanvullende conclusies en
aanbevelingen leiden.
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De categoriale indeling van persoonlijkheidsstoornissen conform Sectie II van DSM-5 is de afgelopen
decennia om verschillende redenen toenemend bekritiseerd: de algemene criteria zouden te vaag en aspecifiek zijn, de diagnostische drempels om een categoriale diagnose te stellen arbitrair en de
constructvaliditeit beperkt. Het is de verwachting van de werkgroep dat in de komende jaren de invloed
van een meer dimensionele indeling zoals in ‘Het alternatief DSM-5-model voor
persoonlijkheidsstoornissen’ (AMPD, APA, 2014) zal toenemen. Het AMPD biedt een hybride categoriaaldimensioneel model, waarin voor classificatie allereerst gekeken wordt naar de ‘Algemene criteria voor
een persoonlijkheidsstoornis’ die het vaststellen van twee zaken vereisen: (1) beperking(en) van het
persoonlijkheidsfunctioneren (Criterium A) en (2) pathologische persoonlijkheidstrekken (Criterium B).
Vervolgens wordt dan beoordeeld tot welke specifieke classificatie de specifieke beperkingen (A) en
persoonlijkheidstrekken (B) leiden: de antisociale-, de vermijdende-, de borderline-, de narcistische-, de
dwangmatige-, de schizotypische-, of de ‘trekgespecificeerde-‘ persoonlijkheidsstoornis. Door Criterium A
te formuleren in termen van beperkingen in zelf- en interpersoonlijk functioneren werd een poging
ondernomen om veel specifieker dan in DSM-5 Sectie II de gemeenschappelijke kern onderliggend aan
alle types van persoonlijkheidsstoornissen te identificeren. Criterium A en B zijn dimensioneel, terwijl de
type-specifieke criteria toch nog steeds een categoriale classificatie toelaten. Het is nog wel onduidelijk in
hoeverre deze alternatieve classificaties overeenstemmen met de traditionele DSM-5 sectie-II,
classificaties met dezelfde naam.
Het wetenschappelijke onderzoek is tot op heden gebaseerd op de traditionele categoriale (sectie II)
indeling. Dat onderzoek wordt in dit hoofdstuk overzien. Het is echter wel mogelijk om de indeling van het
hoofdstuk al enigszins te laten leiden door de nieuwe visie vanuit het ‘alternatief model’. In dit model
wordt het accent primair gelegd op de gemeenschappelijke kern onderliggend aan de diverse types van
persoonlijkheidsstoornissen (Criterium A), terwijl de verschillende specifieke types slechts specificaties
vormen van deze generieke beperkingen. Dezelfde visie komt overigens ook terug in ICD-11. Vertaald naar
de opbouw van dit hoofdstuk betekent dit dat eerst een overzicht wordt gegeven van de
wetenschappelijke onderbouwing voor psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen,
gebaseerd op onderzoek naar de diverse categoriale types van persoonlijkheidsstoornissen. Daarbij wordt
uitgegaan van een volgorde die is gebaseerd op de hoeveelheid evidentie die er bestaat voor de
verschillende types: borderline-, antisociale-, vermijdende-, en schizotypische- persoonlijkheidsstoornis.
Uit het geheel van deze studies worden zowel bij ‘Van bewijs naar aanbeveling’ als bij de uiteindelijke
‘Aanbevelingen’ eerst conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven voor de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen. Vervolgens worden voor de specifieke types aanvullende
conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

6.2

Wetenschappelijke onderbouwing

6.2.1

Zoekstrategie en selectie van studies

Er is uitsluitend gezocht naar systematische reviews van RCT’s. Hier is per type persoonlijkheidsstoornis
op gezocht en geselecteerd.
PICO
P

Mensen met een DSM-classificatie voor een persoonlijkheidsstoornis

I

Een van de onderstaande psychotherapeutische interventies:
1. Specifieke behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen
a.
Mentalization based therapy (MBT)
b.
Dialectical Behavior Therapy (DBT)
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c.
d.
2.

Schem Focused Therapy (SFT)
Transference focused psychotherapy (TFP)

Generieke behandelingen voor persoonlijkheidsstoornis
a.
Good psychiatric management (GPM)
b.
Structured clinical management (SCM)
c.
Good clinical care (GCC)
d.
Supportive psychotherapy (SPT)
e.
(STEPPS) – Nederlands; VERS

3.

C

Anders: Niet ontwikkeld voor persoonlijkheidsstoornis, maar onderzocht en gebruikt voor deze
populatie
a.
Acceptance and commitment therapy (ACT)
b.
Manualized form of Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
c.
Cognitive analytical therapy (CAT)
d.
Manualized form of Interpersonal psychotherapy (IPT)
Standaardbehandeling of Treatment as usual (TAU)
Wachtlijstconditie of geen behandeling
Vergelijking met één of meerdere andere behandeling(en)1

1NB

uit deze vergelijking kunnen geen conclusies getrokken worden die effectiviteit van de individuele
behandeling betreffen
O

Cruciaal:
Kwaliteit van leven
Belangrijk:
lijdensdruk en disfunctioneren
symptomatisch herstel
sociaal-maatschappelijk herstel, incl. vermindering recidiverisico

Selectie van studies

5

Verreweg het meeste onderzoek gaat over borderline-persoonlijkheidsstoornis, minder over antisocialepersoonlijkheidsstoornis, weer minder over vermijdende-persoonlijkheidsstoornis en minder of niets over
de andere persoonlijkheidsstoornissen. In november 2020 is systematisch literatuur gezocht in
verschillende online databases (zie review protocol in bijlage 1).
Borderline-persoonlijkheidsstoornis
Deze search leverde 251 resultaten op, waaruit 26 reviews geselecteerd werden voor full-tekst inzage.
Uiteindelijk werden er 2 artikelen geselecteerd om de uitgangsvraag te beantwoorden voor de borderline
populatie.

10

15

De eerste review van Storebø et al. (2020), was van hoge kwaliteit, geeft het meest complete overzicht en
is het meest recent. Qua uitkomsten kent Storebø echter een beperking. Primaire uitkomsten waren
‘ernst van BPS symptomen’, ‘zelfbeschadiging’ en ‘suïcide gerelateerde uitkomsten’. Over de door de
werkgroep cruciaal geachte uitkomst ‘kwaliteit van leven’ of ‘lijdensdruk’ zijn geen resultaten door
Storebø et al. (2020)gerapporteerd. In de recente update van de literatuur search (november 2020) is
echter een review gevonden dat zich specifiek richt op deze uitkomst (Chakhssi et al., 2019).
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Antisociale-persoonlijkheidsstoornis

5

Deze zoekstrategie leverde 87 artikelen op, waarvan 15 volledig werden ingezien. Het meest recente
review bleek de Cochrane review van Gibbon et al., 2020. Omdat deze review tevens goed aansloot bij de
PICO zoals die aan het begin van het hoofdstuk “psychotherapie” is opgesteld, is besloten de
wetenschappelijke onderbouwing voor psychotherapie bij antisociale-persoonlijkheidsstoornissen te
baseren op deze review.
Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

10

Deze zoekstrategie leverde 16 artikelen op, waarvan er geen bruikbaar bleek. Zo betroffen 13 reviews een
populatie die niet overeenkwam met de PICO, en 3 artikelen bleken na full-tekst inzage geen
systematische review. De vijf overige resultaten werden om overige redenen niet meegenomen in deze
onderbouwing. Uit de bredere zoekstrategie voor dit hoofdstuk kwam echter een aanvullend bruikbaar
artikel (Svp referentie aanvullen, komt wel voor in de tekst.). Deze review includeerde 4 RCT’s die
voornamelijk personen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis beschreven. Deze zijn gebruikt
voor de wetenschappelijke onderbouwing voor psychotherapie bij vermijdende-persoonlijkheidsstoornis.

15

Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

20

Deze zoekstrategie leverde 19 resultaten op, van twee papers werd de volledige tekst geraadpleegd. Eén
artikel betrof een systematische review over de psychotherapeutische behandeling van schizotypischepersoonlijkheidsstoornis. Deze review (Kirchner et al., 2018) is gebaseerd op studies met diverse designs,
waarvan er één een gerandomiseerd design betrof. Deze studie is gebruikt voor de wetenschappelijke
onderbouwing van psychotherapie voor schizotypische-persoonlijkheidsstoornissen.
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6.2.2

Borderline-persoonlijkheidsstoornis

6.2.2.1

Onderzoeksresultaten

Het artikel van Storebø et al., 2020 betreft een Cochrane Systematische Review met meta-analyse,
bestaande uit 75 RCT’s (n= 4507). Storebø et al., 2020 includeerde studies uit 21 verschillende databases
waaronder het Cochrane trial-register, Medline, Embase, Cinahl en PsycInfo tot maart 2019. In 39 studies
werden behandelingen geëvalueerd die in het door de topicgroep samengestelde review-protocol
beschreven stonden. Elk van de interventies in de PICO werd toegepast binnen een gerandomiseerde
studie. DBT is het meest frequent onderzocht met 16 verschillende RCT’s. Onder symptomatisch herstel
vielen ernst van de BPS-symptomen, suïcidaliteit, zelfbeschadiging en depressieve symptomen.
Psychosociaal functioneren is te scharen onder sociaal herstel. De kenmerken van de studies die zijn
meegenomen staan beschreven in tabel 1. In bijlage 4 is de samenvatting van het bewijs per studie
opgenomen, in de vorm van een GRADE-summary of findings tabel, in bijlage 5 is een grafische toelichting
voor elke vergelijking toegevoegd. Allereerst is (in navolging van Storebø et al., 2020) een vergelijking
gemaakt tussen het effect van een vorm van psychotherapie versus standaard zorg. Vervolgens zijn voor
deze wetenschappelijke onderbouwing individuele vormen van psychotherapie vergeleken met vormen
van standaard zorg, met wachtlijstcondities, of met elkaar. Voor elke vergelijking is het effect gemeten
aan het einde van de behandeling. Wanneer een uitkomst op verschillende wijze gerapporteerd was
(dichotoom of continu) is steeds uitgegaan van de uitkomst met de meeste deelnemers in totaal.
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Tabel 1 Kenmerken van in de meta-analyses meegenomen RCT’s over borderline-persoonlijkheidsstoornis
(Storebø et al., 2020)
Studie

N

Land

Duur van de
therapie

Setting

Gem.
leeftijd
[range]

Vrouw (%)

Gemeten
uitkomsten

Carter2010

73

Australië

6 maanden

Ambulant

42,5 ± 6,1

100%

Psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging

Feigenbaum2012

42

UK

12 maanden

Ambulant

35,0 [2356]

72-75%

Suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Koons2001

28

USA

6 maanden

Ambulant

35,0 [2146]

100%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Kramer2016a, b

41

Zwitserland

12 maanden

Ambulant

34,4

87,8%

Psychosociaal
functioneren

Linehan1991a

62

USA

12 maanden

Ambulant

-

100%

Zelfbeschadiging

a

26

USA

12 maanden

Ambulant

26,7 ± 7,8

100%

Psychosociaal
functioneren

Linehan2006 a

101

USA

12 maanden

Ambulant

29,3 ± 7,5
[18-45]

100%

Suïcidaliteit,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Mehlum2014

10

Noorwegen

19 weken

Ambulant

15,6

87%

Suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Priebe2012

70

UK

12 maanden

Ambulant

32,2 ±
10,8

88%

Ernst van
borderline
symptomen,
zelfbeschadiging

Soler2009 a

59

Spanje

3 maanden

Ambulant

29,2 [1941]

81%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Van den Bosch2005

58

Nederland

12 maanden

Ambulant

34,9 ± 7,7

100%

Zelfbeschadiging

Bohus2013

74

Duitsland

3 maanden

Klinisch

32,9 [1952]

100%

Ernst van
borderline
symptomen,
psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

McMain2017 a

84

Canada

20 weken

Ambulant

29,7 ±
8,62

79%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,

Linehan1994
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Studie

N

Land

Duur van de
therapie

Setting

Gem.
leeftijd
[range]

Vrouw (%)

Gemeten
uitkomsten
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Mohamadizadeh2017

36

Iran

-

Klinisch

-

100%

Suïcidaliteit,
depressieve
symptomen

Bateman1999

38

UK

18 maanden

Deels klinisch

31,8

58%

Suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Laurenssen2018

95

Nederland

6 maanden

Ambulant en
klinisch

-

79%

Ernst van
borderline
symptomen,
depressieve
symptomen

Philips2018b

46

Zweden

18 maanden

Stockholm
Centre for
Dependency
Disorders

36,7 ± 9,6
[20-54]

80%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
zelfbeschadiging

Robinson2016

68

UK

12 maanden

Ambulant

31,1 ± 9,9

93%

Ernst van
borderline
symptomen

Rossouw2012

80

UK

12 maanden

Mental health
services

15,1

85%

Ernst van
borderline
symptomen,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Farrell2009b

32

USA

8 maanden

Ambulant

35,6

100%

Ernst van
borderline
symptomen,
psychosociaal
functioneren

Doering2010a

104

Duitsland,
Oostenrijk

12 maanden

Ambulant

27,3

100%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Giesen-Bloo2006a

88

Nederland

3 jaar

Ambulant

30,6

93%

Ernst van
borderline
symptomen

McMain2009 a

190

Canada

12 maanden

Ambulant

30,4 ± 9,9

87%

Ernst van
borderline
symptomen,
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Bateman2009

134

UK

18 maanden

Ambulant

31,3

80%

Suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging,
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Studie

N

Land

Duur van de
therapie

Setting

Gem.
leeftijd
[range]

Vrouw (%)

Gemeten
uitkomsten
depressieve
symptomen

Jorgensen2013

111

Denemarken

24 maanden

Ambulant

29,1

95-96%

Ernst van
borderline
symptomen,
psychosociaal
functioneren
depressieve
symptomen

Blum2008 b

124

USA

20 weken

Ambulant

31,5 ± 9,5

83,1%

Ernst van
borderline
symptomen,
psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Bos2010

79

Nederland

4,5 maand

Ambulant

32,4

86,1%

Ernst van
borderline
symptomen,
zelfbeschadiging

Morton2012b

41

Australië

13 weken

Ambulant
(mental health
services)

34,8 [1952]

93%

Ernst van
borderline
symptomen,
depressieve
symptomen

Davidson2006 b

106

UK

12 maanden

Ambulant

31,9 ± 9,1

84%

Ernst van
borderline
symptomen,
suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
zelfbeschadiging

Davidson2014

20

Schotland

-

Ambulant

18 tot 65

-

Depressieve
symptomen

Jahangard2012

30

Iran

4 weken

Klinisch

24,6 [1835]

53%

Depressieve
symptomen

Kredlow2017

27

USA

4-6
maanden

Ambulant

45,7 ± 9,6

96%

Ernst van
borderline
symptomen,
depressieve
symptomen

McMurran2016

183

UK

12 weken

Ambulant
(community)

38,2

75%

Depressieve
symptomen

Weinberg2006b

30

USA

6 weken

Ambulant

28,2

100%

Suïcidaliteit,
zelfbeschadiging

Gleeson2012b

16

Australië

16 weken

Ambulant en
klinisch

18,4 ± 2,9

82%

Suïcidaliteit,
psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Bellino2006b

39

Italië

24 weken

Ambulant

26,4 ± 3,7

60%

Psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Bellino2010

55

Italië

32 weken

Ambulant

67,3%

Ernst van
borderline
symptomen,
psychosociaal
functioneren,
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Studie

N

Land

Duur van de
therapie

Setting

Gem.
leeftijd
[range]

Vrouw (%)

Gemeten
uitkomsten
zelfbeschadiging,
depressieve
symptomen

Smith2012

70

USA

36 weken

Ambulant en
klinisch

36,4 ±
9,86

100%

Depressieve
symptomen

Bellino2007

32

Italië

24 weken

Ambulant

33,6 ±
5,75

63,2%

Psychosociaal
functioneren,
depressieve
symptomen

Noot: a: Exclusie van patiënten met mentale retardatie; b Add-on design

Beoordeling van de kwaliteit van het bewijs

5

Het risico op vertekening per RCT is overgenomen uit de review wanneer deze in kaart gebracht is door de
auteurs. In Storebø et al., 2020 is het risico op vertekening met behulp van de Risk of Bias tool van
Cochrane beschreven. De zekerheid van het bewijs per uitkomstcategorie is door ons beoordeeld met
behulp van GRADE. Een samenvatting van de GRADE-beoordeling is te vinden in bijlage 4. Een uitgebreide
samenvatting van de kwaliteit van het bewijs, inclusief grafische toelichting is te vinden in bijlage 5.
6.2.2.2

Conclusies

Psychotherapie VS TAU



Het is aannemelijk dat, in vergelijking met standaardzorg, psychotherapie effectiever is
in het verminderen van de ernst van ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis
(BPS). #
Storebø et al., 2020 (22 RCT’s)

10



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, psychotherapie zorgt voor
een verbetering van psychosociaal functioneren #^, en een afname van
zelfbeschadiging#* en suïcidaliteit. #*

Storebø et al., 2020



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg,
psychotherapie zorgt voor een kleine vermindering van depressieve symptomen. #*^

Storebø et al., 2020
#downgraded voor risico op vertekening, *downgraded voor imprecision, ^downgraded voor inconsistentie
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DBT VS TAU



Het is aannemelijk dat, in vergelijking met standaardzorg, DBT effectiever is in het
verminderen van de ernst van de BPS. #
Koons et al., 2001; Priebe et al., 2012; Soler et al., 2009

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ^downgraded voor inconsistentie

Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, DBT zorgt voor een
verbetering van psychosociaal functioneren #*, en een afname van zelfbeschadiging. #*


Carter et al., 2010; Feigenbaum et al., 2012; Koons et al., 2001; Kramer et al., 2016;
Linehan et al., 1994; Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 2014; Priebe et al., 2012; Soler et
al., 2009; Van den Bosch et al., 2005

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ^downgraded voor inconsistentie

Het is onzeker, maar er zijnaanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, DBT zorgt
voor een grote vermindering van suïcidaliteit #*^ en depressieve symptomen. #*^

Feigenbaum et al., 2012; Koons et al., 2001; Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 2014;
Soler et al., 2009
#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ^downgraded voor inconsistentie

5

DBT vs geen behandeling



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met een wachtlijstconditie, DBT zorgt voor een
vermindering van de ernst van de BPS een verbetering van hetpsychosociaal functioneren
#^, een vermindering van zelfbeschadiging ##, en resulteert in een grote vermindering
van depressieve symptomen. #^
Bohus et al., 2013; McMain et al., 2017

#downgraded voor imprecision, ^downgraded voor indirectness, *downgraded voor risico op vertekening, ~downgraded voor
inconsistentie

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met een wachtlijstconditie,
DBT zorgt voor een afname in suïcidaliteit. #*~

Feigenbaum et al., 2012; Koons et al., 2001; Linehan et al., 2006; Mehlum et al., 2014;
Soler et al., 2009
#downgraded voor imprecision, ^downgraded voor indirectness, *downgraded voor risico op vertekening, ~downgraded voor
inconsistentie

10

MBT VS TAU
Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, MBT niet zorgt voor een
vermindering van de ernst van de BPS. #*

Bateman & Fonagy, 1999; Bateman & Fonagy, 2009; Jørgensen et al., 2013; Laurenssen et
al., 2018; Philips et al., 2018; Robinson et al., 2016; Rossouw & Fonagy, 2012
#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ~downgraded voor inconsistentie
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Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaard zorg, MBT zorgt voor een
vermindering van de kans op zelfbeschadiging . #*

Bateman & Fonagy, 1999; Bateman & Fonagy, 2009; Jørgensen et al., 2013; Laurenssen et
al., 2018; Philips et al., 2018; Robinson et al., 2016; Rossouw & Fonagy, 2012
#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ~downgraded voor inconsistentie



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, MBT
zorgt voor een verbetering van het psychosociaal functioneren #*~ en een vermindering
van de kans op suïcidaliteit #*. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat MBT niet effectiever is
in het verminderen van depressieve symptomen. #*~
Bateman & Fonagy, 1999; Bateman & Fonagy, 2009; Jørgensen et al., 2013; Laurenssen et
al., 2018; Rossouw & Fonagy, 2012

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening, ~downgraded voor inconsistentie

TFP VS TAU



Het is aannemelijk dat, in vergelijking met standaardzorg, TFP effectiever is in het
verminderen van de ernst van de BPS. #
Doering et al., 2010

#downgraded voor imprecision



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, TFP zorgt voor een kleine
verbetering van het psychosociaal functioneren. ##
Doering et al., 2010

5

#downgraded voor imprecision



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, TFP niet effectiever is in het
verminderen van depressieve symptomen en de kans op zelfbeschadiging en suïcidaliteit
niet vermindert. #

Doering et al., 2010
#downgraded voor imprecision

SFT VS TAU



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, SFT zorgt
voor een vermindering van de ernst van de BPS, en voor een verbetering van het
psychosociaal functioneren. #*
Farrell et al., 2009

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening
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TFP VS SFT



Wanneer vergeleken met TFP zijn er aanwijzingen dat SFT effectiever is in het
verminderen van de ernst van de BPS. ##
Giesen-Bloo et al., 2006

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

GPM VS DBT



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, DBT niet effectiever is in het
verminderen van de ernst van de BPS, depressieve symptomen en zelfbeschadiging dan
DBT.
McMain et al., 2009

#downgraded voor imprecision

5

SCM VS MBT



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met MBT, SCM minder effectief is in het
verminderen van de kans op suïcidaliteit, zelfbeschadiging , depressieve symptomen, en
in het verbeteren van psychosociaal functioneren. #*
Bateman & Fonagy, 2009

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

SPT VS MBT



Er zijn aanwijzingen dat , in vergelijking met MBT, SPT niet minder effectief is in het
verbeteren van het psychosociaal functioneren. #
Jørgensen et al., 2013

#downgraded voor imprecision



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met MBT, SPT enigszins minder effectief is in het
verminderen van borderline symptomen en depressieve symptomen. #
Jørgensen et al., 2013

#downgraded voor imprecision

10

STEPPS/VERS VS TAU



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, STEPPS/VERS effectiever is in
het verminderen van de ernst van de BPS #* en in het verbeteren van het psychosociaal
functioneren #*.
Blum et al., 2008; Bos et al., 2010

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening
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Het is onzeker maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg,
STEPPS/VERS minder effectief is in het verminderen van de kans op zelfbeschadiging. #*
Bos et al., 2010

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg,
STEPPS/VERS effectiever is in het verminderen van depressieve symptomen. ##*

Blum et al., 2008; Bos et al., 2010
#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

ACT VS TAU



Het is onzeker maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, ACT
effectiever is in het reduceren van de ernst van BPS en depressieve symptomen. ##*
Morton et al.,2012

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

5

CBT VS TAU



Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, CBT effectiever is in het
verminderen van de ernst van BPS-symptomen, #~ en suïcidaliteit #*. Verder zijn er
aanwijzingen dat CBT, in vergelijking met standaardzorg, even effectief is in het
verbeteren van psychosociaal functioneren. Ten slotte zijn er aanwijzingen dat, in
vergelijking met standaardzorg, CBT enigszins effectiever is in het verminderen van
depressieve symptomen. #~
Davidson et al., 2006; Davidson et al., 2014; Jahangard et al., 2012; Kredlow et al., 2017;
McMurran et al., 2016

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistentie, *downgraded voor risico op vertekening



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, CBT niet
effectiever is in het verminderen van zelfbeschadiging #**
Weinberg et al., 2006; Davidson et al., 2006

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistentie, *downgraded voor risico op vertekening

CAT VS TAU



Het is onzeker, maar er zijnaanwijzingen dat CAT effectiever is in het verminderen van
suïcidaliteit en depressieve symptomen en het verbeteren van psychosociaal functioneren
dan standaardzorg. ##*
Gleeson et al., 2012

10

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening
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IPT VS TAU



Het is onzeker maar er zijn aanwijzingen dat IPT niet effectiever is in het verminderen van
de ernst van BPS en zelfbeschadiging en in het verbeteren van psychosociaal functioneren
als standaardzorg. Wel zijn er aanwijzingen dat, in vergelijking met standaardzorg, IPT
effectiever is in het verminderen van depressieve symptomen. ##*
Bellino et al. 2006; Bellino et al., 2010; Smith et al., 2012

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

CBT VS IPT



Het is onzeker maar er zij aanwijzingen dat, in vergelijking met IPT, CBT effectiever is in
het verbeteren van psychosociaal functioneren. Verder zijn er aanwijzingen dat CBT niet
effectiever is in het verminderen van depressieve symptomen als IPT. ##*
Bellino et al., 2007

#downgraded voor imprecision, *downgraded voor risico op vertekening

5

6.2.2.3

Kwaliteit van leven bij patiënten met borderline-persoonlijkheidsstoornis

10

In de systematische review van Chakhssi et al., 2019 werden RCT’s gezocht, waarin psychodynamische
psychotherapie, Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) of CBT bij personen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis werd vergeleken met een controleconditie en kwaliteit van leven als uitkomst
werd gerapporteerd. De auteurs onderzochten of psychotherapie bij personen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis kwaliteit van leven verbeterde. Ook gingen ze na of dat effect werd veroorzaakt
door eveneens waargenomen effecten op de ernst van de persoonlijkheidsstoornis. Studies tot 9 februari
2019 werden geïncludeerd en referenties in de reviews van Cristea et al., 2017, Oud et al., 2018 en
Stoffers et al., 2012 werden nagetrokken. In totaal zijn er 14 artikelen geïncludeerd in deze review. De
eigenschappen van de patiënten staan beschreven in tabel 2.

15

Tabel 2

Kenmerken van de in de systematische review van Chakhssi et al., 2019 meegenomen studies

Studie

Interventie

Controle

Bateman2009

MBT (71)

Blum2008

Duur van
de
therapie

Setting

Gem.
leeftijd

Vrouw
(%)

Vragenlijst

SCM (63)

Ambulant

31,3

80

SAS

STEPPS+TAU
(93)

TAU (72)

Ambulant

31,5

83

SAS

Bos2010

STEPPS (45)

TAU (38)

Ambulant

32,3

86,3

WHOQOLB

Carter2010

DBT (38)

TAU (35)

Ambulant

24,5

100

WHOQOLB

Cottraux2009

CT (33)

RST (32)

Ambulant

33,5

77

SAS

Davidson2006

CBT+TAU (54)

TAU (52)

Ambulant

31,9

84

EQ-5D

Giesen-Bloo2006

SFT (45)

TFP (43)

Ambulant

30,6

93

WHOQOLB

Gratz2014

ERGT (31)

TAU (30)

Ambulant

33,2

100

QOLI

Jorgensen2013

MBT (58)

SGT (27)

Ambulant

29,6

95

SAS
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Laurenssen2018

MBT-DH (54)

TAU (41)

Dagziekenhuis

34,0

78,9

EQ-5D

Leppänen2016

SFT/DBT (24)

TAU (47)

Ambulant

32,1

86,3

15D

McMain2009

DBT (90)

GPM (90)

Ambulant

30,4

86,1

EQ-5D

McMain2017

DBT (42)

WL (42)

Ambulant

29,7

78,6

SAS

Priebe2012

DBT (40)

TAU (40)

Ambulant

32,2

87,5

MANSA

EQ-5D, EuroQol 5D; MANSA, Manchester Short Assessment of Quality of Life; QOLI, Quality of Life Inventory; SAS, Social
Adjustment Scale; World Health Organization Quality of Life Assessment-Brief; 15D, 15D Measuring Health Related
Quality of Life.

5

Uit de meta-analyses bleek dat psychotherapie voor BPS een significant effect had op kwaliteit van leven
vergeleken met de controleconditie (Cohen’s d = 0.32; 95%CI [0.17, 0.48]). Naast het effect op kwaliteit
van leven werd ook het effect op BPS ernst onderzocht. Na het excluderen van twee uitschieters (Blum et
al., 2008 en Giesen-Bloo et al., 2006) bleek de Cohen’s d 0,44 (95%CI: 0,16; 0,71). Resultaten van een
meta-regressie suggereren dat de verbetering in kwaliteit van leven niet volledig valt toe te schrijven aan
het verminderen van de ernst van BPS.
Kwaliteit van het bewijs bij Chakhssi et al., 2019

10

De kwaliteit van het review van Chakhssi et al., 2019 is beoordeeld als laag. Deze beoordeling kwam mede
tot stand door het niet nagaan van trialregisters, wat publicatiebias in de hand kan werken. Daarnaast
ontbrak een lijst met niet meegenomen studies, en is het risico op vertekening van de resultaten door
wisselende kwaliteit van meegenomen studies niet besproken. De complete AMSTAR beoordeling is te
raadplegen in bijlage 4.
Conclusie
Er zijn aanwijzingen dat, in vergelijking met diverse controlecondities, psychotherapie
resulteert in een kleine toename van kwaliteit van leven.#*


Bateman & Fonagy, 2009; Blum et al., 2008; Bos et al., 2010; Carter et al., 2010;
Cottraux et al., 2009; Davidson et al., 2006; Giesen-Bloo et al., 2006; Gratz et al., 2014;
Jørgensen et al., 2013; Laurenssen et al., 2018; Leppänen et al., 2016; McMain et al.,
2009; McMain et al., 2017; Priebe et al., 2012

#Downgraded voor indirectness, *downgraded voor RoB
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6.2.3

Antisociale-persoonlijkheidsstoornis

6.2.3.1

Onderzoeksresultaten

In de meest recente Cochrane-review van Gibbon et al. (2020) over psychotherapeutische interventies bij
de antisociale-persoonlijkheidsstoornis werden negentien studies (RCT’s) geïncludeerd over 18
verschillende psychologische interventies. In totaal werden de analyses uitgevoerd op 848 volwassen
mannen en vrouwen met antisociale-persoonlijkheidsstoornissen. Exclusiecriteria waren een comorbide
ernstige psychiatrische aandoening (schizofreniespectrumstoornis of bipolaire stoornis), niet-aangeboren
hersenletsel en/of een verstandelijke beperking. Andere comorbide psychische (incl. persoonlijkheids)stoornissen waren geen exclusiecriterium, net als setting (gevangenis of forensische instelling). Data
waren beschikbaar voor 10 van de 19 studies die zijn meegenomen door Gibbon et al., 2020. Een
beschrijving van de populaties waarvan data zijn gerapporteerd in de review van Gibbon is te vinden in
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tabel 3. De interventies zijn zoveel mogelijk geclusterd volgens de beschreven indeling voor alle
persoonlijkheidsstoornissen, namelijk in generieke behandelingen, specifieke therapieën voor
persoonlijkheidsstoornissen en niet voor behandeling van persoonlijkheidsstoornis ontwikkelde
therapieën. Controle-condities werden in deze Cochrane-review beschreven als treatment-as-usual (ook
wel aan gerefereerd als ‘standard maintenance’), wachtlijstconditie of geen behandeling. De belangrijkste
uitkomsten die zijn uitgelicht in de onderstaande resultaten, zijn recidiverisico (nieuwe veroordeling,
herhaald delictgedrag of tijd tot herhaald delictgedrag; de hoofddoelstelling binnen forensische
geestelijke gezondheidszorg en een maat voor sociaal herstel), maar ook effecten op agressief gedrag,
middelengebruik en/of (andere) psychische symptomen (symptomatisch herstel) en sociaal- en globaal
functioneren (sociaal herstel). In de Cochrane-review zijn ook negatieve bij-effecten (adverse events zoals
overlijden, detentie, zelfbeschadigend gedrag) en drop-out (voortijdig stoppen met de behandeling)
gerapporteerd. De data verkregen uit de verschillende studies bleken ongeschikt voor kwantitatieve
meta-analyses, omdat over de meeste onderzochte behandelingen en uitkomsten slechts één studie
beschikbaar was. Wanneer de resultaten binnen de review van Gibbon et al., 2020 weergegeven zijn, zijn
ze in deze onderbouwing meegenomen. Wanneer continue data een scheve verdeling had, is door Gibbon
et al., 2020 besloten geen effectmaten te rapporteren. De uitkomsten voor scheve data zijn hieronder
beschreven, maar niet opgenomen in een summary of findings tabel.
In de studie van Neufeld et al., 2008 werd geen verschil aangetoond voor de ernst van alcoholgebruik
over 6 maanden gemeten met de Addiction Severity Index (ASI) (difference of least square means -0,02
(df 81, p: 0,17)) wanneer CM werd toegevoegd aan TAU. De ernst van drugsgebruik, eveneens gemeten
met de ASI, vertoonde eveneens geen verschil (difference of least square means -0,03 (df 81, p: 0,09).
Verder vond Davidson et a;., 2009 geen verschil in problematisch alcoholgebruik tussen CBT en TAU met
de Alcohol Use Identification Test (totaal score (vergelijking van het verschil); 0,6 (95% BI: -7,6; 8,8)).
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Thylstrup et al., 2015 vergeleek impulsive lifestyle counseling met TAU. Voor het aantal dagen abstinentie
in de laatste 30 dagen, werd na 3 maanden een regressiecoëfficiënt van 4,319 (95% BI: 0,183; 8,465)
gevonden. Na 9 maanden betrof deze coëfficiënt 3,584 (95% BI: -0,751; 7,919). De regressiecoëfficiënt
van de ernst van het alcoholgebruik betrof na 3 maanden, gemeten met de ASI, 0,008 (95% BI: -0,061;
0,077) en na 9 maanden 0,049 (95% BI: -0,023; 0,121).
In de studie van Nathan et al., 2019 werd data gerapporteerd over delictgedrag na 1 en twee jaar. De
groep die psychosociaal risicomanagement in de vorm van het resettlement programme aangeboden had
gekregen, had na 1 jaar een gemiddeld aantal strafbare feiten van 4,19 (n: 16, sd: 5,78) en na 2 jaar 3,63
(n: 8, sd: 4,10). Voor de groep die TAU onderging, betrof dit gemiddeld aantal respectievelijk 5,21 (n:19,
sd: 3,28) en 3,25 (n: 8, sd: 3,77). Deelnemers rapporteerden zelf ook hun delicten. Na 1 jaar werden door
de interventiegroep gemiddeld 9,69 (n: 16, sd: 19,34) en na 2 jaar 8,75 (n: 8, sd: 14,05) strafbare feiten
aangegeven door deelnemers zelf. In de groep die TAU ontving betroffen deze gemiddelde aantallen
respectievelijk 7,37 (n: 19, sd: 5,17) en 7,33 (n: 9, sd: 9,51).
Woodall et al., 2007 beschreef het drinkgedrag van deelnemers over de laatste 90 dagen na 24 maanden,
waarin een verschil werd gerapporteerd in het voordeel van de groep die het “driving whilst intoxicated
programme” volgde (repeated measures ANOVA, p>0,05).
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Overige uitkomsten zijn samengevat in de vorm van een summary of findings-tabel in bijlage 3.
Tabel 3

Kenmerken van in de meta-analyses meegenomen RCT’s over antisocialepersoonlijkheidsstoornis (Gibbon et al, 2020)

Studie

Interventie

N AsPD

Land

Duur van
de therapie

Setting

Gem.
leeftijd
[range]
43,5 ±
8,1
39 ±
7,1

Vrouw
(%)

Gemeten
uitkomsten

Messina2003a

CBT, CM,
CBT+CM
CBBT

48

USA

16 weken

Ambulant

29%

Gevangenis

26,5 ±
7,9

13%

21-28
weken

Ambulant

34,4 ±
8,4

25%

Middelengebruik
(drugs)
Middelengebruik
(drugs en
alcohol), sociaal
functioneren
Recidive
delictgedrag,
middelengebruik
(alcohol)
Sociaal
functioneren,
impulsiviteit en
woede

100

USA

6 maanden

Ambulant

52

USA

28 dagen

24

UK

52

Bernstein2012

DWI +
detentie
versus
detentie
Brief
individual
psychoeducat
ion + problem
solving group
sessions
6 maanden
CBT (15*1
uur), 12
maanden CBT
(30*1 uur)a
SFT

UK

6-12
maanden

Ambulant

37,9 ±
10,4

0%

Verbale/fysieke
agressie, sociaal
functioneren,
alcoholgebruik

33b

NL

3 jaar

TBS

41,3 ±
8,5

0%

DBT

80

UK

12
maanden

Ambulant

87,5%

Thylstrup2015

ILCa

272

Denmark

6 sessies

Verslavings
centra

DBT:
33,0 ±
10,7
TAU:
31,3 ±
11,0
32,2 ±
8,9

Recidive
delictgedrag,
gemiddeld aantal
dagen verlof,
(on)begeleid
verlof (na 2 en 3
jaar)
Psychiatrische
symptomen
(BPRS)

Priebe2012

Asmand2015

DBT, REBT

48

Iran

Gevangenis

[18-40]

0%

Nathan2019

Resettle
programme

65 (4 waarschijnlijk)

UK

16 sessies
(20 dagen,
waarschijnlijk 20
weken)
Minimaal 2
jaar en 6
maanden)

Gevangenis
en in
maatschap
pij

34,3 ±
11,5

0%

Neufeld2008

Woodall2007

Huband2007

Davidson2009

33%

13%

Agressie,
detentie,
middelengebruik
(drugs en alcohol)
Angst-symptomen
(BADS)

Recidive
delictgedrag

a. Add-on trial
b. Geen details over aantal antisociale persoonlijkheidsstoornis
BADS, Beck anxiety and depression scale; BPRS, brief psychiatric rating scale; CBBT, contingency-based behavioural programme
(gebaseerd op straffen en belonen); CBT, cognitive behavioral therapy; CM, contingency management (gebaseerd op straffen en
belonen); DBT, dialectical behavioral therapy; DWI, driving whilst intoxicated programme (motivationele technieken); ILC, impulsive
lifestyle counselling (psychoeducatie); ; REBT, rational emotional behaviour therapy;Resettle programme, therapeutisch milieu,
vaardigheidstrainingen in groep, individuele sessies gericht op risicomanagement, welbevinden en sociale integratie; SEP, supportiveexpressive psychotherapy; SM, standard maintenance; ST, schema therapy; TAU, treatment-as-usual
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Tabel 4

Categorisering van behandelvormen genoemd in meta-analyses ASP

Therapievorm

Categorie

Therapie in de studie

Specifieke therapieën voor
persoonlijkheidsstoornissen

DBT

DBT

Schematherapie

(Dual focus) schema therapy
Schema modal therapy

Generieke behandelingen gericht
op algemene kenmerken van
persoonlijkheidsstoornissen

SEP

Supportive expressive psychotherapy

Overige therapievormen

(C)BT

CBT
Contingency management
Contingency-based behavioural
programme
Manual assisted cognitive behaviour
therapy
Rational emotional behaviour therapy

Psychosociaal risicomanagement

Casemanagement
Optimal judicial supervision
Psychosocial risk management
(‘Resettle-programme’)
Relapse prevention

Vaardigheidstraining

Driving whilst intoxicated programme
Impulsive lifestyle counselling

PST

(social) problem-solving therapy

Kwaliteit van het bewijs bij Gibbon et al., 2020

5

10

In Gibbon et al., 2020 is het risico op vertekening binnen individuele trials met behulp van de Risk of Bias
tool van Cochrane beschreven. Alle trials vertoonden een hoog risico op vertekening. De schrijvers stellen
dat afwezigheid van een eenduidig effect kan worden verklaard door een gebrek aan studies met
voldoende kwaliteit om een dergelijk effect weer te geven. Door de zeer brede inclusiecriteria en
verscheidenheid aan interventies en uitkomsten dienen de uitkomsten met voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd. De Cochrane review van Gibbon et al., 2020 is met behulp van de AMSTAR criteria
beoordeeld als een review van matige kwaliteit, wat te wijten was aan het ontbreken van een metaanalyse. De volledige beoordeling is te raadplegen in bijlage 4.
6.2.3.2

Conclusies

CBT en CM (range 6-12 maanden) voor antisociale-persoonlijkheidsstoornis



Het is onzeker of het toevoegen van CBT aan TAU effect heeft op verbale en fysieke
agressie, sociaal functioneren en alcoholgebruik (12 maanden post-interventie) bij
patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. ~##
Davidson et al., 2009

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness
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Het is onzeker of het toevoegen van CM aan TAU effect heeft op het sociaal
functioneren na 6 maanden bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
~#
Neufeld et al., 2008

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness



Het is onzeker wat het effect is van een behandeling waarin CM aan TAU is toegevoegd
op drugs- of alcoholgebruik in vergelijking met alleen TAU bij patiënten met een
antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Messina et al., 2003; Neufeld et al., 2008

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness



Het is onzeker, maar mogelijk zou een combinatie van CBT en TAU kunnen resulteren in
een vermindering van het cocaïnegebruik na 26 weken, in vergelijking met een
behandeling met alleen TAU bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Het is onzeker wat het effect is na één jaar. ~##
Messina et al., 2003

5

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness



Het is onzeker wat het effect is van rationeel emotieve gedragstherapie op
angstsymptomen, in vergelijking met TAU bij patiënten met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis.
Asmand et al., 2015

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness

Schematherapie



Het is onzeker wat het effect is van schematherapie op delict-gedrag, en op het aantal
patiënten dat begeleid- en onbegeleid verlof krijgt, in vergelijking met TAU bij patiënten
met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Bernstein et al., 2012

10

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision, ^downgraded voor iconsistency, *downgrade voor
indirectness

Sociale begeleiding



Het is onzeker wat het effect is van psychosociaal risicomanagement (het “Resettle”
programma) op (officieel geregistreerd of zelfgerapporteerd) delictgedrag één en twee
jaar na vrijlating bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. ~##
Nathan et al., 2019

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision
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Vaardigheidstraining
Het is onzeker wat het effect is van impulsive lifestyle counseling op agressieve
symptomen, en op het aantal patiënten dat in detentie komt (na 3 en na 9 maanden)
bovenop het effect van TAU bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
~##



Daarnaast is het onzeker, maar mogelijk vermindert impulsive lifestyle counseling
drugsgebruik na drie maanden. Het is onzeker wat het effect van impulsive lifestyle
counseling is op abstinentie van drugsgebruik na 9 maanden, in vergelijking met TAU
alleen bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.~##
Tenslotte is het onzeker, mogelijk vermindert impulsive lifestyle counseling het
alcoholgebruik niet in vergelijking met alleen TAU bij patiënten met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. ~##
Thylstrup et al., 2015



Het is onzeker wat het effect is van het DWI-programma tijdens detentie, op het rijden
onder invloed, of op alcoholconsumptie na 24 maanden bij patiënten met een
antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Woodall et al., 2007

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision

PST
Het is onzeker, maar er lijkt geen verschil in effect te zijn tussen een interventie
bestaande uit psycho-educatie en sociaal probleemoplossende therapie en TAU, op
sociaal functioneren 6 maanden na de interventie bij patiënten met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis.~##


Het is onzeker wat het effect is van psycho-educatie en sociaal probleemoplossende
therapie op sociaal functioneren, en op symptomen van impulsiviteit en woede in
vergelijking met TAU ~##.
Huband et al, 2007

5

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision

DBT



Het is onzeker, maar mogelijk is DBT effectiever in het verminderen van psychiatrische
symptomen psychiatrische symptomen twee maanden na de interventie, in vergelijking
met TAU. Daarnaast is het onzeker wat het effect is van DBT op angstsymptomen in
vergelijking met TAU bij patiënten met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Priebe et al., 2012; Asmand et al., 2015

~downgraded voor beperkingen in studie-opzet, #downgraded voor imprecision
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6.2.4

Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

6.2.4.1

Onderzoeksresultaten

Voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen zijn twee reviews uit de search gekomen die RCT’s
includeerden om de effecten van psychotherapie in kaart te brengen (Simon, 2009 en Keefe et al., 2020).
De studies die uit de twee reviews konden worden meegenomen, kwamen grotendeels overeen, met
uitzondering van de studie van Alden, 1989, waarvan de resultaten niet in de review van Keefe et al., 2020
zijn meegenomen. De review van Keefe et al., 2020 scoorde hoger op kwaliteit volgens de Amstar criteria,
en was bovendien recenter. Om deze reden is de review van Simon, 2009 niet meegenomen. Het grootste
deel van de studies had betrekking op alleen de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis, een kleiner deel
op algemeen Cluster C. Gezien de oververtegenwoordiging van de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
in de studies is het gewettigd om de resultaten van deze studies hier weer te geven.
Keefe et al., 2020
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In de systematische review van Keefe et al., 2020 werden 4 RCT’s meegenomen waarin de populatie
(deels) een populatie met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis betrof. De kenmerken van de populatie
zijn beschreven in tabel 5. De primaire uitkomst betrof persoonlijkheidsstoornis-specifieke
symptomatologie. De RCT’s die verslaglegging gaven over cluster C persoonlijkheidsproblematiek zijn niet
allemaal in de gepresenteerde meta-analyse opgenomen. Daarnaast zijn de achterliggende waarden die
leidden tot de gerapporteerde effectmaten niet gerapporteerd in de review van Keefe et al., 2020. Om
deze reden is de conclusie voor psychodynamische therapie versus actieve controle (Emmelkamp et al.
2006, Hellerstein et al., 1998, Safran et al., 2005 en Svartberg et al., 2004) narratief beschreven. In de
studie van Emmelkamp scoorde PDT beter dan een wachtlijst controleconditie (-0,55 95%CI: -1,19; 0,09).
Echter scoorde PDT slechter dan een behandeling met CBT (0.48 95% BI: -0,15; 1,11). De effectgrootte
voor de studie van Hellerstein et al., 1998 is niet gerapporteerd in de review, omdat dit een uitschieter
betrof. In de studie van Safran et al., 2005 kwam de vergelijking tussen STPD en CBT uit op een verschil in
effectgrootte van -0,06 (95% BI: -0,51; 0,39). In de studie van Svartberg et al., 2004 werd affect-focused
psychotherapy (AFT) vergeleken met CBT, waarbij de effectgrootte voor het verschil tussen beide groepen
-0,25 (95% BI: -0,81; 0,32) bedroeg.
Tabel 5

Studiekenmerken Keefe et al., 2020

Studie

Interventie

Controle

Emmelkamp2006

PDT

CBT, WL

Hellerstein1998

STDP

SFT

% Cluster Cdiagnose
100% AVPD

Duur van de
therapie

Grootte van het
effect
PDT vs WL: -0,55
95%CI: -1,19; 0,09
PDT vs CBT: 0,48
95% BI: -0,15; 1,11
-

14% AVPD
40 weken
4% DPD
12% OCPD
Safran2005
BRT, STDP
CBT
22% AVPD
30 weken
-0,06 (95% BI: 2% DPD
0,51; 0,39)
10% OCPD
Svartberg2004
AFT
CBT
62% AVPD
40 weken
-0,25 (95% BI: 34% DPD
0,81; 0,32)
20% OCPD
AVPD, avoidant personality disorder; DPD, dependent personality disorder; OCPD, obsessive compulsive personality
disorder; AFT, affect-focused psychodynamic therapy; BAP, brief adaptive psychotherapy; BRT, brief relational therapy;
CBT, cognitive behavioral therapy; WLC, wait-list control
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6.2.4.2

Conclusies

Kwaliteit van het bewijs bij Keefe et al., 2020

5

De kwaliteit van het bewijs van de studie van Keefe et al., 2020 is beoordeeld als matig. Deze beoordeling
kwam tot stand mede door afwezigheid van een lijst met niet-meegenomen studies, en door het niet
expliciet raadplegen van de referentielijst van geïncludeerde studies. De AMSTAR-beoordeling voor deze
studie is te vinden in bijlage 4.
Keefe et al., 2020
Psychodynamische behandelingen voor cluster-C persoonlijkheidsstoornissen



Het is onzeker wat het effect is van therapieën die vallen onder (short-term)
psychodynamische therapie, brief adaptive psychotherapy of cognitieve gedragstherapie
op persoonlijkheidsstoornis-specifieke symptomatologie in vergelijking met een
wachtlijstconditie bij personen met een cluster-C persoonlijkheidsstoornis.#^*
Emmelkamp et al., 2006

#beperkingen in de studie-opzet, ^heterogeniteit onbekend *imprecision



Het is onzeker wat het effect is van therapieën die vallen onder (short-term)
psychodynamische therapie en brief adaptive psychotherapy op
persoonlijkheidsstoornis-specifieke symptomatologie in vergelijking met CBT bij
patiënten met een cluster-C persoonlijkheidsstoornis. #^*
Safran et al., 2005; Svartberg et al., 2004; Emmelkamp et al., 2006
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#beperkingen in de studie-opzet, ^heterogenteit, *inconsistent

6.2.5

Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

6.2.5.1

Onderzoeksresultaten

In het artikel van Kirchner et al., 2018 over behandeling van patiënten met een schizotypischepersoonlijkheidsstoornis werden 54 studies geïncludeerd, waarvan drie studies een kwantitatieve
synthese over psychotherapie bevatten. Studies tot 21 augustus 2016 werden meegenomen in deze
review. Van de drie beschikbare studies bleek er één gebaseerd op een gerandomiseerd design. De studie
van Nordentoft et al., 2006 vergeleek ‘integrated treatment’ met TAU. Binnen deze geïntegreerde
behandeling werd een case-manager toegewezen, werden aanbevelingen gegeven voor antipsychotica en
werd een psycho-educatieve familiebehandeling toegepast. Positieve- en negatieve symptomatologie
(gemeten met de scale for assessment of positive symptoms en de scale for assessment of negative
symptoms, SAPS en SANS) werden vergeleken voor personen die een geïntegreerde behandeling kregen
en personen die een standaardbehandeling kregen. De 79 deelnemers waren gemiddeld 24,9 (± 4,9) jaar
oud, en 47% was vrouw. Na een jaar follow-up betrof de effectgrootte voor positieve symptomen -0,21
(95% BI: -0,65; 0,24) en voor negatieve symptomen -0,71 (95% BI: -1,21; -0,21). Na twee jaar follow-up
waren de effectschattingen -0,51 (95% BI: -1,10; 0,08) en -0,58 (95% BI: -1,26; 0,10).
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6.2.5.2

Conclusies

Geïntegreerde behandelingsvorm vs TAU



Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat een geïntegreerde behandelingsvorm één
jaar na de behandeling effectiever is in het verminderen van negatieve symptomen bij
personen met een schizotypische-persoonlijkheidsstoornis in vergelijking met TAU. Het
is onzeker wat dit effect na twee jaar is..~~#
Nordentoft et al., 2006

~Downgraded voor imprecission, ##downgraded voor risico op vertekening

6.3
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In het huidige classificatiesysteem van DSM-5, sectie II, staat de indeling in clusters en types nog erg
centraal. De verwachting is dat die indeling zal verdwijnen in toekomstige edities, wat al zichtbaar wordt
bij de recente wijzigingen in ICD-11. Het in Sectie III van DSM-5 opgenomen alternatieve model sluit aan
bij deze ontwikkeling door het accent meer te leggen op een specifiekere beschrijving van de algemene
criteria, inclusief een dimensionele maat van ernst en van pathologische persoonlijkheidstrekken, dan op
de categoriale classificatie van specifieke types. De implicatie voor de richtlijn is dat de werkgroep in dit
hoofdstuk allereerst de algemene aanbevelingen presenteert die over de diverse types van
persoonlijkheidsstoornissen heen gelden. Als er voor een specifiek type persoonlijkheidsstoornis,
aanvullend op de voor persoonlijkheidsstoornissen algemeen geldende aanbevelingen, nog specifieke
aanvullingen gelden, dan worden deze vervolgens geformuleerd.

6.3.1

Persoonlijkheidsstoornis algemeen

6.3.1.1

Kwaliteit van het bewijs

-
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Van bewijs naar aanbevelingen

-

Conclusies over de algemene werkzaamheid van psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op studies naar de borderline-persoonlijkheidsstoornis. Daar bestaat
immers veruit het meeste onderzoek naar, op afstand gevolgd door de antisocialepersoonlijkheidsstoornis. Naar de vermijdende- en zeker de schizotypischepersoonlijkheidsstoornis bestaat nauwelijks goed uitgevoerd onderzoek. Dat geldt nog meer
uitgesproken voor de andere, in dit overzicht niet opgenomen specifieke types, zoals de
narcistische- of dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis. Het generaliseren van de bevindingen uit
onderzoek over de borderline-persoonlijkheidsstoornis naar persoonlijkheidsstoornissen in het
algemeen strookt echter met de herhaalde bevinding dat de borderline-persoonlijkheidsstoornis
nauw geassocieerd is met een algemene factor van persoonlijkheidspathologie (o.a. Sharp et al.,
2015). Daarbij werd aangetoond dat de probleemgebieden die kenmerkend zijn voor de huidige
(sectie-II) criteria van een borderline-persoonlijkheidsstoornis, verwijzen naar een generieke factor
van persoonlijkheidspathologie (vergelijkbaar met de beperkingen in zelf- en interpersoonlijk
functioneren uit Criterium A). Dit maakt het erg aannemelijk dat werkzame behandelingen voor de
borderline-persoonlijkheidsstoornis ook toepasbaar zijn op andere types van
persoonlijkheidsstoornissen. Dat blijkt ook uit de klinische toepassing van behandelingen die
aanvankelijk ontwikkeld werden voor een borderline-persoonlijkheidsstoornis (zoals SFT of DBT) bij
andere types van persoonlijkheidsstoornissen.
Ook al is de kwaliteit van de evidentie wisselend voor de verschillende specifieke types van
persoonlijkheidsstoornissen, toch kan worden vastgesteld dat een goed opgezette, reguliere
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psychotherapeutische behandeling in de zin van de Generieke Module Psychotherapie (link) een
consistent positief effect heeft op de primaire uitkomsten in deze behandelingen, meestal de ernst
van de persoonlijkheidsstoornis, en wellicht ook een positief effect heeft op de kwaliteit van leven.
Deze verbetering is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs van redelijke zekerheid. Met een goed
opgezette, reguliere psychotherapie wordt verwezen naar een psychotherapeutische behandeling
die uitgaat van een coherent model dat goed beschreven staat in een handleiding, verder bouwt op
principes van gekende stromingen waar reeds eerder evidentie voor werd verzameld, en
uitgevoerd wordt door getrainde behandelaars4. Dit positieve effect wordt vastgesteld ongeacht de
stroming (bijvoorbeeld psychodynamisch of gedragstherapeutisch) en wordt ook vastgesteld voor
goed opgezette generieke psychotherapeutische behandelingen (zoals SCM of GPM). De resultaten
laten zien dat reguliere psychotherapie beter is dan niet-behandelen en doorgaans ook beter dan
niet-psychotherapeutische standaardzorg.
Er bestaat evidentie dat generieke behandelingen, zoals GPM of SCM, gemiddeld genomen vrijwel
even effectief of zelfs even effectief zijn als de specifieke behandelingen, zoals DBT, MBT, SFT of
TFP. Deze generieke behandelingen werden vooral opgezet binnen de context van studies naar de
behandeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis, maar de werkgroep ziet voldoende
argumenten om aan te nemen dat ze ook werkzaam zouden kunnen zijn voor de andere types van
persoonlijkheidsstoornissen, mede op basis van het eerder genoemde argument dat de
beperkingen eigen aan BPS gerelateerd zijn aan meer generieke beperkingen van mensen met
uieenlopende types van persoonlijkheidsstoornissen. Generieke behandelingen vormen op basis
van de beschikbare evidentie een volwaardig alternatief, op voorwaarde dat ze gebaseerd zijn op
een handleiding en ingebed zijn in een organisatiecontext van deskundigheid (Cristea et al., 2017).
Generieke en specifieke behandelingen hebben minstens twee kenmerken gemeen die hen
onderscheiden van de ongestructureerde standaardzorg: ze gaan uit van een concept van
persoonlijkheidsstoornis en houden daarbij rekening met de beperkingen eigen aan patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis enerzijds en ze staan systematisch beschreven in een handleiding
anderzijds.
De in Nederland breed ingeburgerde Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GITPD) maakt gebruik van dezelfde gemeenschappelijke factoren als SCM en GPM, staat beschreven in
een handleiding en baseert zich op eenzelfde concept van persoonlijkheidsstoornissen en kader
van principes. Het is aannemelijk dat haar effecten vergelijkbaar zijn met die van SCM, GPM en
andere goed beschreven generieke alternatieven, al is verder onderzoek geboden.
Ook al laten meta-analyses (Cristea et al., 2017) geen duidelijk verschil zien tussen specifieke en
generieke behandelingen in het algemeen, toch bestaan er beduidend meer afzonderlijke studies
voor de diverse specifieke behandelingen, in het bijzonder voor DBT en MBT, dan voor de diverse
generieke behandelingen. Dat maakt dat de evidentie voor afzonderlijke specifieke behandelingen
robuuster is dan voor de afzonderlijke generieke behandelingen..
Er bestaat geen evidentie dat het éne specifieke behandelprogramma systematisch effectiever is
dan het andere, ook niet voor bepaalde behandeluitkomsten. Dat sluit niet uit dat er mogelijk toch
specifieke profielen van patiënten bestaan die meer zouden kunnen profiteren van een bepaalde
behandeling dan van een andere. Verder onderzoek is nodig.
Er is wel evidentie over de invloed van het volgen van de voorkeur van de patiënt op de uitkomst
van de behandeling (zie hoofdstuk indicatie). In die zin is het van belang om patiënten te betrekken
in de indicatie voor een bepaalde behandeling.

De lezer kan worden verwezen naar de generieke module psychotherapie voor een verdere beschrijving van ‘reguliere psychotherapie’.
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De onderzochte behandelprogramma’s variëren sterk in termen van settingen (ambulant of
klinisch), modaliteiten (individueel, groep, systeem, vaktherapie, case management,
farmacotherapie,…), duur (van enkele maanden tot jaren) en dosering (wekelijkse ambulante
gesprekken, intensief ambulant, deeltijd, dagklinisch en klinisch). Dit strookt met de heterogeniteit
van de doelgroep van patiënten. Er is weinig evidentie welke dosering, duur, setting of modaliteit
beter geschikt is voor welke subgroep. De werkgroep vindt het aannemelijk dat ernstige
persoonlijkheidsstoornissen, gekenmerkt door een hoger sociaal-maatschappelijke uitval,
langerdurende behandeling nodig heeft dan milde of matige persoonlijkheidsstoornissen. Toch
lijken er daarnaast ook toenemend aanwijzingen dat minder intensieve (specifieke) behandelingen
niet noodzakelijk een lagere werkzaamheid vertonen dan erg intensieve (specifieke) behandelingen
(o.a. Smits et al., 2020). Let wel: in deze studie betreft de minder intensieve variant nog steeds een
18-maanden behandeling met twee tot drie contactmomenten per week.
De duur en intensiteit van de behandeling zullen afhankelijk zijn van de behandeldoelen en -focus.
Wordt de focus gericht op het duurzaam veranderen van de symptomen van de
persoonlijkheidsstoornis gekoppeld aan generalisering naar het sociaal-maatschappelijke
functioneren, dan acht de werkgroep een minimum duur van 40-50 sessies (8-12) maanden
aangewezen. Doorgaans kan worden gedacht aan een duur van 12-18 maanden. Dit advies is
gebaseerd op de gemiddelde duur van de diverse onderzochte behandelprogramma’s. Indien er
echter sprake is van beperktere doelen, dan acht de werkgroep een kortere behandelduur zeker
mogelijk. De werkgroep gaat ervan uit dat behandelingen in de toekomst mogelijk ook meer zullen
ingericht worden als episodische of intermittente behandelingen, waarbij afgebakende episodes
van zorg, gericht op specifieke doelen, afgewisseld worden met periodes waarin er geen of
nauwelijks zorg wordt aangeboden. Zulke episodische behandelingen sluiten beter aan bij de
duurzame kwetsbaarheid van mensen met persoonlijkheidsstoorniss, zelfs na een geslaagde
behandeling.
Beslissingen over stoppen of voortzetting van behandelingen dienen in een gezamenlijk overleg van
behandelaar (behandelteam) en patiënt (en eventueel naasten) te worden genomen. Indien de
behandelresultaten stagneren op een onvoldoende gunstig niveau, dient een evaluatie plaats te
vinden. Dit kan leiden tot een voortzetting van de behandeling, maar mogelijk met een gewijzigde
focus, het heronderzoeken van de diagnose en/of het herindiceren naar een andere behandeling.
De onderzochte behandelprogramma’s benadrukken in hun behandelhandleiding het belang van
een ondersteunende context voor het uitvoeren van de behandeling: het ondersteunen van
behandelvisie en interventies door de organisatie waarbinnen de behandeling plaatsvindt en door
de zorgfuncties waarmee samengewerkt wordt (huisarts, crisisdienst, opnameafdeling), en het
begeleiden van behandelaars en behandelteams in reflectieve bijeenkomsten zoals intervisie en
supervisie. De werkgroep is dan ook van mening dat de context van deskundigheid en
ondersteuning van groot belang is voor de behandelresultaten van om het even welk
behandelprogramma. Indirecte evidentie daarvoor is te vinden in de meta-analyse van Cristea et al.
(2017), die laat zien dat de verschillen tussen specifieke en generieke behandelingen met name
verdwijnen wanneer beide binnen dezelfde instelling werden uitgevoerd.
In de meeste studies ligt de gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten tussen 20 en 40
jaar. Dit komt wellicht overeen met de leeftijd waarop de meeste volwassenen met een
persoonlijkheidsstoornis in behandeling komen, maar beperkt de generaliseerbaarheid van de
bevindingen naar andere leeftijdscategorieën.
Voor jeugdigen bestaat er slechts een beperkt aantal studies, waarvan de kwaliteit laag tot zeer
laag is. Bovendien includeren de meeste van deze studies een erg heterogene groep jongeren, wat
het formuleren van algemene aanbevelingen op basis van deze evidentie, lastig maakt. De
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beschikbare evidentie maakt het aannemelijk dat de bevindingen bij volwassenen ook naar
jeugdigen kunnen worden gegeneraliseerd worden, al is verder onderzoek geboden (Jørgensen et
al., 2021). Wel vindt de werkgroep het erg aannemelijk dat vroege detectie en interventie bijdraagt
aan een betere prognose, niet alleen met betrekking tot de ernst van de
persoonlijkheidspathologie, maar ook met het oog op kwaliteit van leven en (vooral) sociaalmaatschappelijk functioneren. In lijn hiermee is het aannemelijk dat vroege interventie in een heel
aantal gevallen gepaard kan gaan met minder langdurig behandelen. Zeker bij jongeren lijkt het
eerder genoemde model van episodisch behandelen goed aan te sluiten.
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Het ontbreekt volledig aan goed gecontroleerde studies bij ouderen, waardoor de aanbevelingen
voor deze doelgroep niet goed kunnen worden gebaseerd op sterke evidentie. Beschikbare
naturalistische studies suggereren dat psychotherapie ook in deze doelgroep werkzaam kan zijn
(Penders et al., 2020). Het is dan wel van belang om voldoende rekening te houden met
leeftijdsspecifieke beperkingen, zoals cognitieve en somatische co-morbiditeit op hogere leeftijd,
alsook het mogelijk ontbreken van een systeem. Daarnaast wordt aanbevolen om specifieke
leeftijdsspecifieke aspecten, zoals het verlies van sociale rollen, te integreren in de
psychotherapeutische behandeling en rekening te houden met cohortgebonden en sociaalculturele aspecten. Verder gaat extra aandacht uit naar motivationele gespreksvoering en
psycho-eduactie.
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Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Er is een zeer beperkte basis van evidentie om uitspraken te doen over de schadelijke effecten van
behandeling.
De meeste behandelprogramma’s volgen een relatief vast format (voor wat betreft de intensiteit,
duur, samenstelling e.d.). Gezien de grote heterogeniteit van de doelgroep, is het van belang dat de
behandeling op maat wordt aangepast aan de individuele kenmerken, mogelijkheden en behoeften
van de patiënt.
Patiënten met complexe problemen (gekenmerkt door een hoge mate van comorbiditeit en
meervoudige maatschappelijke problemen gerelateerd aan hun psychische aandoeningen) lijken
minder toegang te hebben tot specifieke behandelprogramma’s, waardoor hen mogelijk zorg
wordt onthouden die helpend kan zijn (Hermens et al., 2011). Er bestaat nochtans enige evidentie
dat specifieke behandelprogramma’s bij patiënten met complexe problemen werkzamer zouden
kunnen zijn dan generieke programma’s (Bateman & Fonagy, 2013). In deze studie werden deze
patiënten gedefinieerd als patiënten met meer dan één persoonlijkheidsstoornis.
Een aantal studies laat zien dat mensen met een (borderline-) persoonlijkheidsstoornis veelvuldig
nieuwe behandeltrajecten starten, wat erop zou kunnen wijzen dat er enerzijds veel breuken
bestaan in het behandeltraject, anderzijds dat er mogelijk ook na behandeling een (terugkerende)
zorgvraag bestaat (Zanarini et al., 2015; Bender et al., 2001). Dit kan erop wijzen dat het belangrijk
is om in alle stadia van een behandeltraject (instroom, tijdens behandeling en uitstroom)
voldoende aandacht te hebben voor het betrekken van de patiënt bij de behandelkeuzes en het
generaliseren van behandelresultaten naar de eigen leefomgeving.
In veel studies bij jongeren is de uitval uit behandeling hoger dan bij volwassenen. Dat zou kunnen
betekenen dat deze programma’s minder goed aansluiten bij de noden en behoeften van jonge
mensen (Jørgensen et al., 2021). Bij deze doelgroep lijkt het nog belangrijker om de behandeling af
te stemmen op het stadium van ontwikkeling van de problematiek, de behoeften en hulpvraag van
de jongere en het gezin, en de ontwikkelfase van de jongere en het gezin.
Er bestaat geen overtuigend bewijs dat patiënten met agressief en/of antisociaal gedrag door
psychotherapie beter in staat zouden zijn om anderen te manipuleren (D’Silva et al., 2004). De
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werkgroep vindt dat dit dan ook geen argument mag zijn om deze patiënten behandeling te
onthouden.
Systematische monitoring van de behandelresultaten en in overleg toewerken naar beëindiging van
een niet-effectieve behandeling, verdient speciale aandacht in de toepassing van alle vormen van
psychotherapie.
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Patiëntenperspectief

Vanuit patiëntenperspectief is het van belang dat de behandeling – en het onderzoek ernaar – zich
in eerste instantie richt op het bevorderen van de kwaliteit van leven, het verbeteren van het
functioneren en het verminderen van de lijdensdruk van de patiënt. Het is bemoedigend dat
psychotherapie effectief is in het verbeteren van de kwaliteit van leven en dat dit zelfs ten dele
onafhankelijk is van de verbetering in symptomen. Dit suggereert dat beide types van uitkomsten
naast elkaar in behandeling beoogd kunnen worden.
Voor patiënten zijn vooral de lange wachtlijsten om een behandeling voor een
persoonlijkheidsstoornis te krijgen, een groot probleem. Het aanbod aan goed opgezette
(specifieke) behandelingen is beperkt. De behandelcapaciteit kan worden uitgebreid door naast
specifieke behandelingen tevens generieke behandelingen aan te bieden.
Patiënten dienen betrokken te worden bij de keuze voor een behandeling. Nu spelen
ongefundeerde klinische assumpties van de behandelaar mogelijk een te grote rol bij de
behandeladvisering. Er is evidentie dat het volgen van de voorkeur van de patiënt voor een vorm
van behandeling leidt tot een verlaging van de uitval uit behandeling en mogelijk tot een
verbetering van de behandeluitkomsten in vergelijking met een behandeling zonder voorkeur
(Swift et al., 2018). Dat houdt in dat patiënten voldoende informatie moeten krijgen over de
behandeling, de diverse programmaonderdelen en in geval van groepstherapie over de
samenstelling van de groep (met name hoe homogeen/ heterogeen de groep is).
Vanuit patiëntenperspectief is het van belang dat er veel sneller in het beloop van de aandoening
gesignaleerd en ingegrepen wordt zodat de negatieve langetermijngevolgen, in het bijzonder op
het gebied van sociaal functioneren en opleiding / beroepsmatig functioneren, kunnen worden
voorkomen of beperkt. Nu krijgen veel jongeren, maar ook volwassenen, veel te laat in het beloop
van de aandoening een behandeling die gericht is op de persoonlijkheidsstoornis.
Vanuit patiëntenperspectief kan de uitstroom uit behandeling en de nazorg na de behandeling
beter georganiseerd worden; door het vaak laat ingrijpen hebben veel patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis te weinig een ‘gewoon leven’ kunnen opbouwen. Ondersteuning bij
sociaal-maatschappelijk herstel tijdens en na de behandeling is daarom aangewezen, zodat meer
mensen na behandeling kunnen deelnemen aan het gewone leven. Diverse strategieën kunnen
daarbij helpen, zoals het grondig in kaart brengen van deze sociaal-maatschappelijke problemen in
de beginfase van de behandeling en het opnemen van zulke behandeldoelen in het behandelplan,
het organiseren van een betere samenwerking tussen het behandelteam in de GGz en aanbieders
in het sociaal-maatschappelijke domein, het afmeten van behandelsucces aan verbetering in deze
sociaal-maatschappelijke parameters en het opzetten van een voldoende langdurig nazorgtraject
dat is gekoppeld aan maatschappelijke integratie. Dat geldt ook voor patiënten na afloop van een
forensische zorgtitel, die terugkeren in de maatschappij, maar nog onderliggende hulpvragen
hebben.
Vanuit patiëntenperspectief is het aangewezen dat er meer continuïteit is tussen verschillende
behandelingen of behandelepisodes. Patiënten ervaren het vaak als een extra belasting dat er veel
verschillende professionals zijn aan wie ze hun verhaal moeten vertellen, dat informatie verzameld
door de éne zorgverlener vaak weinig wordt meegenomen door een volgende hulpverlener of dat
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ze bij terugval helemaal opnieuw moeten aanmelden. Het organiseren van een betere overdracht
van informatie en het faciliteren van episodische behandelingen (waarbij patiënten bij een terugval
opnieuw rechtstreeks kunnen aanmelden bij hetzelfde behandelteam) kunnen hierin helpen.
Tenslotte kan nagedacht worden over het inzetten van bijvoorbeeld professionele
ervaringsdeskundigen of lotgenotencontact om terugvallen te voorkomen of op te vangen.
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Hoewel er nauwelijks studies bestaan waarin onderzoek wordt gedaan naar de meerwaarde van
het betrekken van naasten, ziet de werkgroep de noodzaak dat naasten betrokken dienen te
worden in diverse fasen van een behandeling. In de beschreven behandelprogramma’s is dit
perspectief niet steeds geïntegreerd, waardoor de betrokkenheid van naastbetrokkenen te veel
wordt overgelaten aan lokale uitwerking. De werkgroep meent dat het betrekken van naasten
cruciaal kan zijn voor het generaliseren van de behandelresultaten. Derhalve is het belangrijk om
naasten zoveel mogelijk deelgenoot van de behandelvisie te maken en ondersteuning aan te
bieden (zie hoofdstuk Systeeminterventies en Naasten).
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Professioneel perspectief

Implementatiestudies laten zien dat behandelprogramma’s vaak onvolledig geïmplementeerd
worden (Van den Bosch & Sinnaeve, 2015), dat er veel verloop is (Swales et al., 2012) en dat
organisatieveranderingen een belangrijke impact kunnen hebben op de behandelresultaten (Bales
et al., 2017). Dat pleit ervoor om de professional in een behandelprogramma gedegen op te leiden
en in te bedden binnen een goed functionerend team en in de organisatie.
Het werken met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen kan belastend zijn door de emotionele
reacties die deze patiënten in een team en bij individuele behandelaars kunnen oproepen.
Aandacht dient uit te gaan naar de ondersteuning daarin, o.a. door voldoende tijd voor reflectie en
intercollegiaal overleg.
Bij alle onderzochte behandelprogramma’s is frequente supervisie/intervisie een geïntegreerd
onderdeel. De werkgroep is van mening dat dit navolging verdient in de behandelpraktijk.

6.3.1.6
-

Naastbetrokkenenperspectief

Middelenbeslag

Enkele studies suggereren dat het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen met specifieke
behandelingen kosteneffectief is ten aanzien van standaardzorg (Soeteman et al., 2010; Bamelis et
al., 2015; Bateman & Fonagy, 2003). Dat ondersteunt de aanbeveling voor specifieke
behandelingen boven standaardzorg.
Mogelijk zijn andere doseringen van behandeling kosteneffectief voor verschillende types van
persoonlijkheidsstoornissen. Zo zou een kortdurende klinische psychotherapiebehandeling van drie
maanden voor Cluster C persoonlijkheidsstoornissen kosteneffectief kunnen zijn (Soeteman et al.,
2011), terwijl een langdurige ambulante of deeltijdbehandeling voor Cluster B meer kosteneffectief
zou zijn dan een langdurige opname (Soeteman et al., 2010). Meer onderzoek is evenwel nodig.
Middelen kunnen beter besteed worden door 1) beter te differentiëren welke patiënten voldoende
baat hebben bij lager gedoseerde varianten van de beschreven behandelprogramma’s; 2) door
beter te differentiëren welke generieke of specifieke behandeling voor welke patiënten het beste
werkt.

Pagina 97 van 408

6.3.1.7
-

5

10

15

-

20

25

30
-

35

Er is weinig te zeggen over een optimale behandelduur en intensiteit op basis van wetenschappelijk
onderzoek. Gezien de heterogeniteit van de doelgroep is het belangrijk om de duur en intensiteit in
afstemming met de patiënt te bepalen, mede in functie van de beoogde behandeldoelen en de
evaluatie van de behandelvoortgang. Daarbij bestaat er vanuit de SCEPTRE studie enige evidentie
dat noodzakelijke dosering en duur mogelijk ook deels bepaald worden door het type
persoonlijkheidsstoornis, waarbij erg intensieve, maar kortdurende behandelingen voor met name
Cluster C-persoonlijkheidsstoornissen effectief zouden kunnen zijn (Soeteman et al., 2011).
Anderzijds bestaat er voor persoonlijkheidsstoornissen geen evidentie dat bij de intensievere
behandelvormen nóg intensiever behandelen (5 daagse deeltijd versus intensief ambulant) tot
betere effecten leidt (Smits et al., 2020). Op basis van deze bevindingen en overwegingen stelt de
werkgroep dat de behandelduur en -intensiteit steeds in overleg met de patiënt bepaald dienen te
worden, maar dat behandeling doorgaans voldoende intensief moet zijn (zie ook paragraaf
6.3.1.1.).
Langdurige behandelingen doen een groot beslag op de beschikbare behandelcapaciteit. Soms lijkt
dit mede ingegeven te zijn door angst om een behandeling af te sluiten. Mogelijk kan de
behandelduur worden beperkt door met de patiënt heldere en haalbare concrete behandeldoelen
te stellen en deze regelmatig te evalueren. Ook zou een intensief nazorgprogramma met
terugvalpreventie kunnen worden aangeboden. Een dergelijke aanpak zou de doorstroom kunnen
bevorderen en de wachtlijsten kunnen beperken en tegelijkertijd het toepassen van de
behandelresultaten in de eigen leefwereld kunnen bestendigen. Een variant hierop is het
organiseren van episodische behandelingen, waarbij nieuwe episodes van zorg ingezet worden bij
nieuwe hulpvragen.
Veel behandelvormen hebben ‘continuïteit van zorg’ hoog in het vaandel staan, en maken daar ook
werk van binnen de eigen behandeling. Juist bij patiënten met een ernstige en complexe
persoonlijkheidsstoornis, in wiens behandeling continuïteit van zorg van doorslaggevend belang is,
en die vaak in de loop van hun leven meerdere keren een beroep doen op de GGz, slaagt de GGz er
tot op heden slecht in om ‘continuïteit van zorg’ te bieden over behandelingen, behandelaars,
behandelvisies, organisaties heen. Het is daarom van belang om daar in het gehele zorgtraject
meer aandacht aan te besteden.
Het is van belang dat er een betere samenwerking komt tussen diverse partijen die betrokken zijn
bij de patiënt. Dat geldt voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder voor jongeren. Zij ervaren
doorgaans problemen op diverse gebieden (thuis, school, buurt) en zijn vaak bekend bij diverse
instanties (huisarts, zorgcoördinator school, wijkteam, jeugdzorg, politie). Samenwerking vanuit
een gedeelde visie en kader kan de ontwikkeling van deze jongeren erg ondersteunen. Ook voor
veel volwassenen is er nog een traject naar herstel nodig na een behandeling. Daarin zou een
betere samenwerking nodig zijn tussen verschillende maatschappelijke diensten

6.3.1.8
40

45

-

Organisatie van zorg

Maatschappelijk perspectief

Europese registerstudies laten zien dat de kosten van patiënten met een (borderline-)
persoonlijkheidsstoornis jaarlijks oplopen tot € 40.000, vooral ten gevolge van verminderde
arbeidsproductiviteit (Hastrup et al., 2019). Het voorkomen van deze grote maatschappelijke
gevolgen door vroegsignalering en snellere gepaste behandeling vergroot niet alleen de
ontwikkelkansen van de patiënten (met de grootste te behalen winst bij jongeren), maar kan
maatschappelijk wellicht veel kosten besparen.
Geleidelijke afschaling van behandeling is aangewezen om het hersteltraject te ondersteunen.
Daarin kan beter gebruik gemaakt worden van het bestaande netwerk, de naasten en de principes
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van herstelgerichte zorg. De mogelijkheid voor kortstondige terugkeer bij de centrale behandelaar
kan een belangrijke schakel in terugvalpreventie zijn. Vanuit maatschappelijk perspectief is een
betere samenwerking en integratie van psychotherapeutische zorg met herstelgericht werken en
de daarin opererende partijen, aangewezen.
5

6.3.2

Specifieke aanvullingen voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis

6.3.2.1

Kwaliteit van het bewijs

-
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De kwaliteit van bewijs voor afzonderlijke programma’s blijft beperkt. Voor de Dialectical Behavior
Therapy (DBT) en de Mentalization-Based Treatment (MBT) bestaat er nog een substantieel aantal
studies, uitgevoerd door verschillende onderzoeksgroepen. Voor de andere behandelmethodieken
(o.a. SFT en TFP) is het aantal studies beperkter en/of uitgevoerd door een beperkt aantal
onderzoeksgroepen. Bij de meeste andere behandelprogramma’s is de evidentie zelfs beperkt tot
slechts 1 studie. Er bestaat geen bewijs dat er systematische verschillen in werkzaamheid bestaan
tussen deze verschillende behandelingen.
Er bestaat geen duidelijke evidentie dat kenmerken van de patiënt voorspellend zijn voor
verschillende behandeluitkomsten na verschillende types van behandeling. Er bestaat heel
beperkte evidentie dat specifieke behandelingen betere resultaten halen dan generieke
behandelingen bij patiënten met zeer ernstige persoonlijkheidsstoornissen, gedefinieerd als
patiënten met meer dan één persoonlijkheidsstoornis (Bateman & Fonagy, 2013). In lijn met deze
bevinding vindt de werkgroep het aannemelijk dat patiënten met een ernstigere emotionele en
gedragsmatige dysregulatie mogelijk meer baat hebben bij gestructureerde behandelingen met
een zeer duidelijk theoretisch en methodisch kader. Ook is het aannemelijk dat behandelaars van
deze patiënten meer houvast vinden in zo’n duidelijk kader. Dat zou kunnen betekenen dat bij
beperkt aanbod van specifieke behandelingen, deze voorbehouden zouden kunnen worden aan
patiënten met ernstige ontregelingen.

6.3.2.2
-

30

35

In het bijzonder bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis worden veelvuldige breuken in het
behandeltraject waargenomen (Zanarini et al., 2015). Vaak vinden die plaats in reactie op breuken
in de behandelrelatie, problemen met motivatie en/of acute (suïcidale) crises. Mede daarom
beveelt de werkgroep aan om deze patiënten bij voorkeur te behandelen in een
behandelprogramma dat vertrekt van een concept van persoonlijkheidsstoornissen, met een
duidelijke visie op de emotionele en interpersoonlijke kwetsbaarheden van deze patiënten (zoals
DBT, MBT, SFT, TFP, SCM, GPM, GIT-PD). Ook sommige behandelvormen die oorspronkelijk niet
voor (borderline-)persoonlijkheidsstoornissen werden ontwikkeld, zoals CAT, bieden een concept
van psychopathologie dat bruikbaar is in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en
kunnen daarom worden aanbevolen.

6.3.2.3
-

40

Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Patiëntenperspectief

Van alle symptomen van een persoonlijkheidsstoornis zullen de symptomen van BPS zich het
vroegst in de ontwikkeling manifesteren. De symptomen van een borderlinepersoonlijkheidsstoornis beginnen zich te ontwikkelen vanaf de leeftijd van 12-13 jaar en de
ontwikkelingstrajecten van jongeren met BPS en andere jongeren zullen in de loop van de puberteit
steeds verder uiteen lopen (Videler et al., 2019). Er bestaat overtuigende evidentie dat deze
kenmerken reeds op erg jonge leeftijd voorspellend zijn voor een hele reeks van negatieve
ontwikkelingsuitkomsten. Vroege detectie en interventie is daarom aangewezen om de negatieve
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langetermijngevolgen te voorkomen. Dat vraagt systematische screening van jongeren die hoog
risico lopen op de ontwikkeling van BPS. De werkgroep is van mening dat deze strategie grote
gezondheidswinst zou kunnen opleveren.
6.3.2.4
5

-

10

Patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis kennen vaak ernstige emotionele
ontregelingen die beïnvloed worden door en invloed hebben op naasten. Dat geldt in het bijzonder
voor ouders van jongeren en jongvolwassenen. In nagenoeg alle onderzochte
behandelprogramma’s bij jongeren worden ouders betrokken in de behandeling. Meer inzicht is
nodig in de werkzame elementen van de interventies om de last bij ouders in de opvoeding van
jongeren met BPS te verminderen.

6.3.2.5
15

20

Veruit de meeste studies naar de werkzaamheid van psychotherapie bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis hebben plaatsgevonden binnen een ambulante context.
Hoewel er geen directe vergelijkingen zijn tussen ambulante en klinische behandelingen, is de
werkgroep van mening dat een ambulante setting voor mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis doorgaans te verkiezen is boven een (langdurige) klinische opname. Een
kortdurende klinische opname kan wel een interventie zijn wanneer er sprake is van ernstige
ontregeling in combinatie met een beperkt sociaal netwerk. Onder zulke omstandigheden kan een
kortdurende opname helpen om te stabiliseren, waarna de reguliere behandeling voortgezet kan
worden. Belangrijk zijn dat de opname kort is en gericht is op duidelijke doelen. Worden die doelen
niet behaald, dan dient overwogen worden de opname te stoppen.

Specifieke aanvullingen voor de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

6.3.3.1

Kwaliteit van het bewijs

-

30

-

40

Organisatie van zorg

6.3.3

25

35

Naastbetrokkenenperspectief

De Cochrane review (Gibbon et al., 2020) is gebaseerd op 19 gerandomiseerde studies bij patiënten
met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Dat zijn ongeveer twee keer zo veel studies als waar
de vorige uitgave van de review (Gibbon et al., 2010) op was gebaseerd. Nog altijd zijn veel studies
echter van lage methodologische kwaliteit, met grote verschillen in kenmerken van deelnemers,
groepsgrootte, onderzochte interventies en uitkomstmaten. De verschillen tussen studies waren te
groot om kwantitatieve meta-analyse uit te voeren. De algehele kwaliteit van het bewijs is laag tot
zeer laag. Dat geldt in het bijzonder voor de effecten van de behandeling op primaire
uitkomstmaten, zoals recidivecijfers van delictgedrag en ernst van de agressiesymptomen, die
opvallend vaak niet in de trials worden gemeten
Veel van de studies in de Cochrane review lijken zich met name te richten op het terugdringen van
middelengebruik, waardoor het strikt genomen geen interventies voor antisocialepersoonlijkheidsstoornis waren, maar interventies gericht op stoornissen in het gebruik van
middelen bij mensen met een (comorbide) antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Ondanks de
relatief hoge prevalentie van de antisociale-persoonlijkheidsstoornis en de negatieve gevolgen van
deze pathologie voor zowel patiënten als de maatschappij, is er nog altijd relatief weinig
wetenschappelijk onderzoek over interventies gericht op de persoonlijkheidsproblematiek
beschikbaar. Verder wordt in nagenoeg alle studies de interventie vergeleken met een ‘treatment
as usual’. In de Nederlandse praktijk krijgen patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis
in heel wat gevallen echer helemaal geen behandeling. Om al deze redenen is het nog onduidelijk
of specifieke of generieke behandelingen ook een positief effect kunnen sorteren bij deze groep
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van patiënten. Onderzoek naar absolute doelmatigheid is aangewezen, zodat kan worden
nagegaan in hoeverre het aanbieden van een specifieke, generieke of andere psychotherapeutische
behandeling doelmatiger is om de symptomen van de antisociale-persoonlijkheidsstoornis zelf te
verbeteren dan het aanbieden van geen behandeling, wat nu vaak de standaard is.
Een specifieke behandeling die met name in het forensisch werkveld vaak wordt ingezet om
agressief en/of antisociaal gedrag te reduceren is de agressie-regulatie-training (ART), een
multimodaal programma waarin wenselijk gedrag wordt aangeleerd ter vervanging van antisociaal
gedrag. Twee recentere reviews concludeerden echter dat er onvoldoende wetenschappelijke
evidentie is voor de werkzaamheid van ART in het reduceren van antisociaal gedrag. Dat is vooral te
wijten aan de lage kwaliteit van de geïncludeerde studies (Brännström et al., 2016; Lee &
DiGiuseppe, 2018)
Jeugdigen (< 18 jaar) kunnen conform de huidige DSM-5-criteria nog niet voldoen aan de criteria
van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Over de psychotherapeutische behandelingen van de
‘voorlopers’ in de kindertijd, de oppositionele-opstandige stoornis en de normoverschrijdendgedragsstoornis, bestaat slechts een beperkt aantal studies, waarvan de kwaliteit laag tot zeer laag
is. Psychotherapeutische behandelingen in het algemeen lijken een klein, maar significant effect te
sorteren in het verminderen van de symptomen van normoverschrijdend-gedragsstoornis, zoals
gerapporteerd door ouders, leraren of clinici, maar er is onvoldoende evidentie om één
psychotherapeutische behandeling te prefereren boven een andere (Bakker et al., 2017).
Psychotherapeutische behandeling lijkt met name effectief te zijn voor jongere kinderen (<10 jaar),
eerder dan voor oudere kinderen. Voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen bestaat de
meeste evidentie voor effectiviteit van systemische interventies, zoals de multidimensionele
gezinstherapie (MDGT/MDFT), de multisysteemtherapie (MST) en functionele
familie/gezinstherapie (FFT/RGT). Er zijn tot op heden vijf meta-analyses (Baldwin et al., 2012; Van
der Stouwe et al., 2014; Dopp et al., 2017; Hartnett et al., 2017; Van der Pol et al., 2017) en één
systematische review (Tripodi & Bender, 2011) naar de effectiviteit van deze systemische
interventies verricht. Van der Stouwe et al. (2014) concludeerde dat multisysteemtherapie, een
intensieve vorm van behandeling voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal
gedrag, hoewel met geringe effectsizes, effectief is in het verminderen van ernstige
gedragsproblemen en middelengebruik en recidive van delinquent gedrag. Ook zijn er aanwijzingen
dat de gunstige effecten van MST zich op de langere termijn uitstrekken naar andere gezinsleden
dan de aangemelde jongere. Van der Pol et al. (2017) concludeerde dat MGBT overall een groter
effect had op afname van zowel externaliserend als internaliserende problematiek,
middelenmisbruik, recidive en gezinsproblematiek dan controlegroepen die CBT, groepstherapie of
multimodale behandeling kregen aangeboden. Vooral de jongeren met (zeer) ernstige problemen
hadden meer baat bij MDGT. Over de effectiviteit van FFT/RGT bestaat meer onzekerheid door
enige inconsistentie in resultaten van verschillende RCT’s (Hartnett et al., 2017). Twee metaanalyses waarin meerdere typen gezinsbehandelingen zijn samengevoegd (Baldwin et al.,2012;
Dopp et al., 2017) vonden slechts een gering overall effect van zowel MDGT, MST als FFT in
vergelijking met gebruikelijke behandelingen, al leken de effecten van gezinsbehandelingen wel
duurzaam. Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek voorhanden over de relatieve effectiviteit
van de gezinsbehandelingen onderling.

6.3.3.2
45

Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Voor het (veelgehoord) argument dat patiënten met antisociaal gedrag en/of een antisocialepersoonlijkheidsstoornis beter niet behandeld zouden moeten worden omdat zij door therapie
beter in staat raken om anderen te manipuleren, bestaat geen overtuigend bewijs (D’Silva et al.,
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2004). Wel kan, op theoretische gronden over psychopathie, worden verondersteld dat de (relatief
kleine) groep van patiënten met een hoge mate van psychopathische kenmerken, door het opdoen
van kennis over emoties bij anderen hun vaardigheden tot misleiding en manipulatie mogelijk
kunnen ‘aanscherpen’ en vervolgens misbruiken bij toekomstige slachtoffers. De meeste patiënten
met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis voldoen echter niet aan de criteria voor een hoge
mate van psychopathie.

5

6.3.3.3
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In de forensische geestelijke gezondheidszorg is niet alleen de hulpvraag van patiënten leidend in
de overwegingen ten aanzien van de behandeling, maar wordt gebruik gemaakt van de ‘What
Works’-principes conform het ‘Risk-Need-Responsivity’ (RNR)-model (Andrews & Bonta, 2010). Hier
richt de behandeling zich op het verminderen van de kans op (herhaald) grensoverschrijdend
gedrag en het werken aan herstel en re-integratie op verschillende levensterreinen. Behandeling
richt zich op de belangrijkste en te bewerken risicofactoren, en het responsiviteitsprincipe bepaalt
hoe de behandeling wordt vormgegeven. Hoewel de motivatie voor behandeling bij forensische
patiënten vaak extern is bepaald (door de rechter opgelegd) is het belangrijk om in de behandeling
niet alleen te motiveren voor het behandelen van het problematisch gedrag, maar ook aan te
sluiten bij de waarden en levensdoelen van patiënten. Er is geen evidentie voor het onthouden van
behandeling van patiënten met antisociaal en/of agressief gedrag, ook niet als deze patiënten, al
dan niet aansluitend aan forensische zorg, binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg hulp
zoeken.

6.3.3.4
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Naastbetrokkenenperspectief

De gezinsleden van jeugdigen met een voorloper van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis (de
normoverschrijdenden gedragsstoornis) ervaren vaak veel lijdensdruk door het ernstige
problematische gedrag. Er bestaat evidentie dat systemische interventies effectief zijn in het
reduceren van recidiverisico en problematisch gedrag, en ook gunstige effecten lijken te induceren
op de andere gezinsleden.

6.3.3.5
-

Patiëntenperspectief

Professioneel perspectief

Patiënten met antisociaal gedrag en/of antisociale-persoonlijkheidsstoornissen kunnen negatieve
tegenoverdracht oproepen door hun weinig sympathieke gedragingen. Dergelijke tegenoverdracht
kan verder gevoed worden door onervarenheid, onbekendheid met de doelgroep of zich
onvoldoende geëquipeerd voelen bij de behandelaar. Het goed en tijdig herkennen en
onderscheiden van enerzijds beheersbare boosheid die bij elke patiënt binnen de GGz voor kan
komen, van anderzijds de moeilijk voorspelbare agressie van hoogrisicopatiënten die beter in de
specialistische forensische GGz behandeld kunnen worden, is daarbij essentieel. Zeker wanneer het
agressief en/of antisociaal gedrag leidt tot ernstig groepsontwrichtend gedrag, of in de
spreekkamer leidt tot onveiligheid voor de therapeut of de patiënt, kan dit een reden vormen om
de psychotherapie allereerst te richten op gedragsverandering (individueel) danwel specifiek te
verwijzen naar een meer beveiligde setting, bijvoorbeeld in de forensische GGz. Intervisie en
supervisie, alsmede het ontschotten van de zorg en samenwerking of zelfs integratie tussen
reguliere en forensische geestelijke gezondheidszorg kunnen helpen om ook aan deze doelgroep de
noodzakelijke hulpverlening te bieden.
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6.3.3.6
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Behandelaren van patiënten met (ernstig) agressief, zelfdestructief, impulsief en
grensoverschrijdend gedrag moeten goed geëquipeerd zijn in het opbrengen van empathie,
begrenzen, directief en pragmatisch zijn en improviseren. Zij moeten de theorieën kennen die het
ontstaan van antisociale persoonlijkheidspathologie verklaren, kennis hebben over diagnostiek en
risicotaxatie en om kunnen gaan met specifieke problemen zoals suïcidaliteit, middelengebruik en
agressie. Motivatie en voortdurend op peil houden van competenties van medewerkers, door bijen nascholing, intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie, zijn van essentieel belang (Rijckmans
et al., 2020).

6.3.4

Specifieke aanvullingen voor de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

6.3.4.1

Kwaliteit van het bewijs
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Zoals eerder aangegeven, bestaan er weinig studies, zijn de meeste studies al wat ouder en is de
kwaliteit van de studies zeer laag. Het geheel van de studies bevestigt de algemene bevindingen
dat goed opgezette, reguliere psychotherapie ook bij de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
werkzaam is, in het bijzonder wanneer die uitgaat van een theoretisch concept en beschreven staat
in een handleiding. Er wordt geen duidelijk verschil vastgesteld tussen verschillende types van
behandelingen: zowel meer (cognitief) gedragstherapeutische behandelingen (zoals CBT) als meer
psychodynamische behandelingen (zoals AFT, STDP) blijken effectief. Hoewel deze vormen niet
specifiek voor vermijdende-persoonlijkheidsstoornissen werden ontwikkeld, maken ze doorgaans
gebruik van een theoretisch en methodisch model dat aansluit bij deze stoornissen. Al deze
behandelvormen kunnen dus worden aanbevolen voor de behandeling van vermijdendepersoonlijkheidsstoornissen.
Een studie die verscheen na de publicatie van de review van Simon, 2009 en niet opgenomen werd
in de review van psychodynamische behandelingen van Keefe et al., 2020 suggereert dat naast de
genoemde behandelvormen ook Schematherapie een werkzame behandeling zou kunnen zijn voor
vermijdende-persoonlijkheidsstoornissen (Bamelis et al., 2014).

6.3.4.2
30

40

-

Patiëntenperspectief

Meer nog dan andere patiënten met een persoonlijkheidsstoornis lijken patiënten met een
vermijdende-persoonlijkheidsstoornis pas laat in het beloop van de stoornis gedetecteerd te
worden, waardoor ze vaak langdurig behandeling krijgen die gericht is op de comorbide
symptoomstoornis (zoals stemmings- of angststoornissen). Voldoende aandacht voor mogelijke
kenmerken van een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis bij onvoldoende behandelde of
terugkerende stemmings- en angstklachten, is aangewezen.

6.3.4.3
35

Organisatie van zorg

Organisatie van zorg

Nederland heeft een rijke traditie voor de behandeling van ernstige en complexe psychische
stoornissen, waaronder persoonlijkheidsstoornissen, middels klinische psychotherapie. Ondanks de
ontwikkeling van nieuwe intensieve ambulante en dagklinische programma’s lijkt een deel van de
patiënten tijdens hun behandeltraject aangewezen te blijven op een dergelijke intensieve klinische
behandelfase in een psychotherapeutisch behandelmilieu. Er bestaan ook enige aanwijzingen dat
(kortdurende) klinische opnames erg effectief zijn voor mensen met een vermijdendepersoonlijkheidsstoornis (zie paragraaf 6.3.1.7). Ze zouden kunnen helpen om de langdurige
patronen van vermijding te doorbreken. De patiënt leeft tijdelijk in een omgeving die hem continu
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en consequent stimuleert tot het opgeven van disadaptieve patronen in gedrag en relaties en het
ontwikkelen van meer gezonde en adaptieve patronen.

5

6.3.5

Specifieke aanvullingen voor de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

6.3.5.1

Kwaliteit van bewijs

-

De kwaliteit van bewijs voor behandeling van de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis is zeer
laag. Het is daarom op basis van de wetenschappelijke evidentie niet mogelijk om goede
aanbevelingen te formuleren.
De werkgroep is van mening dat er evidentie is dat deze doorgaans zeer ernstige
persoonlijkheidsstoornissen een goede integratie vragen van diverse interventies, zowel
psychotherapeutisch, farmacotherapeutisch als maatschappelijk. De zeer beperkte evidentie lijkt
dat te ondersteunen.

10

6.4

Aanbevelingen

De eerste reeks van aanbevelingen gelden voor alle types van persoonlijkheidsstoornis. Daarna volgen
aanvullingen telkens per type persoonlijkheidsstoornis.
15

6.4.1

Algemene aanbevelingen voor de psychotherapeutische behandeling van
persoonlijkheidsstoornis

Het is aan te bevelen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis een goed opgezette, reguliere
psychotherapeutische behandeling5 aan te bieden. Deze behandeling is te verkiezen boven nietpsychotherapeutische standaardzorg.

Het is aan te bevelen geen patiënten a priori uit te sluiten van psychotherapeutische behandeling, noch
vanwege de ernst van hun persoonlijkheidsstoornis (bijvoorbeeld EPA patiënten, gekenmerkt door
meervoudige problemen op diverse gebieden), noch vanwege het type van persoonlijkheidsstoornis
(bijvoorbeeld antisociale-persoonlijkheidsstoornis).

Het is aan te bevelen om de specifieke voorkeuren van een patiënt een prominente rol te geven in het
proces van samen beslissen over de behandelopties.

Het is aan te bevelen om de behandelduur en -intensiteit in overleg met de patiënt te bespreken,
afgestemd op de kenmerken van de patiënt en zijn of haar hulpvraag. Dit geldt ook voor beslissingen
over de voortzetting van de behandeling op geleide van het behaalde resultaat. Indien de focus van de
behandeling gericht is op het duurzaam veranderen van de kenmerken van de
persoonlijkheidsstoornis, is het aan te bevelen uit te gaan van een voldoende lange behandeling
(minimaal 40-50 sessies, 8-12 maanden, doorgaans 12-18 maanden).
20

5

Zie hiervoor ook de Generieke Module Psychotherapie (link)
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Het is aan te bevelen om jongeren met beginnende persoonlijkheidsproblematiek in een vroeg stadium
te detecteren en te behandelen met een psychotherapeutische behandeling, met inachtneming van
het stadium van de problematiek, de ontwikkelingsfase van de jongere en de kenmerken van het
systeem.

Het is aan te bevelen om ouderen eveneens psychotherapeutische behandeling aan te bieden, met
inachtneming van de leeftijdsspecifieke aspecten, zoals ernstige somatische of cognitieve comorbiditeit en/of het ontbreken van een systeem.

Het is aan te bevelen om in de behandeling actief de behandelfocus te richten op sociaalmaatschappelijk herstel en generalisering van behandelresultaten in het dagelijks leven.

Het is aan te bevelen om patiënten een voldoende langdurig nazorgtraject met terugvalpreventie aan
te bieden, inclusief de mogelijkheid om de zorg tijdelijk opnieuw op te schalen (episodische of
intermitterende behandeling).

6.4.2

Specifieke aanvullingen voor de behandeling van borderline- persoonlijkheidsstoornis

Het is aan te bevelen patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis een specifieke of
generieke psychotherapeutische behandeling aan te bieden die is gebaseerd op een duidelijk concept
van persoonlijkheidsstoornis en rekening houdt met de specifieke beperkingen van mensen met
persoonlijkheidsstoornissen (DBT, MBT, SFT, TFP, SCM, GPM, GCC, GIT-PD, CAT of VERS als onderdeel
van een breder psychotherapeutisch behandelprogramma). Deze behandeling is te verkiezen boven
overige psychotherapie die niet uitgaat van een model van persoonlijkheidsstoornissen.
5
Het valt te overwegen om de specifieke behandelvormen (zoals DBT, MBT, SFT, TFP) bij voorkeur in te
zetten voor patiënten met ernstige en complexe persoonlijkheidsstoornissen, gedefinieerd als
patiënten met naast de persoonlijkheidsstoornis(sen) ook meervoudige psychische en
maatschappelijke problemen.

Het is aan te bevelen om in het bijzonder bij borderline-persoonlijkheidsstoornis systematisch te
screenen in de loop van de puberteit bij jongeren die zich aanmelden voor behandeling, in het
bijzonder wanneer er sprake is van kernsymptomen zoals suïcidaliteit en/of zelfverwonding, en indien
nodig een van de genoemde generieke of specifieke interventies in te zetten.

Het valt te overwegen om patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis ambulant te
behandelen. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt bij ernstige acute ontregeling in combinatie met
een tekortschietende sociale omgeving. In dat geval kan een korte opname met duidelijke doelen
gericht op stabilisering aangewezen zijn.
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6.4.3

Specifieke aanvullingen voor de behandeling van antisociale- persoonlijkheidsstoornis

Het is aan te bevelen om de psychotherapeutische behandeling bij mensen met een antisocialepersoonlijkheidsstoornis te richten op de vermindering van agressie en ander antisociaal gedrag
(risicomanagement), middelengebruik of psychotraumata. Specifieke behandelingen die hiervoor
kunnen worden gebruikt zijn DBT, SFT, CBT en CM

Het is valt te overwegen om jongeren met ernstige symptomen van antisociaal gedrag een
systeeminterventie zoals MDFT, MST of FFT aan te bieden

6.4.4

Specifieke aanvullingen voor de behandeling van vermijdendepersoonlijkheidsstoornis

Het is aan te bevelen in de behandeling van een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis gebruik te
maken van een specifieke psychotherapeutische behandeling, zoals Cognitive Behavioral Therapy
(CBT), kortdurende psychodynamische psychotherapie (STDP), Schema Focused Therapy (SFT) of
Affect-fobie therapie (AFT).
5
Het valt te overwegen in de behandeling van een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis op te schalen
naar een kortdurende klinische behandeling om hardnekkige patronen van vermijding in gedrag en
relaties te doorbreken, wanneer eerdere ambulante behandelingen onvoldoende effect hebben
gesorteerd.

6.4.5

Specifieke aanvullingen voor de behandeling van schizotypischepersoonlijkheidsstoornis

Het is aan te bevelen om bij schizotypische-persoonlijkheidsstoornissen diverse psychotherapeutische,
herstelgerichte en farmacotherapeutische interventies te integreren.
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Inleiding

Uitgangsvraag
• Welke vorm van farmacotherapie wordt aanbevolen bij de behandeling van mensen met een
persoonlijkheidsstoornis?
In de dagelijkse behandelpraktijk worden aan patiënten met een persoonlijkheidsstoornis vaak
psychofarmaca voorgeschreven, vooral bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).
Dit wordt voor een deel gerechtvaardigd op basis van de behandeling van co-morbide psychische
stoornissen die een evidence-based behandeling behoeven, zoals bijvoorbeeld ADHD, een depressie, een
angststoornis of psychotische episode (zie ook hoofdstuk comorbiditeit). Maar ook ten aanzien van
specifieke symptomen van een persoonlijkheidsstoornis valt er in de behandeling winst te behalen.
Anderzijds dreigt juist bij patiënten met een (borderline-) persoonlijkheidsstoornis het gevaar van
ongegrond of ongelimiteerd psychofarmacagebruik, uit machteloosheid van de patiënt (of diens naasten)
of van betrokken hulpverleners, in telkens nieuwe pogingen terugkerende crises te bezweren, symptomen
of gedragingen onder controle te houden, of als gevolg van onduidelijke afspraken over de
beëindiging/voortzetting van reeds voorgeschreven medicatie.
In Nederland is geen gepubliceerd systematisch onderzoek gedaan naar het huidige voorschrijfbeleid van
psychofarmaca bij patiënten met een borderline- of andere persoonlijkheidsstoornis. Op basis van
indrukken uit de praktijk is er echter geen reden om aan te nemen dat dat veel anders zal zijn dan blijkt
uit onderzoek in andere landen: de meerderheid van patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis gebruikt psychofarmaca, middelen van uiteenlopende aard, vaak is er ook sprake
van polyfarmacie, de noodzaak voor voortzetting van medicatie en schadelijke bijwerkingen wordt vaak
niet systematisch gemonitord of geëvalueerd, en psychofarmaca worden vaak onnodig lang voortgezet en
niet tijdig weer afgebouwd.
Redenen genoeg om ook in de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen nadrukkelijk
aandacht te besteden aan farmacotherapie.
Reeds bestaande behandelrichtlijnen
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De eerste richtlijnen voor de farmacotherapeutische behandeling van BPS waren aanvankelijk afkomstig
uit de USA (APA, 2001). In de Nederlandse Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (CBO,
2008) werden met betrekking tot farmacotherapie behandelalgoritmes opgenomen voor verschillende
symptoomdomeinen, een aanpassing van de algoritmes uit deze Amerikaanse richtlijn (APA, 2001), op
basis van wetenschappelijke evidentie van inmiddels beschikbare placebogecontroleerde RCT’s (PC-RCT).
Ten behoeve van de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen (link) werden deze behandelalgoritmen
voor farmacotherapie aangescherpt op basis van een update van de systematische review van het
beschikbare wetenschappelijk onderzoek (Ingenhoven & Rinne, 2018).
Definitie en doel van de interventie

40

Farmacotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen richt zich niet primair op behandeling of genezing van de
stoornis als zodanig. Er bestaan ook geen geneesmiddelen die voor de behandeling van een
persoonlijkheidsstoornis zijn geregistreerd, niet in Nederland noch in het buitenland. Ondersteuning van
de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis met psychofarmaca dient zich te richten op
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behandelbare aspecten van de stoornis. Doel is om specifieke klachten en symptomen te verlichten of
draaglijk te maken, het cognitief functioneren, de impulscontrole, de stemming of de emotieregulatie
waar mogelijk te verbeteren, gevaar af te wenden, een crisis te bezweren, een psychotherapeutische
behandeling mogelijk te maken of die te bevorderen. Daartoe dienen interventies te worden ingezet
waarvan aannemelijk is dat ze effectief (kunnen) zijn voor dat specifieke doel. De effectiviteit van
dergelijke interventies dient daarbij te worden afgewogen tegen de mogelijke bijwerkingen en gevaren.
Uiteraard dienen hierbij ook de wensen en de mening van de patiënt (en diens naasten) in belangrijke
mate te worden meegewogen. Om de behandelend arts/psychiater en de patiënt hierin te ondersteunen
dienen behandelalgoritmes voorhanden te zijn die richting geven aan het voorschrijfbeleid, en waar
mogelijk overmatig psychofarmacagebruik of onnodige bijwerkingen helpen voorkomen.
Wetenschappelijk onderzoek heeft zich van oudsher vooral gericht op volwassen patiënten met BPS in de
reguliere GGz (zie voor een recent overzicht Ingenhoven & Rinne (2018). Daarnaast is, in meer beperkte
mate, onderzoek verricht naar farmacotherapeutische interventies bij de antisocialepersoonlijkheidsstoornis.
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De effecten van farmacotherapie bij andere persoonlijkheidsstoornissen, alsmede bij jongeren of oudere
patiënten, blijkt echter nog nauwelijks onderzocht. Op basis van praktijkkennis dient derhalve afgewogen
te worden in welke mate het verantwoord is om behandeladviezen gericht op volwassenen met BPS te
generaliseren en ook van toepassing te achten bij andere persoonlijkheidsstoornissen, bij andere
leeftijdsgroepen, of in een andere setting (zoals in de forensische psychiatrie).
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Zoekstrategie / review protocol
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Sinds de MDR Persoonlijkheidsstoornissen in 2008 is de wetenschappelijke literatuur voortdurend
bijgehouden betreffende gecontroleerd onderzoek naar de effecten van psychofarmaca bij patiënten met
een (borderline-)persoonlijkheidsstoornis. Daarbij lagen systematische literatuursearches sindsdien ten
grondslag aan een reeks van systematische reviews en meta-analyses (o.a. Mercer et al., 2009;
Ingenhoven et al., 2009, 2010; Stoffers et al., 2010; Lieb et al., 2010; Ingenhoven & Duivenvoorden, 2011;
Vita et al., 2011; Stoffers, 2015; Ingenhoven & Rinne, 2018). Om de wetenschappelijke stand van zaken
voor andere persoonlijkheidsstoornissen te onderzoeken, werd op 24 november 2020 een aanvullende
search verricht naar systematische reviews binnen Medline, Embase, PsychInfo en de Cochrane database
voor systematische reviews. Deze update leverde slechts de recente Cochrane-review over
farmacotherapeutische interventies bij de antisociale-persoonlijkheidsstoornis (Khalifa et al., 2020) op.
In 2020 bleek tevens de herziening van de Cochrane review over farmacotherapie bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis te zijn gestart. Hiertoe zijn de resultaten gepubliceerd van de zeer uitgebreide
search naar relevante publicaties, inclusief nog lopende en niet-gepubliceerde studies (Stoffers-Winterling
et al., 2018, 2020). De gevonden PC-RCT’s uit deze gedegen Cochrane search zijn hier als uitgangspunt
genomen voor een update van het eerdere Nederlandse overzicht van de farmacotherapie bij
persoonlijkheidsstoornissen (CBO, 2008; AKWA, 2017; Ingenhoven & Rinne, 2018).
In navolging van de eerdere reviews van de farmacotherapeutische interventies is door de werkgroep
opnieuw gekozen voor een systematische review van de effecten van antipsychotica, antidepressiva,
stemmingsstabilisatoren en benzodiazepinen op relevante symptoomdomeinen (cognitief-perceptuele
symptomen, impulsieve gedragsontregeling, affectieve dysregulatie). Bovendien werden de effecten uit
RCT’s van het voedingssupplement omega-3 vetzuren op deze symptoomdomeinen meegenomen.
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In navolging van eerdere systematische reviews (Ingenhoven et al., 2010; Ingenhoven & Duivenvoorden,
2011) konden op basis van deze zoekstrategieën de volgende PC-RCT’s in de update van de systematische
review en meta-analyse worden geïncludeerd: PC-RCT’s met antipsychotica (Black et al., 2014; Lee et al.,
2016) en met stemmingsstabilisatoren (Reich et al., 2009; Moen et al., 2012; Crawford et al. 2018).
Studies met omega-3-vetzuren zijn recent samengevat in een systematische review en meta-analyse
(Karaszewska et al., 2021).
Resultaten van de spaarzame PC-RCT’s met enkele andere psychofarmaca (Philipsen et al., 2004; Schmahl
et al., 2012; Ziegenhorn et al.,2009) worden hier niet verder uitgewerkt, omdat deze vooralsnog niet
bijdragen aan concrete evidence-based onderbouwde behandeladviezen.
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De meeste afzonderlijke psychofarmaca blijken bij persoonlijkheidsstoornissen in het beste geval
onderzocht in slechts één of enkele RCT’s. Door deze middelen te clusteren in “antipsychotica”,
“antidepressiva” en “stemmingsstabilisatoren” zijn meta-analyses en uitspraken gedaan over de
effectiviteit op geaggregeerd niveau. In de conclusies en aanbevelingen zijn deze weergegeven. Binnen
deze clustering van psychofarmaca zijn echter op basis van effectiviteit en/of bijwerkingen meer
genuanceerde keuzes mogelijk.
Naar het effect van psychofarmaca op klachten en problemen van patiënten met een andere
persoonlijkheidsstoornis dan BPS is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht.
Kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs
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Geconstateerd wordt dat het aantal open en gecontroleerde studies naar de effecten van
farmacotherapeutische interventies bij BPS in de loop van de afgelopen decennia is toegenomen, maar
desondanks is het aantal placebo-gecontroleerde RCT’s van goede kwaliteit nog beperkt. Veel van deze
RCT’s zijn nog niet gerepliceerd. In de meeste van deze studies is het aantal proefpersonen relatief klein
of is de studie underpowered. In de studies worden zeer uiteenlopende instrumenten als uitkomstmaat
gebruikt, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid ernstig beperkt. Het aantal drop-outs in de studies is
aanzienlijk. Inclusie- en exclusiecriteria lopen in studies uiteen, hetgeen ook de betekenis van de
gevonden resultaten voor de dagelijkse behandelpraktijk beperkt. Ook is er nog weinig bekend over de
juiste doseringen van de onderzochte middelen, en zijn potentiële bijwerkingen onvoldoende onderzocht
bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
Al met al wordt de robuustheid van de bewijskracht per afzonderlijk psychofarmacon derhalve vooralsnog
als zeer beperkt (GRADE: lage kwaliteit) beschouwd. Derhalve is de werkgroep van mening dat gepaste
terughoudendheid ten aanzien van aanbevelingen is aangewezen.
Ook de resultaten en conclusies van eerder gepubliceerde systematische reviews, meta-analyses en
internationale richtlijnen lopen uiteen. Dit lijkt terug te voeren op de wijze waarop afzonderlijke PC-RCT’s
werden geïncludeerd of geëxcludeerd. Bovendien verschillen de meta-analyses in de wijze waarop
uitkomstvariabelen afzonderlijk worden besproken (afzonderlijke kenmerken van BPS in de Cochrane
meta-analyse) dan wel worden geclusterd op basis van symptoomdomeinen (gebruikte meta-analyse voor
deze richtlijn). Desondanks wijzen de uitkomsten op hoofdlijnen in dezelfde richting. Inmiddels is het
effect van verschillende antipsychotica op uiteenlopende symptoomdomeinen redelijk uitgekristalliseerd
(GRADE: middelmatige kwaliteit: redelijk vertrouwen in de schatting van het effect), terwijl dat bij de
groep van de antidepressiva en de groep van de stemmingsstabilisatoren (anti-epileptica) nog achterblijft
(GRADE: lage kwaliteit, beperkt vertrouwen in de robuustheid van de schatting van het effect).
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Professioneel en patiënten perspectief
Op basis van praktijkervaring komt de werkgroep tot een aantal algemene conclusies en aanbevelingen
met betrekking tot de plaats van farmacotherapie binnen de behandeling van patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis.
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Farmacotherapie heeft, waar nodig, een duidelijke plaats binnen het behandelaanbod. Het kan tijdelijk
verlichting geven gedurende een crisisachtige periode of verlichting van klachten zoals oplopende
gespannenheid, verwardheid, dysforie, angstklachten of slaapproblemen. Waar nodig kan het de patiënt
ondersteunen tijdens een psychotherapeutische behandeling indien specifieke symptomen hinderlijk
persisteren. Door verbetering van het cognitief functioneren, een vermindering van impulsiviteit of een
stabilisatie van de stemming kan farmacotherapie de mogelijkheid vergroten om van psychotherapie te
profiteren, en verkleint het de kans op drop-out.
Bijwerkingen van psychofarmaca, zoals mentale vervlakking of gedragsontregeling, kunnen het effect van
psychotherapie ook doen verminderen of ondermijnen.

15

20

Om polyfarmacie te voorkomen dient medicatie primair gericht te zijn op het meest op de voorgrond
staande hinderlijke symptomen, en waar mogelijk slechts tijdelijk voorgeschreven te worden. Op een later
moment kunnen eventueel andere symptomen om farmacologische behandeling vragen.
Farmacotherapie kan bovendien geïndiceerd zijn bij de behandeling van een co-morbide
symptoomstoornis (zoals ADHD, depressie, angststoornis, PTSS of een psychotische stoornis) welke als
zodanig conform de desbetreffende richtlijnen dienen te worden behandeld (zie hoofdstuk XX), mits
ingebed binnen een overkoepelend geïntegreerd behandel(stappen)plan.
Specifieke aandachtspunten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis
-
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Middels zorgvuldige anamnese en monitoring van klachten en symptomen kan zicht worden
gekregen op behandelbare symptomen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen
enerzijds acute symptomen (zoals oplopende spanning, angst, acute cognitief-perceptuele
symptomen of slaapproblemen) die om een directe, korte of krachtige interventie vragen, en
anderzijds persisterende of recidiverende symptomen die de kwaliteit van leven blijven beperken
of de start/voortgang van een (psychotherapeutische) behandeling bemoeilijken.
Bij acute interventies, of in een crisisachtige situatie, zal vaak behoefte zijn aan rust, middels enige
sedatie. Hierbij zal men terughoudend zijn met het voorschrijven van benzodiazepinen, en het
gebruik daarvan proberen te beperken, met name bij ouderen (hoewel er geen wetenschappelijke
evidentie is om gepast gebruik van benzodiazepinen als gecontraïndiceerd te beschouwen bij
patiënten met een (borderline-) persoonlijkheidsstoornis). Als alternatief kan gekozen worden voor
het tijdelijk gebruik van een ander sederend middel of een lage dosering van een antipsychoticum
met sederende eigenschappen. Het doorbreken van het angst- en spanningsniveau of een
geïnduceerde nachtrust kan een crisis immers fors doen verminderen. De werking van
antidepressiva en stemmingsstabilisatoren komt pas in de loop van weken geleidelijk op gang,
waardoor deze middelen niet geschikt zijn als acute interventie.
Bij persisterende of frequent recidiverende klachten, die vooralsnog onvoldoende reageren op
psychotherapeutische interventies, kan op basis van de specifieke symptoomdomeinen gekozen
worden uit de genoemde algoritmes. De antipsychotische, stemmingverbeterende of stabiliserende
werking van psychofarmaca komt over het algemeen geleidelijk (in de loop van weken) op gang.
Dergelijke medicatie dient bovendien op geleide van gewenste en ongewenste effecten te worden
opgebouwd, op zoek naar een optimale dosering. Uiteindelijk dienen de voordelen van het middel
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(effectiviteit) op te wegen tegen de nadelen (m.n. de bijwerkingen en gevaren), zowel op korte en
langere termijn.
Voorkomen moet worden dat op basis van achtereenvolgende crisissituaties steeds nieuwe
psychofarmaca worden toegevoegd, of dat doseringen onnodig worden opgehoogd. Dergelijke
polyfarmacie, vaak uit machteloosheid voorgeschreven of onder druk vanuit de omgeving (naasten
of andere behandelaren), kan bij patiënten met een (borderline-) persoonlijkheidsstoornis
aanzienlijke iatrogene schade veroorzaken doordat het juist symptomen induceert en gedrag
ontregelt. Dit kan het effect van psychotherapeutische interventies ondermijnen.
Symptomen bij patiënten met een (borderline-)persoonlijkheidsstoornis kunnen een sterk
fluctuerend beloop hebben. Een eventuele vermindering van klachten is derhalve niet altijd
eenduidig toe te schrijven aan de voorgeschreven psychofarmaca maar kan ook onderdeel zijn van
het natuurlijk beloop. Om de aard en het beloop van symptomen goed in kaart te brengen dient
derhalve voldoende tijd beschikbaar te zijn voor een speciële anamnese en psychiatrisch
onderzoek, en dient het beoogde effect van medicatie op de specifieke klachten goed te worden
gevolgd en gemonitord. Medicatie dient waar mogelijk ook weer tijdig en op gepaste wijze te
worden afgebouwd, ook indien het effect ervan (aanvankelijk) positief was.
Tijdens de behandeling dient er controle te zijn en te blijven op het optreden van mogelijke
schadelijke bijwerkingen. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de preventie en behandeling van
bewegingsstoornissen (incl. tardieve dyskinesieën) en metabole bijwerkingen. Hierop dient de
patiënt regelmatig gecontroleerd te worden. Zie ook Generieke module bijwerkingen (2017) (link).
Tijdens het hele proces dient de autonomie van de patiënt (en diens naasten) zo veel mogelijk te
worden gerespecteerd. Door een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en voldoende uitleg
te geven over de mogelijkheden en beperkingen van farmacotherapie kan gekomen worden tot
een gezamenlijk opgesteld farmacotherapeutisch behandelplan, als geïntegreerd onderdeel van
het totale behandelplan. Dit vergroot de kans op een gezamenlijk gedragen beleid waarin het
gevaar beperkt wordt op schadelijke bijwerkingen, polyfarmacie, therapieontrouw, “shoppen”,
misbruik of opsparen van de medicatie, of gevaarlijke overdoseringen.
Gedurende het proces is het belangrijk om oog te hebben voor aspecten van overdracht en
tegenoverdracht. Voor de patiënt kan de voorgeschreven medicatie een specifieke betekenis
krijgen, in positieve zin (zoals erkenning, hoop) of in negatieve zin (zoals controleverlies, een
negatief stigma of een mogelijk slechtere prognose suggereren). Maar ook de voorschrijvend arts
dient zich bewust te zijn van eigen specifieke belevingsaspecten (b.v. gevoelens van
machteloosheid, of overschatting van farmacotherapie) die de samenwerkingsrelatie negatief
kunnen beïnvloeden.
Off-label voorschrijven: Het voorschrijven van psychofarmaca aan patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis, waarbij men zich niet primair richt op de behandeling van een
bijkomende psychische symptoomstoornis (zoals een psychotische stoornis, depressie of
angststoornis), valt buiten de wettelijk geregistreerde indicaties van deze geneesmiddelen. Dit offlabel voorschrijven van medicatie is aan wettelijke regels gebonden. Patiënten dienen er van op de
hoogte te worden gebracht en uitleg te krijgen, er moet expliciete toestemming van de patiënt
worden verkregen, en er dient een aantekening van te worden gemaakt in het behandeldossier.
Bovendien moet hierover met de apotheker worden overlegd (tenzij de geneesmiddelen worden
voorgeschreven conform een geldende behandelrichtlijn in Nederland).
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Borderline-persoonlijkheidsstoornis

In de behandelpraktijk is het meeste ervaring opgedaan met farmacotherapeutische interventies bij
volwassen patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Ook het inmiddels beschikbare
wetenschappelijk onderzoek heeft zich vooral gericht op volwassenen met BPS. Daarom wordt hier eerst
beschreven wat de gevonden invloed is van verschillende groepen psychofarmaca (antipsychotica,
antidepressiva, stemmingsstabilisatoren, anxiolytica en omega-3 vetzuren) op relevante
symptoomdomeinen bij BPS (cognitief-perceptuele symptomen, impulsieve gedragsontregeling en
affectieve dysregulatie) zoals beschreven door Soloff (1998, 2000). Deze zijn gebaseerd op de aanname
dat farmacotherapie ingezet kan worden om zowel symptomen tijdens episodes van (acute)
decompensatie het hoofd te bieden, alsmede de biologische kwetsbaarheid te verminderen die aan deze
episodes ten grondslag ligt. Door aan te grijpen op de neurotransmittersystemen die cognities,
waarnemingen, affecten, impulsen en/of gedrag reguleren zou farmacotherapie de expressie van
bepaalde persoonlijkheidstrekken kunnen moduleren, wat de voorwaarden kan scheppen voor het
aanleren van meer adaptief interpersoonlijk gedrag (al dan niet middels psychotherapie). Op basis van het
dimensionele psychobiologische model van persoonlijkheidspathologie (Siever & Davis, 1991) beschreef
Soloff farmacotherapie bij BPS gericht op drie symptoomclusters: cognitief-perceptuele symptomen,
impulsieve gedragsontregeling en affectieve disregulatie.
Cognitief-perceptuele symptomen omvatten symptomen als achterdocht, betrekkingsideeën, paranoïde
ideatie, illusoire vervalsingen, derealisatie, depersonalisatie en hallucinatoire belevingen.
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Onder de noemer impulsieve gedragsontregeling werden impulsieve agressie, zelfverwondend en
suïcidaal gedrag, promiscuïteit, eetbuien, middelenmisbruik en roekeloos geld uitgeven samengebracht.
Onder affectieve disregulatie werden uiteenlopende symptomen geclusterd zoals gevoelens van
somberheid, stemmingswisselingen, overgevoeligheid voor afwijzing, buitenproportionele intense
boosheid, overmatige woede en depressieve “mood crashes”.

25

7.3.1

Wetenschappelijke onderbouwing

7.3.1.1

Antipsychotica

Ten behoeve van de overzichtelijkheid in de klinische praktijk wordt hier de gebruikelijke indeling
aangehouden van de eerste generatie (“klassieke”) antipsychotica en de tweede generatie (“atypische”)
antipsychotica.
30

Tabel 1 geeft een overzicht van de beschikbare PC-RCT’s naar de effectiviteit van antipsychotica op
relevante symptoomdomeinen bij volwassen patiënten met BPS.
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Tabel 1

Placebogecontroleerde Randomized Clinical Trials (PC-RCT’s) met antipsychotica bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis

PC-RCT
Eerste auteur
(Jaar van publicatie)

Antipsychoticum
Actieve
Dosering
medicatie

Montgomery (1982)b
Goldberg (1986)a
Cowdry (1988)a
Soloff (1989)
Soloff (1993)
Cornelius (1993)
Zanarini (2001)
Bogenschutz (2004)
Soler (2005)
Zanarini (2006, 2011)
Zanarini (2006,2011)
Nickel (2006)
Pascual (2008)
Schulz (2006, 2008)
Linehan (2008)
vd Broek (2008)

Flupentixol im
Thiotixene
Trifluoperazine
Haloperidol
Haloperidol
Haloperidol
Olanzapine
Olanzapine
Olanzapine
Olanzapine
Olanzapine
Aripiprazol
Ziprasidone
Olanzapine
Olanzapine
Quetiapine

Black/Lee (2014,2016)

Quetiapine

20 mg/4wks
8.7 mg/d
7.8 mg/d
4-16 mg/d
4 mg/d
≤6 mg/d
5.3 mg/d
2.5-20 mg/d
5-20 mg/d
2.5 mg/d
5-10mg/d
15 mg/d
40-200 mg/d
2.5-20 mg/d
2.5-15mg/d
200-600
mg/d
150/300
mg/d

Patiënten
Aantal, N
Gender:
(%
m/v
dropouta)

Design
Setting: Duur
In/out- in
patients
weken

30b
50 (48%)
23 (57%)
60 (7%)
70 (17%)
32 (25%)
28 (50%)
40 (43%)
60 (30%)
303 (37%)
298 (35%)
52 (10%)
60 (52%)
314 (43%)
24 (33%)
24 (33%)

m/v
m/v
v
m/v
m/v
m/v
v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
v
m/v

In/out
Out
Out
In
In
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
In/out

24
12
6
6
5
16
26
12
16
12
12
8
12
12
21
8

95 (33%)

m/f

Out

8

Cognitiefperceptuele
symptomen

Impulsieve
gedragsontregeling

Symptoomdomeinen
Affectieve dysregulatie

Sombere
stemming

Angst

□
□
■
□
□
□
□
■
□
□
■
□
□
□

■
■
□
□

Boosheid

Algeheel
functioneren

Stemmingswisselingen

■
■
■
□
□
■
□
□
■
■
□
□

■□
■
□
■
□
■□
■□
■□
■
□
■□
□

■

□
■
□
□
■
■□

a

□

■

■
□

■□
■
■
□
■
□

■
■□

□
□
■
□

□
■
□
□

□
□
■□
■□
■
□
□
■

■□

■□

■□

■

■□

Studie niet geïncludeerd in meta-analyse; bDrop-out rate niet gespecificeerd in publicatie.
Symbolen: ■ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch significant positief resultaat vergeleken met de placeboconditie; □ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch nietsignificant resultaat vergeleken met de placeboconditie; ■□ = Symptoomdomein in de studie onderzocht, maar met tegengestelde resultaten binnen de studie
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7.3.1.1.1 Eerste generatie antipsychotica

5

Een aantal “klassieke” antipsychotica zijn sinds de jaren ’80 bij BPS (al dan niet met schizotypische
trekken) onderzocht. Studies met flupentixol (Montgomery & Montgomery,1982), thiothixene (Goldberg
et al., 1986), trifluoperazine (Cowdry en Gardner,1988) en vooral haloperidol (Soloff et al., 1986b, 1989,
1993; Cornelius et al., 1993) wijzen erop dat “klassieke” antipsychotica effectief kunnen zijn met
betrekking tot het verminderen van schizotypische symptomen en voorbijgaande psychotische
symptomen bij BPS. Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze antipsychotica ook effectief kunnen zijn bij
impulsiviteit, agressie en angstklachten.
7.3.1.1.2 Tweede generatie antipsychotica

10

15

20

25

In de afgelopen twee decennia werden 12 dubbelblinde placebo-gecontroleerde RCT’s gepubliceerd met
“atypische” antipsychotica bij BPS, met olanzapine (Zanarini & Frankenburg, 2001; Bogenschutz & George
2004; Zanarini et al., 2004, 2006, 2011; Soler et al., 2005; Schulz et al., 2008; Linehan et al., 2008),
aripiprazol (Nickel et al., 2006), ziprasidone (Pasqual et al., 2008) en quetiapine (van den Broek et al.,
2008; Black et al., 2014, Lee et al., 2016). Samenvattend kan worden gesteld dat er, ondanks deels
tegenstrijdige bevindingen, sprake is van een groeiende evidentie dat ook de tweede generatie
antipsychotica bij patiënten met BPS een positief effect hebben op cognitief-perceptuele symptomen.
Bovendien zijn er aanwijzingen dat atypische antipsychotica, ook effectief kunnen zijn bij impulsiviteit,
agressie, angst en een sombere matte stemming (aripiprazol), en dat ze mogelijk ook stabiliserend kunnen
werken bij stemmingsschommelingen.
7.3.1.1.3 Meta-analyse antipsychotica

Uit meta-analyse (Ingenhoven & Rinne, 2018) blijkt dat antipsychotica op basis van de geïncludeerde PCRCT’s bij volwassen patiënten met BPS een significant positief effect sorteren op cognitief-perceptuele
symptomen, impulsieve gedragsontregeling, uiteenlopende symptomen van affectieve dysregulatie en
het algeheel functioneren. De grootte van het effect wordt echter als beperkt ingeschat op basis van de
benchmark van Cohen. De methodologische kwaliteit van een deel van de afzonderlijke studies wordt op
basis van GRADE criteria als laag ingeschat. Dat maakt de robuustheid van het wetenschappelijk bewijs
beperkt.
7.3.1.1.4 Conclusie

Er zijn aanwijzingen dat zowel (klassieke) eerste generatie antipsychotica als tweede
generatie (atypische) antipsychotica cognitief-perceptuele symptomen, zoals
schizotypische kenmerken en voorbijgaande psychotische symptomen bij BPS, kunnen
doen verminderen.
ΟΟ
Goldberg et al., 1986; Soloff et al., 1989; Soloff et al., 1993; Cornelius et al.,1993; Zanarini
& Frankenburg, 2001; Bogenschutz & George, 2004; Zanarini et al., 2006; Nickel et al.,
2006; Pascual et al., 2008; Schulz et al, 2006; Schulz et al., 2008; Van den Broek et al.,
2008; Black et al., 2014; Lee et al., 2016

30
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Er zijn aanwijzingen dat zowel (klassieke) eerste generatie antipsychotica als tweede
generatie (atypische) antipsychotica impulsieve gedragsontregeling bij BPS, kunnen doen
verminderen.
ΟΟ

Montgomery & Montgomery, 1982; Cowdry & Gardner, 1988; Soloff et al., 1989;, Soloff et
al., 1993;, Cornelius et al., 1993; Bogenschutz & George, 2004; Soler et al., 2005; Zanarini
et al., 2006; Zanarini et al., 2011; Nickel et al., 2006; Pascual et al., 2008; Schulz et al.,
2008; Linehan et al., 2008; Black et al., 2014; Lee et al., 2016

Er zijn aanwijzingen dat zowel (klassieke) eerste generatie antipsychotica als tweede
generatie (atypische) angstklachten bij BPS, kunnen doen verminderen.
ΟΟ

Goldberg et al., 1986; Cowdry & Gardner, 1988; Soloff et al., 1989; Soloff et al.,1993;
Cornelius et al., 1993; Zanarini et al., 2001; Soler et al., 2005; Nickel et al., 2006; Pascual
et al., 2008; Black et al., 2014; Lee et al., 2016

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat tweede generatie (atypische) antipsychotica
een sombere stemming, boosheid en stemmingswisselingen bij BPS, kunnen doen
verminderen.
ΟΟΟ
Zanarini et al., 2001; Bogenschutz & George, 2004; Soler et al., 2005; Zanarini et al., 2006;
Nickel et al., 2006; Pascual et al., 2008; Schulz et al., 2008; Linehan et al., 2008; Black et
al., 2014; Lee et al., 2016
7.3.1.2
5

Antidepressiva

Ten behoeve van de overzichtelijkheid in de klinische praktijk wordt hier de gebruikelijke indeling
aangehouden van de eerste generatie antidepressiva (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers) en de
tweede generatie (“moderne”) antidepressiva (m.n. SSRI’s en SNRI’s).
Tabel 2 geeft een overzicht van de beschikbare PC-RCT’s naar de effectiviteit van antidepressiva op
relevante symptoomdomeinen bij volwassen patiënten met BPS.
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Tabel 2 Placebogecontroleerde Randomized Clinical Trials (PC-RCT’s) met antidepressiva bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis
PC-RCT
Eerste auteur
(Jaar van publicatie)

Montgomery (1982)a
Cowdry (1988)
Soloff (1989)
Links (1990)a
Soloff (1993)
Cornelius (1993)a
Salzman (1995)
Markovitz (1995)
Coccaro (1997)
Rinne (2002)
Simpson (2004)

Antidepressivum
Actieve
Dosering
medicatie
per dag

Mianserine
Tranylcypromine
Amitriptyline
Desipramine
Phenelzine
Phenelzine
Fluoxetine
Fluoxetine
Fluoxetine
Fluvoxamine
Fluoxetine

30 mg
40 mg
100-175 mg
163 mg
60 mg
≤90 mg
40 mg
80 mg
20-60 mg
150 mg
Max 40 mg

Patiënten
Aantal, N
Gender:
(%
m/v
dropouta)

38 (ns)
25 (11%)
59 (2%)
25 (8%)
72 (10%)
40 (9%)
27 (5%)
17 (3%)
40 (14%)
38 (3%)
25 (5%)

m/v
v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
m/v
v
m/v

Design
Setting: Duur
In/out- in
patients
weken
In/out
Out
In
In/out
In
Out
Out
In/out
Out
Out
In/out

Cognitiefperceptuele
symptomen

24
6
6
6
5
16
12
14
13
6
12

□
□

□

Impulsieve
gedragsontregeling

□
■□
□
□
□
■
□
■
□
□

Symptoomdomeinen
Affectieve dysregulatie
Sombere Stemmings
stemming Angst Boosheid wisselingen
Sombere
stemming

Angst

Boosheid

■
■
□
□
□
■
■
□

■
□

■□
■
□
■

□

□

□

Algeheel
functioneren

Stemmingswisselingen
■
□
□
□

■
■
■

■
■
■
□

aStudie niet geïncludeerd in meta-analyse.
Symbolen: ■ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch significant positief resultaat vergeleken met de placeboconditie; □ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch nietsignificant resultaat vergeleken met de placeboconditie; ■□ = Symptoomdomein in de studie onderzocht, maar met tegengestelde resultaten binnen de studie.
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7.3.1.2.1 Eerste generatie antidepressiva

De effectiviteit van tricyclische antidepressiva (amitriptyline, desipramine) blijkt slechts in twee RCT’s
onderzocht bij patiënten met BPS zonder co-morbide depressieve episode in engere zin (Soloff et
al.,1986b; Links et al., 1990). Ze bleken niet eenduidig effectief.
5

Ook de MAO-remmers tranylcypromine (Cowdry & Gardner,1988) en phenelzine (Soloff et al., 1993) zijn
bij BPS enkele decennia geleden slechts in beperkte mate onderzocht. Hierin bleek een positief effect op
klachten als somberheid en boosheid (dysforie) bij BPS.
7.3.1.2.2 Tweede generatie antidepressiva

10

15

Placebo-gecontroleerd studies met selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s) zijn uitgevoerd met
fluoxetine (Salzman et al., 1995; Markovitz, 1995; Coccaro & Kavoussi, 1997; Simpson et al.,2004) en
fluvoxamine (Rinne et al., 2002). De conclusies die uit de tegenstrijdige resultaten kunnen worden
getrokken zijn beperkt: SSRI’s hebben, in beperkte mate, een positief effect op depressieve klachten en
angst bij BPS. Fluvoxamine had in één PC-RCT (Rinne et al., 2002) een gunstig effect op frequente
stemmingswisselingen bij vrouwelijke patiënten met BPS. In de andere RCT’s met SSRI’s werden de
effecten op stemmingswisselingen niet expliciet onderzocht.
7.3.1.2.3 Meta-analyse antidepressiva

20

Uit meta-analyse (Ingenhoven & Rinne, 2018) blijkt dat antidepressiva (tricyclische antidepressiva, MAOremmers en SSRI’s samen) op basis van de geïncludeerde PC-RCT’s bij volwassen patiënten met BPS een
significant positief effect sorteren op angstklachten en boosheid. De grootte van het effect wordt echter
als beperkt ingeschat op basis van de benchmark van Cohen. De methodologische kwaliteit van de
afzonderlijke studies wordt op basis van GRADE criteria als laag of zeer laag ingeschat. Dat maakt de
robuustheid van het wetenschappelijk bewijs onzeker.
7.3.1.2.4 Conclusie

Klassieke antidepressiva
Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat tricyclische antidepressiva (amitriptyline,
desipramine) niet effectief zijn tegen een sombere gestemdheid en dysforie bij patiënten
ΟΟΟ
met BPS (zonder dat er sprake is van een co-morbide depressieve episode in engere zin).
Soloff et al., 1989; Links et al., 1990
25

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat MAO-remmers (tranylcypromine;
phenelzine) een sombere gestemdheid en dysforie bij patiënten met BPS (zonder dat er
sprake is van een co-morbide depressieve episode in engere zin) in beperkte mate
kunnen doen verminderen.
Cowdry & Gardner, 1988; Cornelius et al., 1993
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Tweede generatie antidepressiva
Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat selectieve serotonine heropnameremmers
(SSRI’s) klachten van somberheid, angst en boosheid bij BPS kunnen verminderen, en
stemmingswisselingen bij BPS kunnen doen verminderen
ΟΟΟ
Salzman et al., 1995; Markowitz, 1995; Coccaro & Kavoussi, 1997; Rinne et al., 2002;
Simpson et al., 2004
7.3.1.3

5

Stemmingsstabilisatoren

De effecten van lithium en enkele anti-epileptica (carbamazepine, valproïnezuur, topiramaat en
lamotrigine), samen ook wel als “stemmingsstabilisatoren” aangeduid, zijn op uiteenlopende
symptoomdomeinen bij BPS onderzocht middels een PC-RCT (tabel 3.).
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Tabel 3

Placebogecontroleerde Randomized Clinical Trials (PC-RCT’s) met stemmingsstabilisatoren bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis

PC-RCT
Eerste auteur
(Jaar van publicatie)

Cowdry (1988)
Links (1990)a
De la Fuente (1994)
Hollander (2001)
Frankenburg (2002)
Hollander (2003)a
Nickel (2004)
Tritt (2005)
Nickel (2005)
Loew (2006)
Reich (2009)
Moen (2012)
Crawford (2018)

Stemmingsstabilisator
Actieve
Dosering
medicatie
Per dag

Carbamazepine
Lithium
Carbamazepine
Valproaat
Valproaat
Valproaat
Topiramaat
Lamotrigine
Topiramaat
Topiramaat
Lamotrigine
Valproaat ERc
Lamotrigine

820 mg
986 mg
Bloedspiegel
Bloedspiegel
500 mg
Boedspiegel
50-250 mg
50-200 mg
50-250 mg
25-200 mg
25-225mg
1000-2000mg
100-200 mg

Patiënten
Aantal, N
Gender:
(% drop
m/v
outa)

28 (13)
24 (8)
20 (2)
16 (10)
30 (19)
91 (8)
31 (2)
27 (3)
44 (2)
56 (4)
28(39)
15(6)
273(29)

v
m/v
m/v
m/v
v
m/v
v
v
m
v
m/v
m/v
m/v

Design
Setting: Duur
In/out- in
patients
weken
Out
In/out
In
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

Cognitiefperceptuele
symptomen

6
6
5
10
26
12
8
8
8
10
12
16
52

Impulsieve
gedragsontregeling

■□
■
□
□
■
■
■
■
■
□
□
□

■□
□
□

Symptoomdomeinen
Affectieve dysregulatie

Sombere
stemming
■□
□
■□
□
□

Angst

Boosheid

■□

■□
□
□

□

■

□
□

□

■
■
■
■
■
■
□

Algeheel
functioneren

Stemmingswisselingen
■
■
□
■

■
■
□
□

aStudie niet geïncludeerd in meta-analyse.cER=extended release
Symbolen: ■ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch significant positief resultaat vergeleken met de placeboconditie; □ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch nietsignificant resultaat vergeleken met de placeboconditie; ■□ = Symptoomdomein in de studie onderzocht, maar met tegengestelde resultaten binnen de studie.
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7.3.1.3.1 Lithium

Lithium is in slechts één studie op effectiviteit bij BPS onderzocht met een zeer kleine PC-RCT (Links et al.,
1990). Lithium bleek niet effectiever dan placebo met betrekking tot affectieve symptomen.
7.3.1.3.2 Anti-epileptica als “stemmingsstabilisator”

5

10

Carbamazepine is bij BPS in twee PC-RCT’s onderzocht met tegengestelde resultaten (Gardner & Cowdry,
1986; De la Fuente & Lotstra, 1994). Er zijn zelfs aanwijzingen dat carbamazepine tot verdere
gedragsontregeling (automutilatie) kan leiden en depressieve klachten kan induceren (Gardner & Cowdry,
1986a).
Valproïnezuur bleek in twee RCT’s (Hollander et al., 2001, 2003, 2005; Frankenburg & Zanarini, 2002) een
gunstig effect te hebben op impulsiviteit en agressie bij patiënten met BPS. Dit werd echter niet bevestigd
in een meer recente studie (Moen et al., 2012).

15

Topiramaat is in enkele PC-RCT’s onderzocht bij zowel mannelijke als bij vrouwelijke patiënten met BPS
(Nickel et al., 2004, 2005; Loew et al., 2006; Loew & Nickel, 2008; Nickel & Loew, 2008). Het bleek een
duidelijk positief effect te sorteren op impulsieve gedragsontregeling en boosheid. Andere
symptoomdomeinen werden minder onderzocht.

20

Lamotrigine had een significant gunstig effect op het beleven en uiten van boosheid en agressie (Tritt et
al., 2005). Een effect op stemmingswisselingen werd in deze studie niet onderzocht. Ook gedurende een
follow-up-periode van een half jaar bleven de gunstige effecten bestaan (Lieberlich et al., 2008). In een
andere PC-RCT (Reich et al., 2009) werd een positief effect gevonden op stemmingswisselingen en
impulsiviteit, maar niet op zelfbeschadiging, suïcidaliteit, boosheid en cognitief-perceptuele symptomen.
In een grotere PC-RCT van recentere datum (Crawford et al., 2018) werd echter geen positief effect van
lamotrigine gevonden op de ernst van BPS, depressieve klachten of het sociaal functioneren.
7.3.1.3.3 Meta-analyse stemmingsstabilisatoren:

25

30

Uit de meta-analyse (figuur 5.) blijkt dat anti-epileptica (“stemmingsstabilisatoren”) op basis van de
geïncludeerde PC-RCT’s bij volwassen patiënten met BPS een significant positief effect sorteren op
impulsieve gedragsontregeling, boosheid en dysforie. De grootte van deze geschatte effecten is
aanzienlijk op basis van de benchmark van Cohen. De methodologische kwaliteit van een deel van de
afzonderlijke studies wordt op basis van GRADE criteria als laag ingeschat. Dat maakt de robuustheid van
het wetenschappelijk bewijs onzeker.
7.3.1.3.4 Conclusie

Lithium

ΟΟΟ

De effectiviteit van lithium is niet aangetoond voor de behandeling van affectieve
dysregulatie bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Links et al., 1990
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Carbamazepine

ΟΟΟ

De effectiviteit van carbamazepine is niet aangetoond voor de behandeling van
impulsieve gedragsontregeling of affectieve dysregulatie bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis.
Cowdry & Gardner, 1988; , De la Fluente & Lotstra, 1994

Valproaat

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat valproinezuur een gunstig effect heeft op
aanhoudende gevoelens van boosheid (woede) en op impulsiviteit en agressie bij
patiënten met BPS.
Hollander et al., 2001; Frankenburg & Zanarini, 2002; Hollander et al., 2003; Moen et al.,
2012

5

Topiramaat

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat topiramaat effectief is in het reduceren van
boosheid (woede) en impulsief-agressief gedrag bij BPS.
Nickel et al., 2004; Nickel et al., 2005; Loew et al., 2006

Lamotrigine

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat lamotrigine een gunstig effect heeft op het
verminderen en uiten van boosheid, impulsiviteit en agressie bij BPS.
Tritt et al., 2005; Reich et al., 2009; Crawford et al., 2018

7.3.1.4
10

Benzodiazepinen

Er zijn geen dubbelblinde PC-RCT’s beschikbaar waarin het effect van benzodiazepinen bij BPS werd
onderzocht, met uitzondering van één kleine studie met het tricyclische benzodiazepine alprazolam
(Cowdry en Gardner, 1988). Twaalf patiënten kregen gedurende zes weken alprazolam in een
(opmerkelijk hoge) gemiddelde dosering van 4,7 mg/dag. Zeven patiënten ontregelden ernstig met een
toename van zelfverwondend, suïcidaal of agressief gedrag (Gardner & Cowdry, 1985).
7.3.1.4.1 Conclusies

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat alprazolam in hoge dosering bij patiënten
met BPS ontremming van gedrag kan veroorzaken en zo tot zelfdestructief gedrag kan
leiden.
Cowdry & Gardner, 1988
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7.3.1.5

5

Omega-3 vetzuren

In een recente meta-analyse (Karaszewska et al., 2021) naar de effecten van het voedingssupplement
omega-3 vetzuren (visolie) op symptoomdomeinen bij BPS konden vier studies, waaronder PC-RCT’s,
worden geïncludeerd (Amminger et al., 2013; Zannarini & Frankenburg, 2003; Bozzatello et al., 2018).
Omega-3 vetzuren hadden een significant gunstig effect op de algemene ernst van BPS, en in het
bijzonder op impulsieve gedragsontregeling en affectieve dysregulatie. De bijwerkingen worden
beschreven als mild.
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Tabel 4

Placebogecontroleerde Randomized Clinical Trials (PC-RCT’s) met omega-3 vetzuren bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis

PC-RCT
Eerste auteur
(Jaar van publicatie)

Zanarini, 2003
Hallahan, 2007b
Amminger, 2013b

Antidepressivum
Actieve
Dosering
medicatie
per dag

Omega-3 vetz
Omega-3-vetz
Omega-3 vetz

500mg E-EPA
700mg PUFA

Patiënten
Aantal, N Gender:
(%
m/v
dropouta)

30 (10%)
49
15

v
m/v
m/v

Design
Setting: Duur
In/out- in
patients
weken
out
out
out

Cognitiefperceptuele
symptomen

8
12
12

b

■

Impulsieve
gedragsontregeling

■
□
■

Symptoomdomeinen
Affectieve dysregulatie

Sombere
stemming
■
■
■

Angst

Boosheid

Algeheel
functioneren

Stemmingswisselingen

■

Drop-out rate niet gespecificeerd in publicatie
Symbolen: ■ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch significant positief resultaat vergeleken met de placeboconditie; □ = Symptoomdomein in studie onderzocht, met een statistisch nietsignificant resultaat vergeleken met de placeboconditie; ■□ = Symptoomdomein in de studie onderzocht, maar met tegengestelde resultaten binnen de studie.
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7.3.1.5.1 Conclusies

Er zijn aanwijzingen dat omega-3 vetzuren (visolie) een gunstig effect heeft op affectieve
dysregulatie en impulsieve gedragsontregeling bij patiënten met BPS.
ΟΟ
Zanarini & Frankenburg, 2003; Hallahan et al., 2007; Aminger et al., 2013; Karaszewska et
al., 2021

7.3.2

Van bewijs naar aanbevelingen

7.3.2.1

Antipsychotica

7.3.2.1.1 Professioneel perspectief
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Tegenstrijdige uitkomsten van PC-RCT’s bij eerste generatie antipsychotica vormen geen doorslaggevend
bewijs dat klassieke antipsychotica ook op langere termijn effectief zijn tegen depressieve klachten, angst,
impulsiviteit, agressie, en suïcidaal gedrag. De meeste van de beschikbare studies zijn van korte duur (1
tot 4 maanden). Effecten op langere termijn zijn nauwelijks onderzocht. Bij patiënten met BPS zijn deze
gunstige effecten mogelijk slechts van tijdelijke aard. Antipsychotica dienen daarom slechts tijdelijk en in
relatief “lage dosering” te worden voorgeschreven in verband met bijwerkingen zoals
bewegingsstoornissen, mentale vervlakking en fysieke remming (niet te verwarren met depressieve
symptomen). Bovendien kunnen ze leiden tot gewichtstoename, seksuele functiestoornissen en
galactorroe. Vaak bleek ook dat patiënten met BPS in deze studies binnen enkele weken zelf al weer met
deze medicatie waren gestopt.
Het effect van de tweede generatie antipsychotica op verschillende symptoomdomeinen bleek groter in
de trials met een minder korte behandelduur hetgeen een geleidelijk toename van effectiviteit suggereert
van antipsychotica op cognitief-perceptuele symptomen. In de klinische praktijk dienen de voordelen van
deze antipsychotica afgewogen te worden tegen potentiële bijwerkingen zoals sufheid, slaperigheid,
toegenomen eetbehoefte, ernstige gewichtstoename, hypercholesterolemie en risico op diabetes mellitus
type II (met name bij olanzapine en quetiapine). Bij risperidon bestaat een aanzienlijke kans op het
ontwikkelen van galactorroe (tepelvloed) en seksuele functiestoornissen (t.g.v. hyperprolactinaemie). Bij
het gebruik van aripiprazol dient men extra bedacht te zijn op bewegingsonrust (acathisie).
De eerste generatie “klassieke” antipsychotica (zoals haloperidol) en de tweede generatie “atypische”
antipsychotica (zoals risperidon, olanzapine, quetiapine en aripiprazol) lijken qua effectiviteit niet voor
elkaar onder te doen (Shafti et al., 2010; Shafti et al., 2015; Ingenhoven & Duivenvoorden, 2011). Welk
van de afzonderlijke middelen binnen deze groepen van antipsychotica het meest effectief is, is
vooralsnog onvoldoende onderzocht. Daarom kunnen het profiel van de potentiële bijwerkingen en de
kosteneffectiviteit de leidraad vormen voor een eerste keuze in individuele gevallen. Clozapine wordt
vooralsnog niet aanbevolen (bij afwezigheid van een psychotische stoornis) vanwege de afwezigheid van
onderzoek naar de effectiviteit bij BPS en de potentiële ernstige bijwerkingen (zoals agranulocytose;
ernstig overgewicht; ongewenste sedatie).
De behandelpraktijk leert dat, indien in verband met in- of doorslaapproblemen farmacotherapeutische
interventies zijn aangewezen, tijdelijk gebruik van een sederend antipsychoticum overwogen kan worden
in relatief lage dosering (bijvoorbeeld zo nodig 25 of 50 mg quetiapine voor de nacht). Hier is echter nog
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geen empirisch onderzoek naar verricht. Daarom is terughoudendheid op zijn plaats, mede gezien de
bijwerkingen en het mogelijk verslavende effect
Andere psychofarmaca dan antipsychotica worden niet aanbevolen in de behandeling van cognitiefperceptuele symptomen bij persoonlijkheidsstoornissen.
5

7.3.2.2

Antidepressiva

7.3.2.2.1 Professioneel perspectief

10

15

20

In beschikbare studies bleken tricyclische antidepressiva niet effectiever dan placebo voor depressieve
klachten bij patiënten met BPS. Bovendien beschrijven de betreffende studies zelfs bij sommige patiënten
een progressieve verslechtering van het algeheel functioneren en een toename van paranoïdie, impulsief
gedrag, dysforie en depressieve klachten. Tot op heden zijn er geen andere RCT’s met tricyclische
antidepressiva die deze uitkomsten weerleggen. Tricyclische antidepressiva kunnen bovendien gepaard
gaan met aanzienlijke bijwerkingen en kunnen lethaal zijn bij overdosering. Daarom worden tricyclische
antidepressiva niet aanbevolen als een effectieve farmacotherapeutische interventie bij BPS (tenzij deze
worden ingezet voor een comorbide depressieve episode die niet verbetert op SSRI’s en SNRI’s).
Ook de MAO-remmers tranylcypromine (Cowdry & Gardner,1988) en phenelzine (Soloff et al., 1993) zijn
bij BPS enkele decennia geleden slechts in beperkte mate onderzocht. Op basis van de methodologische
beperkingen van deze studies, de zwakke evidentie voor enige effectiviteit, alsmede de potentiële
ongewenste effecten en risico’s (hypertensieve crisis bij nalaten van het dieet; orthostatische hypotensie;
letaliteit bij overdosering) worden MAO-remmers niet aanbevolen bij BPS (tenzij er sprake is van een
therapieresistente comorbide depressieve stoornis waarvoor een dergelijke behandeling volgens de
richtlijnen geïndiceerd is).

25

De conclusies betreffende SSRI’s die uit de deels tegenstrijdige resultaten kunnen worden getrokken zijn
beperkt. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat SSRI’s impulsief-agressief gedrag bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis beperken. SSRI’s lijken, maar minder dan voorheen werd gesuggereerd,
affectieve dysregulatie, m.n. een sombere stemming en angst, bij BPS te kunnen verlichten. Voor
fluvoxamine werd in één PC-RCT (Rinne et al., 2002) aangetoond dat het een gunstig effect kan hebben op
de frequente stemmingswisselingen bij vrouwelijke patiënten met BPS, maar deze studie is niet
gerepliceerd.

30

Een voordeel van SSRI’s en SNRI’s is het relatief milde bijwerkingenprofiel, de geringe toxiciteit bij
overdosering, de eenvoudige wijze van dosering en gebruik en de beperkte interactie met veel gebruikte
geneesmiddelen (zoals anticonceptiepil).
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7.3.2.3

Stemmingsstabilisatoren

7.3.2.3.1 Professioneel perspectief

Lithium
5

Gezien het gebrek aan effectiviteit van lithium en de potentiële ernstige bijwerkingen, is er geen rationale
om aan patiënten met BPS lithium voor te schrijven (tenzij als behandeling voor een comorbide bipolaire
stoornis of een comorbide depressie).
Anti-epileptica

10

15

De PC-RCT’s met anti-epileptica tonen, ondanks hun afzonderlijke methodologische beperkingen, aan dat
m.n. topiramaat, lamotrigine en valproïnezuur werkzame middelen kunnen zijn bij de behandeling bij
affectieve dysregulatie in de vorm van boosheid, vijandigheid, prikkelbaarheid en stemmingswisselingen,
alsmede voor impulsief-agressief gedrag bij patiënten met BPS. Bovendien werd duidelijk dat deze
“stemmings-stabilisatoren” bij vrouwelijke patiënten mogelijk effectiever zijn dan bij mannen (Vita et al.,
2011).
Doordat anti-epileptica geleidelijk dienen te worden opgebouwd en afgebouwd lenen zij zich niet voor
farmacotherapeutische interventies die een acuut effect beogen, bijvoorbeeld in een crisissituatie. I.v.m.
teratogene effecten van anti-epileptica dient bij vrouwen met een zwangerschapswens preconceptionele
consultatie plaats te vinden en, bij alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd die anti-epileptica wordt
voorgeschreven, gesproken te worden over adequate anticonceptie.

20

Carbamazepine bleek onvoldoende effectief. Bovendien kan carbamazepine evidente bijwerkingen
veroorzaken en interacteren met het metabolisme van andere vaak voorgeschreven medicijnen (zoals
orale anticonceptiva). Carbamazepine wordt derhalve niet aanbevolen bij de behandeling van BPS.

25

Valproaat (Valproïnezuur) dient op geleide van de bloedspiegel te worden ingesteld. Over het algemeen
wordt valproïnezuur redelijk verdragen, maar het kan ook bijwerkingen vertonen zoals misselijkheid,
braken en depressiviteit. Vanwege het gevaar op leverfunctiestoornissen, elektrolytstoornissen en een
verhoging van het bloedsuikergehalte wordt periodieke laboratoriumscreening aanbevolen.
Valproïnezuur kan wellicht bijdragen aan de behandeling van patiënten met BPS maar op basis van de
benodigde bloedspiegelcontroles, interacties en potentiële bijwerkingen wordt het niet aanbevolen als
middel van eerste keuze, zeker niet bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.
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Topiramaat komt uit het beschikbare onderzoek naar voren als een effectief middel bij de behandeling
van boosheid (woede) en impulsief-agressief gedrag. Rekening moet worden gehouden met het feit dat
topiramaat de effectiviteit van de anticonceptiepil kan verminderen, en bovendien teratogene effecten
heeft. Terughoudendheid bij voorschrijven aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt daarom
aanbevolen.
Replicatie van deze studies met topiramaat (alle van één onderzoeksgroep) heeft echter vooralsnog niet
plaatsgevonden. De voorheen aan topiramaat toeschreven cognitieve stoornissen lijken slechts op te
treden bij hogere dosering of indien topiramaat te snel wordt opgebouwd. Topiramaat dient langzaam te
worden opgebouwd en afgebouwd (25 mg per week), en de uiteindelijk aanbevolen dosering voor BPS
(maximaal 200 mg/dag) ligt beduidend lager dan bij de behandeling van epilepsie. Topiramaat kan
derhalve ter stabilisatie worden aanbevolen bij BPS bij aanhoudende boosheid en impulsief-agressief
gedrag. Van topiramaat is bovendien bekend dat het kan worden ingezet bij nachtmerries in het kader
van een comorbide PTSS.
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Lamotrigine dient in verband met de kans op een ernstige, soms zelfs levensbedreigende huidaandoening
(het syndroom van Stevens Johnson) geleidelijk te worden opgebouwd, en deze medicatie dient bij
eventuele huiduitslag tijdig te worden gestaakt. Ook is een interactie-effect beschreven met orale
anticonceptiva. Lamotrigine kan ter stabilisatie worden aanbevolen bij BPS bij aanhoudende boosheid en
impulsief-agressief gedrag, of bij aanhoudende stemmingswisselingen. Van lamotrigine is bovendien
bekend dat het kan worden ingezet bij (aanhoudende) depressieve klachten.
7.3.2.4

Benzodiazepinen

7.3.2.4.1 Professioneel perspectief
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15

Vanwege het risico op gewenning, verslaving en een paradoxale werking, dienen benzodiazepinen in het
algemeen, en alprazolam in het bijzonder, met terughoudendheid te worden voorgeschreven aan
patiënten met BPS. Indien benzodiazepinen worden voorgeschreven voor angst- of spanningsklachten,
bijvoorbeeld in een periode van verhoogde stress en ontregeling, dan zal men de dosering en tijdsduur
van de behandeling dienen te beperken en te bewaken.
Naar het effect van benzodiazepinen op slaapstoornissen bij BPS is nooit goed empirisch onderzoek
verricht.
Ondanks deze argumenten wijst de behandelpraktijk uit dat ook patiënten met BPS kunnen profiteren van
een benzodiazepine als anxiolyticum of hypnoticum, mits zij tijdelijk en in gepaste dosering worden
voorgeschreven en gewenning/afhankelijkheid wordt voorkomen.
7.3.2.5

20

Omega-3 vetzuren

7.3.2.5.1 Professioneel perspectief

Mede gezien het milde bijwerkingenprofiel kan suppletie met omega-3 vetzuren (visolie) worden
geadviseerd voor de behandeling van impulsieve gedragsontregeling en affectieve symptomen bij BPS.

7.3.3

25

Symptoomdomeinen

Op basis van het wetenschappelijk bewijs en klinische overwegingen naar gewenste en ongewenste
effecten van psychofarmaca bij BPS komt de werkgroep tot de volgende overwegingen:
7.3.3.1

Cognitief-perceptuele symptomen

Binnen dit domein maken wij een onderscheid tussen psychotische symptomen en dissociatieve klachten.
Aan psychose gerelateerde symptomen
30

35

Achterdocht, betrekkingsideeën, paranoïde ideatie, illusoire vervalsingen, hallucinatoire belevingen (met
of zonder verstoorde realiteitstoetsing), eigenaardige overtuigingen en merkwaardige gedachten kunnen
chronisch of intermitterend worden vastgesteld bij verschillende persoonlijkheidsstoornissen, met name
de borderline- en de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis. Bij BPS worden deze symptomen
beschreven als aan stress gerelateerde kortdurende “micropsychotische” episoden. Zowel klassieke als
atypische antipsychotica blijken bewezen effectief bij de vermindering van deze symptomen. Ze kunnen in
relatief lage dosering voor een korte periode (dagen tot weken) worden voorgeschreven, dan wel
intermitterend tijdens exacerbaties in het beloop van de stoornis. Vanwege de kans op bijwerkingen lijkt
een hogere dosering of langdurig gebruik alleen gerechtvaardigd als cognitief-perceptuele symptomen
Pagina 134 van 408

5

10

15

nadrukkelijk persisteren, met name bij patiënten met (ook) kenmerken van een schizotypischepersoonlijkheidsstoornis of met recidiverende psychotische episoden. Bij patiënten met BPS (zonder
evidente co-morbide psychotische stoornis) wordt het langdurig gebruik van antipsychotica echter
ontraden, zowel vanwege het ontbreken van bewezen effectiviteit op langere termijn, als vanwege de
bijwerkingen bij aanhoudend gebruik. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het langdurig gebruik van
klassieke antipsychotica door patiënten met BPS slecht wordt verdragen, de meeste patiënten stoppen er
zelf weer mee.
De nieuwe generatie “atypische” antipsychotica (zoals risperidon, olanzapine, quetiapine en aripiprazol)
en de oudere klassieke (goedkopere) middelen (zoals haloperidol) lijken qua effectiviteit niet voor elkaar
onder te doen (Shafti et al., 2010; Ingenhoven & Duivenvoorden, 2011). Welk van deze afzonderlijke
antipsychotica het meest effectief is, is vooralsnog onvoldoende onderzocht. Daarom kunnen de voorkeur
van de patiënt, het profiel van de potentiële bijwerkingen en de kosteneffectiviteit de leidraad vormen
voor een eerste keuze in individuele gevallen. Clozapine wordt niet aanbevolen vanwege de afwezigheid
van een bewezen effectiviteit bij BPS en haar potentiële ernstige bijwerkingen (agranulocytose; ernstig
overgewicht; ongewenste sedatie).
Andere psychofarmaca worden niet aanbevolen in de behandeling van cognitief-perceptuele symptomen
bij BPS.
Dissociatie

20

Wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van psychofarmaca bij de behandeling van dissociatieve
klachten zoals derealisatie en depersonalisatie ontbreekt.
7.3.3.2
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Impulsieve gedragsontregeling

Dit symptoomcluster omvat een breed spectrum aan symptomatisch gedrag zoals suïcidepogingen,
zelfverwonding, gewelddadig gedrag, eetbuien, alcohol- of drugsmisbruik, promiscuïteit, geldverspilling,
gokken en woede-uitbarstingen. Ze worden beschouwd als kenmerkende gedragspatronen bij BPS, maar
worden ook vaak bij de antisociale- en andere persoonlijkheidsstoornissen gezien.
SSRI’s werden tot voor kort vaak aanbevolen als middel van eerste keuze bij impulsief of agressief gedrag,
maar uit recente meta-analyses blijkt de wetenschappelijke evidentie van deze keuze veel zwakker dan
voorheen werd aangenomen. Er zijn aanwijzingen dat SSRI’s een gunstig effect hebben op agressiefimpulsief gedrag bij mannen, maar dit is niet aangetoond bij vrouwelijke patiënten met BPS. Overigens is
van geen van de psychofarmaca uit onderzoek bekend dat ze een direct effect hebben op de afname van
suïcidaal gedrag (Verwey & Ingenhoven, 2015).
Uit meta-analyse blijkt dat antipsychotica behulpzaam kunnen zijn in de behandeling van impulsief
gedrag, maar ook dit effect is van beperkte grootte. Lithiumtherapie (door het APA algoritme als additie
aanbevolen bij impulsief gedrag) dient te worden ontraden, omdat de effectiviteit niet is aangetoond.

35

In tegenstelling hiermee blijkt uit recentere PC-RCT’s dat de “stemmingsstabilisatoren” topiramaat,
valproïnezuur en lamotrigine effectief kunnen zijn in de behandeling van boosheid, impulsiviteit en
agressie. Vanwege het bijwerkingenprofiel van valproïnezuur, de interactie met andere geneesmiddelen
en de benodigde bloedcontroles bij valproïnezuur, lijken topiramaat en lamotrigine hier de voorkeur te
hebben. Carbamazepine blijkt in beschikbare studies niet aantoonbaar effectief.

40

Effectiviteit en bijwerkingen tegen elkaar afwegend komen wij tot de volgende aanbevelingen: indien op
korte termijn (uren, dagen) effect moet worden gesorteerd lijkt een antipsychoticum het meest
aangewezen, in relatief lage dosering. Wil men effect op middellange termijn bewerkstelligen dan blijkt
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als eerste keuze topiramaat of lamotrigine aangewezen; als tweede keuze fluoxetine (bij mannelijke
patiënten) of valproïnezuur (bij zowel mannelijke als vrouwelijke patiënten). Bij onvoldoende resultaat
kan ook voor de middellange termijn een antipsychoticum worden overwogen (derde keuze). De dosering
van topiramaat en lamotrigine dient langzaam te worden opgebouwd (en afgebouwd). Derhalve zijn deze
middelen niet geschikt voor een snel effect op korte termijn.
Het gebruik van hogere doseringen benzodiazepinen en het gebruik van tricyclische antidepressiva wordt
niet geadviseerd. Deze psychofarmaca kunnen impulsief gedrag juist induceren of doen verergeren,
evenals polyfarmacie.
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Het gebruik van extra Omega-3-vetzuren middels een voedingssupplement blijkt bij te kunnen dragen aan
een afname van symptomen van impulsieve gedragsontregeling. Gezien het milde bijwerkingenprofiel kan
dat dan ook worden aanbevolen.
7.3.3.3

15

Affectieve dysregulatie

In het symptoomdomein van de affectieve disregulatie vinden we een palet van klachten zoals
stemmingswisselingen, sombere stemming, boosheid en vijandigheid (zonder controleverlies over het
gedrag) en angst.
Snelle stemmingsschommelingen
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Voor affectieve labiliteit, frequente stemmingswisselingen en ‘mood crashes’ bij BPS werd tot voor kort
een SSRI als eerste keuze geadviseerd. Studies met SSRI’s onderbouwen deze aanbeveling echter niet, het
effect van psychofarmaca op stemmingswisselingen bij BPS werd daarin nauwelijks onderzocht. Slechts
één studie onderbouwt de effectiviteit van een SSRI (fluvoxamine) ten aanzien van stemmingswisselingen
(Rinne et al., 2002). Een andere studie biedt enig bewijs dat lamotrigine de stemming zou kunnen
stabiliseren (Reich et al., 2009). Er zijn tevens aanwijzingen dat (zelfs in afwezigheid van een comorbide
bipolaire stoornis) atypische antipsychotica een stemmingsstabiliserend effect zouden kunnen sorteren
bij BPS. Noch klassieke antipsychotica, tricyclische antidepressiva, MAO-remmers, noch andere
stemmingsstabilisatoren (lithium, carbamazepine) zijn bij BPS of andere persoonlijkheidsstoornissen
onderzocht op een stemmingsstabiliserend effect. Alle gewenste en ongewenste effecten afwegend
adviseren wij bij persisterende invaliderende stemmingswisselingen een proefbehandeling met een SSRI
(stap 1), lamotrigine (stap 2) of een atypisch antipsychoticum (stap 3).
Sombere stemming
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Indien er sprake is van een evidente co-morbide depressieve stoornis kan behandeling worden gestart
conform de huidige behandelrichtlijn voor stemmingsstoornissen. Indien er bij BPS echter sprake is van
somberheidsklachten (zonder dat er sprake is van hevige stemmingswisselingen of een aanhoudende
depressieve stoornis), dan is het effect van een SSRI twijfelachtig. Wetenschappelijke evidentie voor de
effectiviteit van moderne antidepressiva, zoals de SSRI’s, ontbreekt in dit opzicht. Tricyclische
antidepressiva worden niet aanbevolen vanwege de potentiële bijwerkingen. Stemmingsstabilisatoren
zoals lithium, carbamazepine en valproïnezuur blijken in RCT’s niet effectief in de behandeling van
somberheidsklachten bij BPS. De effectiviteit van klassieke antipsychotica op een depressieve stemming
bleek slechts evident in aanwezigheid van cognitief-perceptuele symptomen, niet bij de afwezigheid
daarvan. Daarentegen wijzen enkele PC-RCT’s op een mogelijk licht stemmingsverbeterend effect van
atypische antipsychotica, topiramaat of lamotrigine. Een aanvullende proefbehandeling daarmee valt
derhalve te overwegen bij persisterende of recidiverende klachten van somberheid.
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Boosheid en vijandigheid (zonder verlies van gedragscontrole)

5

Hierbij lijken topiramaat of lamotrigine een adequate eerste keuze ten aanzien van aanhoudende
boosheid en vijandigheid die farmacotherapie behoeft. Valproïnezuur, een SSRI of antipsychoticum zijn de
eventuele volgende te overwegen stappen in dit behandelalgoritme indien boosheid of vijandigheid
invaliderend persisteren of andersoortige behandeling in weg blijven staan.
Angst
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Indien angstklachten dermate persisterend en pervasief zijn dat gesproken kan worden van een
angststoornis, dan dienen primair de behandelrichtlijnen van angststoornissen te worden gevolgd. Maar
ook bij angstklachten bij BPS kan symptoomvermindering worden verwacht op een SSRI of
antipsychoticum. Naar de effectiviteit van benzodiazepinen in het verminderen van angst bij
persoonlijkheidsstoornissen is geen empirisch onderzoek verricht. Wij adviseren terughoudend te zijn met
het gebruik benzodiazepinen vanwege de kans op afhankelijkheid en omdat benzodiazepinen in hogere
dosering soms juist een paradoxale toename van gedragsproblemen lijken te kunnen veroorzaken.
Anderzijds zijn er geen argumenten om aan te nemen dat ook patiënten met BPS niet zouden kunnen
profiteren van het gepast en gelimiteerd gebruik van een benzodiazepine bij angstklachten en
slaapproblemen.
Het gebruik van extra Omega-3-vetzuren middels een voedingssupplement blijkt bij te kunnen dragen aan
een afname van uiteenlopende symptomen van affectieve dysregulatie. Gezien het milde
bijwerkingenprofiel kan dat dan ook worden aanbevolen.
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7.4

Schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

De schizotypische-persoonlijkheidsstoornis maakt in de DSM-5 ook deel uit van de schizofreniespectrumstoornissen (Boyette & Ingenhoven., 2019).

7.4.1

25

Wetenschappelijke onderbouwing

Bij de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis zijn slechts enkele RCT’s verricht, allen met antipsychotica.
Met klassieke antipsychotica vonden dubbelblinde PC-RCT’s plaats met thiothixeen en haloperidol
(Goldberg et al., 1986; Soloff et al., 1986b), een enkel-blinde P-RCT (Hymowitz et al., 1986) en een
vergelijking van de effecten van thiothixeen en haloperidol (Serban & Siegel, 1984). Van de atypische
antipsychotica is alleen risperidon in een dubbelblinde PC-RCT onderzocht (Koenigsberg et al., 2003).

7.4.2

Conclusie

ΟΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat antipsychotica de cognitief-perceptuele symptomen verminderen
bij patiënten met een schizotypische-persoonlijkheidsstoornis.
Koenigsberg et al., 2003

30
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7.4.3

5

Van bewijs naar aanbevelingen

Veel van de onderzochte patiënten met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis bleken tevens te
voldoen aan criteria van BPS. Uiteenlopende cognitief-perceptuele symptomen bleken op deze
onderzochte antipsychotica (in relatief lage dosering) op korte termijn (weken) te verminderen, evenals
symptomen van angst. Effecten op langere termijn zijn niet onderzocht.
Gezien de potentiële bijwerkingen, zoals bewegingsstoornissen, mentale vervlakking, gewichtstoename
en seksuele functiestoornissen, dient een antipsychoticum bij voorkeur tijdelijk, en in zo laag mogelijke
effectieve dosering (tot 4 mg haloperidol equivalent) te worden voorgeschreven.
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7.5

Antisociale-persoonlijkheidsstoornis

7.5.1

Inleiding

Bij de behandeling van de antisociale-persoonlijkheidsstoornis hebben farmacologische interventies in de
klinische praktijk vooralsnog een beperkte plaats. Met name in de forensische sector kan reactieve of
impulsieve agressie wel een indicatie vormen om psychofarmaca in te zetten. Bovendien geldt ook bij
patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis dat sprake kan zijn van symptomen in de
domeinen zoals omschreven bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis, i.e. cognitief-perceptuele
symptomen, impulsieve gedragsontregeling en affectieve dysregulatie. In hoeverre de effecten van
antipsychotica, antidepressiva, anti-epileptica (of ‘stemmingsstabilisatoren’) en benzodiazepinen bij
patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis vergelijkbaar zijn met de effecten bij patiënten
met BPS, is echter grotendeels onbekend. Ook bij de antisociale-persoonlijkheidsstoornis geldt dat bij
comorbide psychiatrische stoornissen, zoals ADHD, depressie, angst, verslaving of een psychotische
stoornis, veelal overeenkomstig de relevante richtlijnen voor deze comorbide stoornissen dient te worden
behandeld. Voorzichtigheid is echter geboden vanwege de risico’s op afhankelijkheid, misbruik of
overdosering van medicatie. Ook moet de (forensisch-werkende) psychiater in de praktijk rekening
houden met andere mogelijk ongewenste risico’s van psychofarmaca, zoals toename van delictgedrag, of
verhandeling van medicatie binnen de gevangenis, forensische kliniek of in het illegale straatcircuit.

7.5.2
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Wetenschappelijke onderbouwing

In een recente systematische Cochrane-review beschreven (Khalifa et al., 2020) de beschikbare PC-RCT’s
naar effectiviteit en bijwerkingen van farmacotherapie bij volwassenen met een antisocialepersoonlijkheidsstoornis (volgens DSM-criteria). Vanwege de beperkt beschikbare studies werden geen
nadere restricties opgelegd aan het soort medicament dat werd onderzocht, noch werden studies
uitgesloten waarbij meerdere medicamenten tegelijkertijd werden gebruikt. In de review werden 11
studies geïncludeerd met in totaal 416 patiënten, waarvan 90% mannen met een gemiddelde leeftijd van
40 jaar. De studieduur varieerde tussen de 6 en 24 weken. Omdat Khalifa et al. (2020) geen restricties
oplegden op basis van a priori veronderstellingen over de effectiviteit van het middel, includeerden zij,
naast studies naar antipsychotica, antidepressiva, anti-epileptica en benzodiazepinen, ook studies die
effecten van psychostimulantia, anticholinergica, middelen gebruikt voor bewegingsstoornissen en
middelen gebruikt bij middelenafhankelijkheid beschreven. In geen van de gevonden PC-RCT’s waren
specifiek personen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis geworven en meestal ging het om
deelnemers die zich vooral met problemen of stoornissen in middelengebruik presenteerden. Geen van de
studies rapporteerden over de effecten van medicatie op recidiverisico, kwaliteit van leven of andere
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maatschappelijk relevante uitkomstmaten. De resultaten van Khalifa et al. (2020) worden hieronder per
medicament beschreven.
7.5.2.1

5

Antipsychotica

Khalifa et al. (2020) vonden geen PC-RCT’s naar de effecten van klassieke of atypische antipsychotica bij
patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
7.5.2.2

Antidepressiva

Ten behoeve van de overzichtelijkheid wordt hier wederom de gebruikelijke indeling aangehouden van de
eerste generatie antidepressica (tricyclische antidepressiva en MAO-remmers) en de tweede generatie
(“moderne”) antidepressiva (met name SSRI’s en SNRI’s).
10

Eerste generatie antidepressiva

15

De effectiviteit van tricyclische antidepressiva (nortriptyline, desipramine) blijkt slechts in drie RCT’s
onderzocht bij patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis (Arndt et al., 1994; Leal et al., 1994;
Powell et al., 1995). In alle drie de studies werden mannen met een (comorbide) stoornis in
middelengebruik geïncludeerd, resp. cocaïne-afhankelijkheid (Arndt et al., 1994), opioïden- en cocaïneafhankelijkheid (Leal, 1994), en alcoholafhankelijkheid (Powell et al., 1995). Er werden geen aanwijzingen
gevonden voor een effect op algemeen of sociaal functioneren. Powell et al. (1995) rapporteerde
grafische data dat nortriptyline leidde tot vermindering in het aantal dagen dat alcohol werd gedronken,
in vergelijking met placebo. Over de effecten op vermindering van agressie of recidive(risico) waren geen
gegevens beschikbaar.

20

Tweede generatie antidepressiva

25

Coccaro et al. (2009) beschreef een placebo-gecontroleerde RCT met fluoxetine bij volwassenen met een
periodieke explosieve stoornis, waarvan slechts een klein deel (12%) ook voldeed aan de criteria van een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Omdat resultaten niet beschikbaar waren gespecificeerd voor deze
kleine groep, konden geen conclusies worden getrokken over de effectiviteit van fluoxetine op agressie of
algemeen functioneren bij patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
Meta-analyse antidepressiva

30

Gegeven het kleine aantal studies met kleine aantallen patiënten kon geen meta-analyse worden verricht
(Khalifa et al, 2020). De methodologische kwaliteit van de afzonderlijke studies wordt op basis van GRADE
criteria als zeer laag beoordeeld. Dat maakt de robuustheid van het wetenschappelijk bewijs zeer
onzeker.
Conclusie antidepressiva

ΟΟΟ

De effectiviteit van tricyclische antidepressiva (nortriptyline, desipramine) op verbetering
van functioneren bij patiënten met antisociale-persoonlijkheidsstoornis is niet
aangetoond.
Arndt et al., 1994; Powell et al., 1995
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7.5.2.3

Stemmingsstabilisatoren

Lithium
Khalifa et al. (2020) vond geen PC-RCT’s naar de effectiviteit van lithium bij antisocialepersoonlijkheidsstoornis.
5

Anti-epileptica als “stemmingsstabilisator”
Carbamazepine is in één PC-RCT onderzocht bij mannen met (reactieve) agressieproblemen, maar er
waren geen resultaten beschikbaar binnen de subgroep van (17) agressieve mannen met een antisocialepersoonlijkheidsstoornis (Stanford et al., 2005).
Valproïnezuur werd in twee PC-RCT’s (Hollander et al., 2003; Stanford et al., 2005) onderzocht bij
mannen met (reactieve of impulsieve) agressieproblemen, maar er waren geen resultaten beschikbaar
binnen de subgroep van (resp. 9 en 17) patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis.

10

15

Fenytoïne werd in drie PC-RCT’s (Barratt et al., 1997; Stanford et al., 2001; Stanford et al., 2005) onderzocht
bij mannen met agressieproblemen. Barratt et al. (1997) rapporteerde in 60 gedetineerde mannen met een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis bij 300 mg fenytoïne per dag een afname in het aantal en in de ernst
van agressieve incidenten per week vergeleken met placebo. Stanford et al. (2001; 2005) onderzochten de
effectiviteit van fenytoïne bij mannen met impulsieve agressie, maar er waren geen resultaten beschikbaar
om binnen de subgroep van (resp. 10 en 17) patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis
fenytoïne met placebo te vergelijken.
Tiagabine werd in één PC-RCT (Gowin et al., 2012) onderzocht bij mannen en vrouwen met een eerdere
veroordeling, maar er waren geen resultaten beschikbaar binnen de subgroep van 6 patiënten met een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
Meta-analyse stemmingsstabilisatoren:

20

Gegeven het kleine aantal studies met kleine aantallen patiënten kon geen meta-analyse worden verricht
(Khalifa et al., 2020). De methodologische kwaliteit van de afzonderlijke studies wordt op basis van
GRADE criteria als zeer laag beoordeeld. Dat maakt de robuustheid van het wetenschappelijk bewijs zeer
onzeker.
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Conclusie stemmingsstabilisatoren
De effectiviteit van lithium, carbamazepine, valproïnezuur en tiagabine is niet aangetoond
voor de behandeling van agressieproblemen bij de antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
ΟΟΟ

Het is (zeer) onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat fenytoïne effectief is in
het reduceren van impulsieve agressie bij patiënten met een antisocialepersoonlijkheidsstoornis
Khalifa et al., 2020; Barratt et al., 1997

7.5.2.4

Benzodiazepinen

Khalifa et al. (2020) vond geen PC-RCT’s naar de effectiviteit van benzodiazepinen bij antisocialepersoonlijkheidsstoornis.
5

7.5.2.5

Andere middelen met werking op het centraal zenuwstelsel

Omdat Khalifa et al. (2020) ook PC-RCT’s includeerden die de effectiviteit van andere medicatie
onderzochten, wordt hieronder nog (kort) ingegaan op de gevonden effecten van deze middelen.
Psychostimulantia
10

Konstenius et al. (2014) onderzocht in een PC-RCT onder mannelijke gedetineerden met comorbide ADHD
en amfetamine-afhankelijkheid de effectiviteit van langwerkend methylfenidaat (initieel 18 mg/dag en
opgetitreerd tot max 180 mg/dag) op algemeen functioneren en middelenmisbruik. Hoewel een relatief
groot deel van de deelnemers ook voldeed aan de criteria van een antisociale-persoonlijkheidsstoornis
(28/54), waren geen resultaten beschikbaar binnen deze subgroep.
Dopamine-agonisten

15

20

In twee PC-RCT’s werd de effectiviteit van dopamine-agonisten (amantadine, bromocriptine) onderzocht,
beide in mannen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis en comorbide stoornis in middelengebruik.
Powell (1995) vond geen aanwijzingen voor effectiviteit van bromocriptine op algemeen functioneren of
vermindering van alcoholgebruik, maar beschreef wel dat veel deelnemers voortijdig stopten door
bijwerkingen van misselijkheid en griepachtige symptomen. Leal et al. (1994) onderzocht de effectiviteit
van amantadine bij volwassenen met antisociale-persoonlijkheidsstoornis en opioïden- en
cocaïneafhankelijkheid maar rapporteerde geen gegevens over vermindering van agressie of verbetering
in functioneren.
Opioïd-antagonisten

25

Ralevski et al.(2007) onderzocht de effectiviteit van (50mg/dag) naltrexon bij 95 patiënten met een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis en comorbide alcohol-afhankelijkheid op alcoholgebruik, maar
rapporteerde alleen resultaten van de trial in de totale groep van 254 deelnemers (waaronder dus ook
veel deelnemers zonder antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
De methodologische kwaliteit van de afzonderlijke studies is op basis van GRADE criteria beoordeeld als
zeer laag.

30
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Conclusie overige middelen

ΟΟΟ

De effectiviteit van (langwerkende) psychostimulantia, dopamine-agonisten en opioïdantagonisten is niet aangetoond voor de behandeling van de antisocialepersoonlijkheidsstoornis.
Khalifa et al., 2020

7.5.3

5

10

15

Kwaliteit van het bewijs naar de effectiviteit van farmacotherapie bij de antisocialepersoonlijkheidsstoornis

De recente Cochrane-review naar de effectiviteit van enige farmacologische interventie in de behandeling
van antisociale-persoonlijkheidsstoornis werd zo breed mogelijk opgezet, maar toont vooral aan dat er
(veel te) weinig wetenschappelijk onderzoek is verricht van voldoende of goede methodologische
kwaliteit. Hoewel enkele PC-RCT’s (ook) patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis
includeerden, rapporteerde de meerderheid géén specifieke resultaten binnen de subgroep met een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis. De studies die dat wel deden hadden een weinig transparante
randomisatieprocedure, waren in 3 van de 4 gevallen niet adequaat geblindeerd en hadden alle een hoge
uitval gedurende de studie, waar in de analyse niet adequaat rekening mee werd gehouden. Door het
kleine aantal patiënten per studie is bovendien de nauwkeurigheid van de bevindingen (zeer) gering. De
systematische review van Khalifa et al. (2020) werd, op basis van de AMSTAR 2 criteria, beoordeeld als
zijnde van hoge kwaliteit.

7.5.4

Van bewijs naar aanbevelingen

Er is op dit moment nauwelijks wetenschappelijk bewijs beschikbaar om te kunnen vaststellen of
farmacotherapeutische interventies behulpzaam kunnen zijn bij de behandeling van patiënten met een
antisociale-persoonlijkheidsstoornis.
20

25
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Voor de symptomen (of deelaspecten) van de antisociale-persoonlijkheidsstoornis, zoals impulsief of
agressief gedrag, of comorbide psychiatrische (psychotische stoornissen, stemming- of angststoornissen
of stoornissen in alcohol- of drugsgebruik) zouden farmacologische interventies, zoals hiervoor
beschreven bij de BPS, mogelijk werkzaam kunnen zijn, doch hier bestaan op basis van wetenschappelijk
onderzoek onvoldoende doorslaggevende argumenten voor.
Bij de behandeling van agressie is het belangrijk om onderscheid te maken tussen reactieve of impulsieve
agressie enerzijds, en proactieve of instrumentele agressie anderzijds. Voor proactieve of instrumentele
agressie, deels passend bij personen met een hoge mate van psychopathische kenmerken, bestaat geen
evidentie voor enige farmacotherapeutische interventie. Voor reactieve en impulsieve agressie, als gevolg
van impulsiviteit, boosheid en/of affectieve disregulatie, zouden patiënten in het kader van de antisocialepersoonlijkheidsstoornis min of meer volgens dezelfde beslisboom als bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis kunnen worden behandeld (Michielsen, 2020; Audenaert et al., 2015).

7.6

Vermijdende-persoonlijkheidssstoornis

Naar de effecten van farmacotherapie bij patiënten met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis zijn
geen gerichte PC-RCT’s verricht. De vermijdende-persoonlijkheidsstoornis vertoont in symptomatisch
opzicht grote overlap met de sociale fobie.
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7.6.1

5

Wetenschappelijke onderbouwing

Uit studies naar farmacotherapeutische behandeling van de sociale fobie blijkt dat antidepressiva zoals
SSRI’s en SNRI’s effectief kunnen zijn voor het verminderen van de sociale angstklachten. Bovendien blijkt
in deze studies dat er geen verschil in respons bij aan- of afwezigheid van een vermijdendepersoonlijkheidsstoornis. Bij patiënten met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis is een
(proef)behandeling met een SSRI of SNRI voor sociaal-fobische klachten gerechtvaardigd. (Herpertz et al.,
2007).

7.6.2

Conclusie

ΟΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat zowel een SSRI of SNRI de sociale angstklachten van patiënten
met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis kunnen verminderen.
Herpertz et al., 2007

7.7
10

15

20

Naar de gewenste en ongewenste effecten van psychofarmaca bij kinderen, jongeren en adolescenten
met een persoonlijkheidsstoornis blijkt nog nauwelijks gericht onderzoek te zijn gedaan. Binnen de
beschikbare placebo-gecontroleerde RCT’s bij BPS bleken adolescenten van 18 tot 23 jaar redelijk
vertegenwoordigd, maar er waren nauwelijks patiënten jonger dan 18 jaar geïncludeerd. Geformuleerde
behandeladviezen voor volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn derhalve niet
vanzelfsprekend ook van toepassing op patiënten jonger dan 18 jaar. Geadviseerd wordt daarom om bij
jongeren een nog grotere terughoudendheid te betrachten dan bij volwassen patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis, dit omdat over het effect nauwelijks informatie voorhanden is, farmacotherapie
bij jongeren vaker tot bijwerkingen en complicaties kan leiden waaronder somatische comorbiditeit.
Conform de aanbevelingen in de farmacotherapie praktijkstandaard adolescenten BPS (Slobbe Maijer et
al., 2020) van het landelijke kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.

7.8
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Jongeren

Ouderen

Naar de gewenste en ongewenste effecten van psychofarmaca bij ouderen met een
persoonlijkheidsstoornis blijkt nauwelijks gericht onderzoek te zijn gedaan. Binnen de beschikbare
placebo-gecontroleerde RCT’s waren weinig patiënten boven de 50 jaar geïncludeerd, en geen patiënten
boven de 65 jaar. Geformuleerde behandeladviezen voor volwassen patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis zijn derhalve niet vanzelfsprekend ook van toepassing op patiënten op
gevorderde leeftijd. Uit twee Delphi-onderzoeken komt naar voren dat ook ouderen met een
persoonlijkheidsstoornis baat kunnen hebben bij farmacotherapie, m.n. SSRI’s voor affectieve
dysregulatie of (als tweede keuze) bij impulsieve gedragsontregeling (Schulkens et al., 2021).
Met het vorderen van de leeftijd verandert zowel de farmacokinetiek als farmacodynamiek van
verschillende middelen. Hierdoor zijn ouderen gevoeliger voor psychofarmaca, met als gevolg een hoger
risico op complicaties zoals vallen, of bijwerkingen zoals cognitieve verslechtering. Door de hoge
prevalentie van somatische comorbiditeit is er vaak sprake van polyfarmacie. Dit kan leiden tot interacties
met andere farmaca en verminderde therapietrouw, waarvan de voorschrijver zich bewust van moet zijn.
Waar mogelijk dient polyfarmacie te worden voorkomen, bijvoorbeeld door het organiseren van
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frequente medicatiereviews. Een gepersonaliseerd farmacotherapeutisch behandelplan met zorgvuldige
aanvullende somatische controles zijn hier op zijn plaats. (Garenfield et al., 2018). In aanvullingen op de
geadviseerde controles bij volwassen dienen ouderen in ieder geval gecontroleerd te worden op
hyponatraemie 1-2 weken na start of ophoging van een SSRI, QTC-tijd vooraf en na start, ophoging van
een antipsychotica. Voor sommige SSRI’s geldt ook een QTC-tijd controle (o.a. citalopram).

7.9
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Over de farmacotherapeutische behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis die in
forensisch kader worden behandeld, is beperkt wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. In veel
randomized controlled trials worden patiënten met op de voorgrond staande antisociale en/of agressieve
gedragingen van deelname uitgesloten.
Het voorschrijven van psychofarmaca heeft vooral een functie in de behandeling van comorbide
psychiatrische stoornissen bij forensische patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Voor de
behandeling van affectieve dysregulatie en/of impulsieve agressie bij forensische patiënten met een
borderline-persoonlijkheidsstoornis, kan stapsgewijs, met lage startdosering en zo min mogelijk
voorschrijven van middelen tegelijkertijd, de beslisboom gevolgd worden die ook bij borderline patiënten
buiten forensisch kader wordt geadviseerd. Extra terughoudendheid of voorzichtigheid wordt, met name
in intramurale forensische instellingen (inclusief gevangeniswezen) geadviseerd ten aanzien van
benzodiazepinen, kortwerkende psychostimulantia, en antipsychotica (vooral quetiapine en olanzapine).
Behalve het risico op tolerantie, misbruik (door intranasale of intraveneuze toediening) en afhankelijkheid
bij de individuele patiënt, is ook het risico op verhandeling of onder druk moeten afgeven aan
medepatiënten specifiek voor deze middelen aanwezig.

7.10

25

Forensische setting

Aanbevelingen

Op basis van wetenschappelijk onderzoek, professionele kennis en praktijkervaring komt de werkgroep
tot een aantal algemene aanbevelingen omtrent de plaats van farmacotherapie binnen het
behandelaanbod van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

7.10.1

Algemene aanbevelingen

Aanbevolen wordt om farmacotherapie, waar nodig, een duidelijke plaats te geven binnen het
behandelaanbod voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Het kan tijdelijk verlichting geven
gedurende een crisisachtige periode of verlichting van klachten zoals oplopende gespannenheid,
verwardheid, dysforie, angstklachten of slaapproblemen. Waar nodig ondersteunt het mogelijk de
patiënt tijdens een psychotherapeutische behandeling indien specifieke symptomen hinderlijk
persisteren.

Aanbevolen wordt om medicatie primair te richten op de meest op de voorgrond staande hinderlijke
symptomen, en waar mogelijk slechts tijdelijk voor te schrijven.
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Aanbevolen wordt om waar mogelijk comorbide psychische stoornissen te behandelen binnen een
geïntegreerd behandel(stappen)plan, conform de desbetreffende geldende multidisciplinaire
behandelrichtlijnen.

Aanbevolen wordt om bij persoonlijkheidsstoornissen de farmacotherapie waar mogelijk op geleide
van behandelalgoritmen te richten op vooraanstaande symptoomdomeinen zoals cognitief-perceptuele
symptomen, impulsieve gedragsontregeling of affectieve dysregulatie.

Aanbevolen wordt om bij acute interventies, of in een crisisachtige situatie, terughoudend zijn met het
voorschrijven van medicatie, en zich indien nodig te beperken tot het tijdelijk voorschrijven van een
sederend middel in beperkte dosering.

Aanbevolen wordt om de autonomie van de patiënt (en diens naasten) zoveel mogelijk te respecteren,
een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen, voldoende uitleg te geven over de mogelijkheden en
beperkingen van farmacotherapie, en middels “Shared Decision Making” te komen tot een gezamenlijk
opgesteld farmacotherapeutisch behandelplan, als geïntegreerd onderdeel van het totale
behandelplan.

7.10.2
5

Aanbevelingen bij borderline-persoonlijkheidsstoornis

In aanvulling op de algemene aanbevelingen betreffende farmacotherapeutische interventies bij
persoonlijkheidsstoornissen worden op basis van de wetenschappelijke en professionele kennis de
volgende aanbevelingen gedaan met betrekking tot de keuze van farmacotherapie gericht op specifieke
symptoomdomeinen bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis.
7.10.2.1 Cognitief-perceptuele symptomen
Wanneer besloten wordt tot medicamenteuze behandeling van cognitief-perceptuele symptomen bij
BPS (en voor de behandeling van schizotypische trekken) worden antipsychotica aanbevolen. Ze
kunnen in relatief lage dosering voor een korte periode (dagen tot weken) worden voorgeschreven,
dan wel intermitterend bij exacerbaties in het beloop van de stoornis.

10
Zowel klassieke als atypische antipsychotica zijn effectief. Daarom wordt aanbevolen de keuze van het
antipsychoticum (eerste of tweede generatie) mede te maken op grond van de te verwachte
bijwerkingen.

Indien in verband met slaapproblemen farmacotherapeutische interventies zijn aangewezen kan
tijdelijk gebruik van een sederend antipsychoticum overwogen worden, in relatief lage dosering
(bijvoorbeeld zo nodig 25 of 50 mg quetiapine A.N.).
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7.10.2.2 Impulsieve gedragsontregeling
Indien op korte termijn (uren, dagen) effect moet worden gesorteerd lijkt een antipsychoticum
aangewezen, in relatief lage dosering.

Wil men effect op middellange termijn bewerkstelligen dan blijkt als eerste keuze topiramaat of
lamotrigine aangewezen; als tweede keuze valproïnezuur. Bij onvoldoende resultaat kan vervolgens
een antipsychoticum worden overwogen (derde keuze).

Het gebruik van Omega-3-vetzuren als voedingssupplement kan ter ondersteuning van de behandeling
bij impulsiviteit worden aanbevolen.
7.10.2.3. Affectieve dysregulatie
Bij persisterende invaliderende stemmingswisselingen wordt geadviseerd een proefbehandeling te
overwegen met een SSRI (stap 1), lamotrigine (stap 2) of een atypisch antipsychoticum (stap 3).
5
Bij aanhoudende klachten van somberheid in het kader van een depressieve stoornis wordt een SSRI of
SNRI aanbevolen. Indien echter geen sprake is van een comorbide depressie in engere zin wordt
geadviseerd een proefbehandeling te overwegen met een tweede generatie antipsychoticum of met
lamotrigine.

Bij aanhoudende boosheid en vijandigheid wordt geadviseerd een proefbehandeling te overwegen met
lamotrigine of topiramaat (stap 1). Als alternatieve keuze wordt valproaat of een tweede generatie
antipsychoticum aanbevolen (stap 2).

Bij persisterende angstklachten wordt geadviseerd een proefbehandeling te overwegen met een SSRI
of een antipsychoticum in lage dosering. Met gepaste terughoudendheid kan ook (op zo nodig basis)
tijdelijk een benzodiazepine worden voorgeschreven.

Het gebruik van Omega-3-vetzuren als voedingssupplement kan ter ondersteuning van de behandeling
van affectieve dysregulatie klachten worden aanbevolen.

7.10.3

Aanbevelingen bij de schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

Een antipsychoticum in relatief lage dosering (tot 4 mg haloperidol equivalent) kan worden overwogen
in de behandeling van cognitief-perceptuele symptomen bij patiënten met een schizotypischepersoonlijkheidsstoornis.
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7.10.4

Aanbevelingen bij de antisociale-persoonlijkheidsstoornis

Bij patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis en impulsieve agressie kunnen
farmacotherapeutische interventies min of meer conform dezelfde aanbevelingen als bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis, overwogen worden

7.10.5

Aanbevelingen bij de vermijdende-persoonlijkheidsstoornis

Bij patiënten met een vermijdende-persoonlijkheidsstoornis wordt aanbevolen om persisterende
sociale angstklachten te behandelen met een SSRI of SNRI.

Aanbevolen wordt om bij persoonlijkheidsstoornissen de farmacotherapie waar mogelijk op geleide
van behandelalgoritmen te richten op vooraanstaande symptoomdomeinen zoals cognitief-perceptuele
symptomen, impulsieve gedragsontregeling of affectieve dysregulatie (zoals ook beschreven bij de
aanbevelingen voor de borderline-persoonlijkheidsstoornis.

7.10.6

Aanbevelingen bij jongeren en adolescenten

Geadviseerd wordt om bij jongeren ten aanzien van farmacotherapie een nog grotere
terughoudendheid te betrachten dan bij volwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
5

7.10.7

Aanbevelingen bij ouderen

Geadviseerd wordt om bij ouderen ten aanzien van farmacotherapie een nog grotere
terughoudendheid te betrachten dan bij jongvolwassen patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.

7.10.8

Aanbevelingen in de forensische setting

Geadviseerd wordt om in de (klinische) forensische setting extra terughoudendheid en voorzichtigheid
te betrachten bij het voorschrijven van benzodiazepinen en kortwerkende psychostimulantia.
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Hoofdstuk 8
8.1

5

Vaktherapie

Inleiding

Uitgangsvraag
•
Wat is het effect van vaktherapie als behandeling van een persoonlijkheidsstoornis? Bij het
beantwoorden van deze vraag maken we zo mogelijk onderscheid tussen de diverse vaktherapieën,
waaronder beeldend, dans, drama, muziek en PMT.
Huidige praktijk
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Vaktherapieën maken vaak deel uit van een psychotherapeutische of sociaalpsychiatrische behandeling
van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Vaktherapie wordt zowel individueel als groepsgewijs, op
maat of modulair aangeboden. Vaktherapie maakt doorgaans deel uit van een behandelprogramma
binnen een polikliniek, dagkliniek of kliniek. Vaktherapie is In multidisciplinaire programma's veelal
ingebed in een consistent en gemeenschappelijk therapeutisch kader, zoals Dialectical Behavior Therapy
(DBT), Schema Focused Therapy (SFT) en Mentalization-based Treatment (MBT) of psychodynamische
psychotherapie.
Definitie en doel van de interventie
Onder vaktherapieën worden gerekend: beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie,
muziektherapie en psychomotorische therapie (PMT). Speltherapie wordt ook onder de vaktherapieën
gerekend maar wordt in deze richtlijn buiten beschouwing gelaten omdat deze vorm van vaktherapie niet
wordt ingezet en niet is onderzocht bij persoonlijkheidsstoornissen. Vaktherapieën hebben een
ervaringsgerichte, handelingsgerichte creatieve kwaliteit en maken methodisch en doelgericht gebruik
van diverse werkvormen, materialen, instrumenten en attributen, bijvoorbeeld met juist veel of juist
weinig structuur. Gevoelens, gedachten en gedragspatronen die via vormgeving, spel, lichamelijke
gewaarwording of beweging naar voren komen, bieden aanknopingspunten voor bewustwording en
(zelf)reflectie. Dit verloopt via waarneming en via contact met anderen hierover, impuls- en
emotieregulatie, het aan de orde stellen van patronen in voelen, denken en handelen, het oefenen met
nieuwe rollen en vaardigheden. (AATA, 2021; Akwa GGz, 2019; BAAT, 2021; FVB, 2020; Landelijke
Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGz, 2008). Hieronder worden de verschillende
vormen van vaktherapie beschreven.
Beeldende Therapie
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In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen,
gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale
middelen. De patiënt doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op.
Beeldende therapie heeft als doel om door middel van beeldend werk (zoals schilderen, tekenen, werken
met klei, hout of steen) veranderingsgerichte, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen op gang te
brengen. De beeldend therapeut gebruikt zijn interventies binnen de context van het beeldend werk
(Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGz, 2008). Bijzonder aan beeldende
therapie is, dat het werkstuk tastbaar en concreet is. De patiënt kan het loslaten, wegleggen, ernaar
terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel
patiënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met
maladaptieve en adaptieve patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.
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Dramatherapie
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In dramatherapie wordt methodisch gewerkt met een fictieve werkelijkheid. Dat kan door met
verbeelding te werken en zo meer afstand te creëren van de persoonlijke problematiek van de patiënt of
door juist te werken met realistische situaties om zo herkenning te creëren. Tijdens de therapie krijgt de
patiënt meer zicht op zijn gevoelens en gedachten en hoe die van invloed zijn op zijn functioneren.
Dramatherapie draagt zo bij aan expressie en beheersing van emoties, ontwikkeling van het
reflectievermogen, uitbreiden van het rolrepertoire en het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld of
van interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. Experiëntiële technieken ontleent aan
dramatherapie worden ook toegepast in verbale vormen van psychotherapie en psychodrama
(bijvoorbeeld in SFT).
Muziektherapie
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In muziektherapie wordt methodisch gewerkt met de elementen van muziek, zoals melodie, ritme en
harmonie. Dat kan receptief (luisteren naar muziek) maar ook actief (zoals spelen, zingen, componeren en
improviseren). Omdat bij musiceren afstemming op anderen een essentiële rol speelt, worden in de
therapie snel interactie- en communicatiepatronen zichtbaar. Muziektherapie kan patiënten helpen om
hun sociale en communicatieve vaardigheden te verbeteren, hun emoties leren herkennen, inzien,
verwerken en ermee omgaan. Ook kan het zelfvertrouwen en coping-vaardigheden vergroten, helpen te
ontspannen en het concentratievermogen vergroten. Specifieke gedragspatronen worden in
muziektherapie bewust gemaakt en gedragsalternatieven kunnen direct actief vormgegeven en geoefend
worden. Een groep kan daarbij een belangrijke functie vervullen als klankbord en oefenruimte.
Dans- en bewegingstherapie
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Danstherapie richt zich via het lichaam, beweging en dans op het op gang brengen van veranderingen en
op de integratie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke processen. Dans kan verbinden, expressie
geven aan wat bewust en onbewust in ons omgaat en een artistiek product zijn. Met behulp van practice
based dans- en bewegingsmethoden zoals improvisatie, compositie, spel, synchronisatie, relaxatie en het
gebruik van metaforen leert de patiënt o.a. om zichzelf op authentieke wijze te beleven en te uiten en
daaraan betekenis te geven.
Psychomotorische Therapie
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Psychomotorische therapie (PMT) richt zich op psychische klachten en problemen die zich mede uiten in
het bewegen en in de lichaamsbeleving. In PMT wordt gebruikgemaakt van bewegingsactiviteiten en
lichaamsgerichte technieken. Bij de eerste valt te denken aan oefensituaties uit de sport en het
bewegingsonderwijs, bij de tweede gaat het om het concentreren op de ervaring en beleving van het
eigen lichaam, bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness en bioenergetica. Binnen de therapie kan gebruik worden gemaakt van verschillende interventies zoals
relaxatiemethoden en impulsregulatiemethoden.

8.2

Wetenschappelijke onderbouwing

Zoekstrategie / review protocol

40

Om bovengenoemde uitgangsvraag te beantwoorden is er in september 2019 een search gedaan naar
systematische reviews, meta-analyses en randomized controlled trials (RCT’s) over de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen binnen Medline, Embase, PsycInfo, en de Cochrane database of Systematic
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Reviews. De gebruikte zoekstrategie is bijgevoegd in bijlage 2. Daarnaast werd in juni 2020 een
aanvullende search gedaan met zoektermen gericht op vaktherapie.
P
I

C

O

Mensen met een DSM-classificatie voor een persoonlijkheidsstoornis
Een van de onderstaande vaktherapeutische interventies:
a. Beeldende therapie
b. Dramatherapie/psychodrama
c. Dans/bewegingstherapie
d. Muziektherapie
e. Psychomotorische therapie
Standaard behandeling of Treatment as usual (TAU)
Wachtlijstconditie of geen behandeling
Vergelijking met één of meerdere andere behandeling(en)1
1NB uit deze vergelijking kunnen geen conclusies getrokken worden die effectiviteit van de individuele
behandeling betreffen
Cruciaal:
kwaliteit van leven/positieve geestelijke gezondheid
Belangrijk:
emotioneel functioneren
lijdensdruk en disfunctioneren
symptomatisch herstel
social herstel
uitval (surrogaat voor adverse events)

Geïncludeerde en geëxcludeerde studies
5

10

De eerste brede search leverde 1874 resultaten op, waaruit 27 artikelen geselecteerd werden voor fulltekst inzage. Uit de aanvullende search kwamen 23 artikelen. Het merendeel van alle gevonden artikelen
(n = 38) werd geëxcludeerd, omdat het onderzoek niet enkel plaatsvond bij patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen en deze groep niet apart werd geanalyseerd. Daarnaast bleek dat er in
verschillende studies geen sprake van een controlegroep was of dat er om een andere reden geen
effectdata beschikbaar waren (n = 8). Ook werd er geen klinisch relevante uitkomst gerapporteerd (n = 1).
Uiteindelijk werden 1 RCT en 2 pilot-studies bij deelnemers aan RCT’s over vaktherapie geïncludeerd om
de uitgangsvraag te beantwoorden. De zoekstrategie en selectieprocedure staan beschreven in het review
protocol (zie bijlage 1).
Kwaliteit van het bewijs
Resultaten
Uitkomstmaat protocol
Kwaliteit van leven/positieve geestelijke
gezondheid
Emotioneel functioneren

Symptomatisch herstel
Sociaal herstel

Uitkomstmaat studie
- Psychologische flexibiliteit
- Algemeen psychisch functioneren (subschaal
emotioneel functioneren)
- Emotionele modi
- Algemene psychische klachten (sociaal functioneren,
emotioneel functioneren, maatschappelijke rol)
- Subschaal Sociaal functioneren

15

Pagina 156 van 408

Tabel 1

Kenmerken van de geïncludeerde studies

Studie

N

Land

Duur

van

de

therapie

Haeyen2018 a/b

57

Nederland

10

weken

Follow-

Gem.

Vrouw

up

leeftijd

(%)

meting

[SD]

5 weken

37.48

(groepssessies)

(SD

70.25%
=

Gemeten uitkomsten

Psychologische
flexibiliteit

10.45)

Algemeen psychisch
functioneren
(sociaal/emotioneel
en in
maatschappelijke rol)
Emotionele modi

Broek2011

10

Nederland

4 ind. sessies (uit 3

-

maanden

40.7

0

(SD = 7.4)

Emotionele modi:
gezonde modi

behandeling)
Keulen-DeVos2017

9

Nederland

5 ind. sessies

-

38.2
(SD = 7.6)
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0

Emotionele modi:
kwetsbaarheid

Haeyen et al. (2018a/b)
In een recente RCT (Haeyen et al., 2018a) naar het effect van beeldende therapie werden 57 patiënten
met een persoonlijkheidsstoornis cluster B/C gerandomiseerd tussen een wekelijkse beeldende
therapiegroep (1.5 uur, 10 weken) en een wachtlijstgroep. Na een follow-up van 5 weken verbeterde de
primaire uitkomst psychologische flexibiliteit (afname in ervaringsvermijding, meer acceptatie van
onaangename innerlijke ervaringen), gemeten met de Acceptance and Action Questionnaire-II. Effect
sizes werden berekend met de change in Cohen’s d, een indicatie van het effect van over de tijd. De AAQII-total kwam daarmee op een klein effect (Δd = .11, d post-test -0.44 (-.97, 08) 95%CI) terwijl er grote
effecten werden gevonden op mentaal functioneren gemeten met de Outcome Questionnaire 45 (OQ45total score/afname klachten: Δd = -1.67 d post-test -1.24 (-1.81, -.68) 95%CI). De experimentele groep liet
een afname zien van persoonlijkheidsstoornis-pathologie in de mate van aanwezigheid van maladaptieve
schemamodi gemeten met de Schema Mode Inventory (SMI) (minder impulsiviteit Δd = -1.66, , d post-test
-088 (-1.42, -.33) 95%CI, onthechting Δ d = -1.31, , d post-test -1.04 (-1.59, -.48) 95%CI, kwetsbaarheid Δd
= -1.24 , d post-test -0.64 (-1.18, -.11) 95%CI, en bestraffend gedrag Δd = -1.29, d post-test -0.88 (-1.43, .34) 95%CI). De scores op de adaptieve schemamodi zoals ervaren van aangename gevoelens,
spontaniteit (blije kind modus) Δd = 1.55, d post-test 1.19 (.63, 1.75) 95%CI, en zelfregulatie (gezonde
volwassene modus) Δd = 1.60, d post-test 1.38 (.80, 1.96) 95%CI) lieten een toename zien. Beeldende
therapie verminderde niet alleen persoonlijkheidsstoornis-pathologie en maladaptieve modi maar hielp
patiënten ook om adaptieve positieve modi te ontwikkelen die betere positieve geestelijke gezondheid en
zelfregulatie indiceren.
In een tweede studie die over dezelfde RCT rapporteert (Haeyen et al., 2018b) werden tevens
aanvullende data geanalyseerd om te onderzoeken of beeldende therapie effectief was op toename van
geestelijk welbevinden (positive mental health) of op de afname van psychische klachten (mental illness),
of op beide. Vijf vragenlijsten (AAQ-II, Dutch Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF), Mindful
Attention Awareness Scale (MAAS), SMI-II adaptieve - maladaptieve schalen en twee subschalen van de
OQ45) werden verdeeld naar twee domeinen: positive mental health en mental illness om de resultaten
op deze twee domeinen van effect te vergelijken. Het effect van beeldende therapie op de indicatoren
voor positive mental health lag tussen Δd = .52 op de MHC-SF (sociaal welbevinden), F(2, 30) = 28.05, p <
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.01, en Δd = 1.46 op de AAQ-II, F(2, 30) = 60.00, p < 0.01. De resultaten lieten tevens grote effectgroottes
zien voor uitkomstmaten voor mental illness (Δd = -.82 op de OQ45 Interpersoonlijke relaties schaal, F =
(2, 30) = 27.83, p < .01 en Δd = -1.32 voor de SMI maladaptive modes, F(2, 30) = 109.85, p < -.32). Het
gemiddelde effect op de indicatoren voor positive mental health was Δd = 1.06 en op indicatoren voor
mental illness Δd = -1.09. Beeldende therapie bleek niet alleen een generieke interventie ter verbetering
van welzijn en kwaliteit van leven te zijn maar ook een specifieke therapie ter reductie van specifieke
symptomen van de psychische stoornis.
Van den Broek et al. (2011)
In een pilot RCT (Van den Broek et al., 2011) werd de effectiviteit van beeldende, drama- en
psychomotorische therapie onderzocht bij het oproepen van verschillende emotionele schemamodi bij
forensische patiënten. Dit betrof tien mannelijke patiënten met cluster B persoonlijkheidsstoornissen, die
random waren toegewezen in een klinische trial van Schema Focused Therapy (SFT) versus 'normale'
forensische behandeling (Treatment As Usual (TAU). De effecten van vaktherapie versus verbale
psychotherapie en van SFT versus TAU op emotionele modi, werden onderzocht. Patiënten lieten
significant meer gezonde emotionele modi zien in de vaktherapie (d = 0.80) dan in de verbale
psychotherapie (T = 7.00; p < 0.05). Beeldende, drama- en psychomotorische therapie en SFT bleken
hiermee potentie te hebben om gezonde emotionele uitingen op te roepen bij forensische patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis.
Keulen-De Vos et al. (2017)
In een andere pilot study werd het oproepen van emoties door dramatherapie onderzocht bij mannelijke
delinquenten met een persoonlijkheidsstoornis cluster B (Keulen-de Vos et al., 2017). Negen mannelijke
patiënten in een forensisch psychiatrische kliniek volgden een protocol van 5 dramatherapie sessies.
Emoties werden getest met de Mode Observation Scale (MOS), voor en na iedere sessie. Deelnemers
lieten significant meer emotionele kwetsbaarheid zien in alle experimentele interventie sessies; Na sessie
2 werd vaker de Kwetsbare kind modus gezien (M = 1.88, SE = 0.28) vergeleken met de baseline scores (M
= 1.0, SE = 0.007, t(7) = -3.13, p = 0.017, d = 1.18). Ook in sessie 3 bleek dit het geval (M = 2.06, SE = 0.30
na de sessie vergeleken met M = 1.09, SE = 0.06 voor de sessie, t(7) = 3.26, p = 0.014, d = 1.23). In contrast
hiermee lieten de patiënten niet meer woede zien na de sessie gericht op woede (M = 1.17, SE = 0.12)
vergeleken met voor de sessie (M = 1.00, SE = 0.008, t(8) = 1.41, p=0.19, d = 0.50). Uit de resultaten blijkt
dat dramatherapie mogelijkheden biedt in het oproepen van emotionele kwetsbaarheid bij forensische
patiënten met een cluster B persoonlijkheidsstoornis.

8.3

Conclusies
Uitkomstmaat: verbetering psychologische flexibiliteit, positieve geestelijke gezondheid en
zelfregulatie

ΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat beeldende therapie een gunstig effect bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis heeft. #
Haeyen et al., 2018a; Haeyen et al., 2018b

#downgraded for risk of bias and for imprecision
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Uitkomstmaat: vermindering persoonlijkheidspathologie en maladaptief functioneren
(vermindering kwetsbaarheid)
ΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat beeldende therapie een gunstig effect bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis heeft. #
Haeyen et al., 2018a; Haeyen et al., 2018b

# downgraded for risk of bias and for imprecision

Uitkomstmaat: Oproepen emoties
ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat patiënten met een cluster B
persoonlijkheidsstoornis in dramatherapie meer emotionele kwetsbaarheid laten zien. #
Van den Broek et al., 2011; Keulen-De Vos et al., 2017

#downgraded voor imprecision (2x) and for risk of bias

5

8.4

Van bewijs naar aanbevelingen

8.4.1

Kwaliteit van het bewijs

Het wetenschappelijk bewijs wordt gevormd door slechts 1 RCT en 2 pilot RCT’s, hetgeen te verklaren valt
door de nog beperkte onderzoekscultuur in dit vakgebied.
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De effectgroottes van de verandering in de uitkomsten in de RCT van Haeyen et al. (2018a/b)
indiceren een substantiële verbetering bij de experimentele groep na de interventie. De imprecisie
door de beperkte grootte van de studie (N = 57) wordt tegengesproken door een adequate sample
size calculation. De drop-out analyse laat zien dat er geen bias is ontstaan door uitval. Door enkele
methodologische beperkingen (blindering van de toewijzing) zijn we voorzichtig over de
robuustheid van het wetenschappelijke bewijs.
De pilot RCT’s van Van den Broek et al. (2011) en Keulen-Vos et al. (2017), zijn zeer klein van opzet
(N = 10/ N = 9). Dit beperkt de kwaliteit van bewijs in grote mate.

Overige aanwijzingen voor de werking van vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
Er zijn tevens andere aanwijzingen dat vaktherapie effectief is in de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen. Deze indicaties zijn te vinden in de overige studies die voor de
wetenschappelijke onderbouwing in dit document werden geëxludeerd. Gezien de beperkte
beschikbaarheid van wetenschappelijke evidentie zijn deze toch relevant om hier te benoemen. Het
betreft dan bijvoorbeeld RCT’s waarbij niet de gehele populatie maar een deel van de onderzochte groep
een persoonlijkheidsstoornis had, open studies met een pre-post design of kwalitatief onderzoek. Omdat
de groep mensen met een persoonlijkheidsstoornis in deze studies niet apart werden geanalyseerd
werden deze hier geëxcludeerd. Om een indruk te geven van deze klinisch meest relevante studies
worden deze hieronder kort beschrijvend samengevat. Deze studies zijn mogelijk relevant omdat een
substantieel deel van de onderzochte groep wel gediagnosticeerd was met een persoonlijkheidsstoornis.
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Beeldende therapie

15

Karterud & Pedersen (2004) onderzochten bij 319 patiënten het effect van de componenten van een
groepsgericht, kortdurend dagbehandelingsprogramma voor persoonlijkheidsstoornissen. Van de
patiënten had 86% een persoonlijkheidsstoornis, meestal betrof het een vermijdendepersoonlijkheidsstoornis of borderline-persoonlijkheidsstoornis. Het behandelingseffect werd
geëvalueerd met de vraag: hoeveel profijt heeft u gehad van de volgende groepen gedurende de
behandeling? Het profijt van de beeldende therapie werd significant hoger (p < 0,001) gescoord dan dat
van alle andere groepen. Deze score werd afgezet tegen de uitkomsten op onder andere de Global
Assessment of Functioning (GAF) en het Group Style Instrument (GSI). De score van de beeldendetherapiegroep correleerde significant (p = 0,005) met het ‘overall profijt’ van het programma. De
multipele regressieanalyse duidde ook op een sterker effect in de beeldende-therapiegroep. De auteurs
benoemen dat patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beeldende therapie erg waardeerden, in het
bijzonder vanwege de ‘alsof-situatie’ (Fonagy et al., 2002), die een veilige methode biedt om de
belevingswereld te exploreren, uit te drukken en betekenis toe te kennen (te mentaliseren) door middel
van zelfobjecten in de vorm van werkstukken.

20

In een RCT door Green et al. (1987) werd de helft van 28 chronische psychiatrische 'outpatients',
waaronder ook patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, random ingedeeld in een steunende
beeldende therapie groep aanvullend aan TAU en de helft ontving TAU. De resultaten van deze studie
wijzen erop dat de patiënten in de experimentele groep zijn verbeterd in sociaal functioneren, hun
houding ten opzichte van zichzelf en in hun zelfvertrouwen.

5

10

Dramatherapie

25

Kipper & Ritchie (2003) deden een meta-analyse op basis van 25 experimentele studies naar
psychodramatechnieken zoals rolwissel, dubbelen en rollenspel bij verschillende doelgroepen waaronder
persoonlijkheidsstoornissen. Zij concluderen dat deze technieken positief bijdragen aan de ontwikkeling
van empathie, het in contact komen met eigen belevingswereld en het in perspectief kunnen zien van
situaties.
Muziektherapie

30
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Schmidt (2002) onderzocht de effecten van twee maanden muziektherapie in een groep (2 keer per week,
1,5 uur) bij 34 patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) en 29 patiënten met
‘algemene neurotische/psychosomatische problematiek’ (54% van totale N had diagnose BPS). De
belangrijkste beschrijvende resultaten laten zien dat patiënten met een BPS na afloop van het onderzoek
tevreden waren over muziektherapie, een betere zelfwaarneming rapporteerden, zich meer in staat
voelden om nieuwe contacten aan te gaan, en zich rustiger en meer ontspannen voelden.
Gold et al. (2009; 2013; 2014) toonden aan dat muziektherapie een effectieve aanvulling was bij patiënten
met een lage motivatie (N = 144, waarvan slechts 6 met een BPS).
Uit onderzoek van Gebhardt et al. (2014) komt naar voren dat patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
(n = 34, 18,8% van N = 610) vaker muziek toepassen om negatieve gedachten te reduceren en te komen
tot ontspanning dan 'gezonde' proefpersonen.

40

Van Alphen et al. (2019) onderzochten in een RCT de effecten van Musical Attention Control Training
(MACT) voor psychiatrische patiënten met psychotische kenmerken waaronder een deel ook een
comorbide persoonlijkheidsstoornis had (N = 35, waarvan 7 met PS). MACT bleek effectief om
aandachtvaardigheden te bevorderen.
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Uit een gerandomiseerde pilot-study (N = 10) blijkt dat groepsmuziektherapie bij LVB-patiënten (IQ 70-85)
met kenmerken van een cluster B persoonlijkheidsstoornis effectief is in het verbeteren van
emotieregulatie en het verminderen van vermijdende en passieve coping (De Witte, 2014).
Dans-en bewegingstherapie
5

Leirvag et al. (2010) vergeleken in een parallel-trial de behandeleffecten van psychodynamische
groepstherapie (PGT) en body awareness group therapy (BAGT) als poliklinische dagbehandeling voor
vrouwelijke patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen (N = 50). De patiënten die BAGT volgden,
lieten significant hogere scores zien op het gebied van algemeen en interpersoonlijk functioneren. Zij
rapporteerden na verloop van tijd meer voldoening met therapie en groepsklimaat.

10

Een lichaamsbewustzijn-interventie (Basic Body Awareness Therapy; BAT) werd onderzocht in een RCT
van Gyllensten et al. (2003). Dit betrof psychiatrische patiënten (N = 77, waarvan slechts 7 (18%) met een
PS). BAT liet verbeteringen zien op psychiatrische symptomen, houding t.o.v. lichaam en bewegen, selfefficacy, slaap en fysieke coping.
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Het effect van kortdurende dans- en bewegingstherapie op depressieve- en angstsymptomen bij
patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (N = 20) werd onderzocht door Punkanen et al. (2014).
Metingen voor en na de therapiesessies toonden een significante afname van depressieve symptomen en
een betere herkenning van eigen gevoelens.
Resultaten van een meta-analyse op basis van 33 studies (N = 1078) door Koch et al. (2014) onder
patiënten met een diversiteit aan psychiatrische problematiek suggereren dat Dance Movement Therapy
en dans effectief zijn voor het verhogen van de kwaliteit van leven en het verminderen van klinische
symptomen zoals depressie en angst. Positieve effecten werden ook gevonden op de toename van
subjectief welzijn, positieve stemming, invloed, en lichaamsbeeld.
Psychomotorische therapie
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In een pilot study van Zwets et al. (2016) werd het effect van psychomotorische therapie (PMT) als
aanvulling op Agression Replacement Therapy (ART) onderzocht in de behandeling van agressief gedrag.
De meeste patiënten in deze studie (N = 37) hadden een persoonlijkheidsstoornis (anti-sociale,
narcistische persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsstoornis NAO). Er werden klinisch significante
verbeteringen geobserveerd op agressief gedrag, sociaal gedrag en zelf-gerapporteerde boosheid maar er
waren geen significante verschillen in behandeleffecten op deze primaire uitkomsten. Er werd wel een
kleine verbetering gevonden op secundaire uitkomsten zoals lichaamsbewustzijn tijdens woede en
copinggedrag in de experimentele groep met PMT, vergeleken met de controlegroep.
Een studie van Hutchinson et al. (1999), een quasi-experimentele opzet met 37 psychiatrische patiënten,
waarvan 33% met een persoonlijkheidsstoornis, toonde aan dat het verhogen van fysieke fitheid door
middel van een gestructureerd oefenprogramma (15-20 weken) een gunstig effect kan hebben op
stemming, psychologisch welbevinden, zelfbeeld, zelfwaardering en leidt tot vermindering van depressie,
angst en stress.
Onderzoek van Knapen et al. (2003a/b, N = 119) geeft ook aanwijzingen voor de toename van de fysieke
fitheid en de verbetering van het zelfbeeld van psychiatrisch patiënten waaronder patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis bij toepassing van gerichte psychomotorische therapie.

40

In een overzichtsartikel van Sanderlin (2001) worden een aantal onderzoeken beschreven naar de
behandeling van excessieve boosheid en agressiedisregulatie bij populaties met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Hierbij gaat het om gevangenen, jeugdige delinquenten en gehospitaliseerde
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adolescenten met impulscontroleproblematiek. In vier RCT's werd aangetoond dat
agressieregulatietraining, soms gecombineerd met relaxatietraining en sociale vaardigheidstraining (twee
RCT's, N kon niet achterhaald worden), tot een significante verbetering in de agressieregulatie leidt. De
combinatie van cognitieve therapie en relaxatietraining zou het meeste effect sorteren.
5

10

Binnen PMT worden verschillende relaxatiemethoden gebruikt, zoals functionele ontspanning (KrietschMederer, 1988), progressieve relaxatie (Jacobson, 1929; Bernstein & Borkovec, 1977), autogene training
van Schulz (Lehembre, 2003) en ademhalingstraining (Bolhuis & Reynders, 1983; Brooks, 1974). Deze
methoden zouden van nut kunnen zijn voor het leren controleren van het spanningsniveau en het
reguleren van emoties bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. In de praktijk zijn ook diverse
modules ontwikkeld voor agressie- en impulsregulatie waarin PMT-aanbod verwerkt is (bijvoorbeeld:
Kuin, 2000; Roethof & Van der Meijden-van der Kolk, 2000). Vaak is er bij deze patiënten weinig contact
met de eigen lichaamsbeleving door chronische overspanning en is voor de patiënt zelf oplopende
spanning onvoldoende waarneembaar.
Bijdrage aan observatie, het stellen van behandelindicaties en -doelen

15

Vaktherapeuten leveren in de praktijk een vaak gewaardeerde bijdrage aan observatie, ten behoeve van
de diagnostiek en het stellen van behandelindicaties en -doelen. Observaties van onder meer
vaktherapeuten kunnen van groot belang zijn om een diagnose persoonlijkheidsstoornis te bevestigen en
de zorgbehoefte nader vast te stellen (Akwa GGz, 2017). Daartoe hebben zij ook enkele instrumenten
ontwikkeld.

20

Beeldend therapeuten maken bijvoorbeeld regelmatig gebruik van de Diagnostic Drawing Series (DDS).
Deze in de Verenigde Staten ontwikkelde test is gebaseerd op de DSM-5 en maakt gebruik van een
objectieve structuuranalyse van drie tekeningen (Cohen et al., 1998). De DDS draagt hiermee bij aan de
diagnostiek. De tekeningen worden gescoord op structurele kenmerken. De test dient te worden
uitgevoerd door hierin getrainde beeldend therapeut. Mills (1989) onderzocht een groep van 32
patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. De tekeningen werden blind gescoord op veertig
beeldkenmerken en vergeleken met andere diagnosegroepen. Hieruit kwam een profiel met een
statistisch significante indicatie naar voren voor de tekeningen van de borderline-persoonlijkheidsstoornis
met veelvoorkomende kenmerken. In de boomtekening: desintegratie en veel ruimtegebruik (67-99%); in
de derde tekening (vraag naar gevoel): insluiting, kleurmenging (niet in de eerste of de tweede) en
abstractie. Het onderzoek is grootschalig van opzet en laat weinig ruimte voor subjectieve interpretatie.
Het instrument is beschreven in een handleiding (Mills, 1993). Er is een duidelijk omschreven
controlegroep. De DDS kent een hoge interbeoordelaarsbetrouwbaarheid; van de items werd 84,2%
overeenkomstig gescoord (Cohens kappa 0,57) (Mills, 1994; Fowler & Ardon, 2002). De DDS biedt
behandelindicaties omdat de test een profiel van de patiënt verstrekt inzake omgang met verschillende
appèls (omgang met structuur, met appèl op uitdrukking gevoel en met taak, motivatie, bereidheid dan
wel mogelijkheid om te reflecteren, inhoud van beleving en behoefte zich hierover te uiten).
Dramatherapeuten maken ook wel gebruik van de Six Part Story Method (6PSM). De 6PSM is een
projectieve techniek waarbij de patiënt een fictief verhaal maakt volgens gestructureerde instructies van
de therapeut. Uit onderzoek van Dent-Brown (1999) en Dent-Brown & Wang (2004) blijkt dat het niveau
van pessimisme en mislukking in een verhaal van de patiënt de ernst van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis van de schrijver representeert. Gesteld wordt dat de 6PSM vooral belangrijk is
als vorm van kwalitatieve feedback aan de patiënt.
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Algemene aanwijzingen

5
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Concluderend komt uit de overige, voor deze richtlijn relevante, studies naar voren dat vaktherapie
ingezet kan worden, en veelal ingezet wordt, ten behoeve van het (emotioneel) in contact komen met
moeilijk bereikbare aspecten van de belevingswereld van patiënten om zodoende te kunnen werken aan
doelen als: emotie-, stress- en spanningsregulatie, identiteit/zelfbeeld, zelfexpressie, stemming/angst,
ontspanning, verandering van patronen en sociaal functioneren. Psychomotorische therapie wordt vaak
aangeboden als mogelijkheid ter verbetering van fysieke fitheid, lichaamsbeeld, relaxatie of de
behandeling van agressie- en impulsregulatieproblemen.
Het inzetten van vaktherapie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is aan te bevelen omdat zij
vaktherapie waarderen en ervaren als effectief (zie tevens 8.4.3 Patiënten perspectief).
Bovenstaande beschreven effecten van vaktherapie komen ook naar voren binnen de verschillende
gehouden paneldiscussies onder vaktherapeuten (Kehr, 2020; Manders, 2020).
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Specifiek voor jongeren en ouderen geldt dat, ondanks dat er nauwelijks studies zijn naar de effectiviteit
van vaktherapie bij jongeren of ouderen met persoonlijkheidspathologie, men in de klinische praktijk
meerwaarde ziet in de integratie van vaktherapie in een multidisciplinaire behandeling, met name in de
specialistische GGz. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat de aanbevelingen zoals
geformuleerd voor volwassenen, niet ook goed toepasbaar zouden zijn voor jongeren en ouderen.
Verder valt op te merken dat een heel aantal studies naar multidisciplinaire behandelprogramma's een of
meerdere vormen van vaktherapie bevatten. Deze programma's worden effectief bevonden maar hierbij
is de invloed op het gevonden effect van de verschillende behandelonderdelen niet apart bestudeerd. Zo
beschreef Styla (2014) positieve resultaten van behandelprogramma's voor onder meer
persoonlijkheidsstoornissen waarbij psychodrama onderdeel was van het behandelaanbod. Van Dijk et al.
(2019) beschrijft het effect van een groepsgericht SFT programma verrijkt met PMT voor ouderen. Zo zijn
er nog veel meer voorbeelden te noemen (Bateman & Fonagy, 2009; Laurenssen et al., 2018).

8.4.2
-

8.4.3
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Balans tussen gewenste en ongewenste effecten
Er zijn geen ongewenste effecten of negatieve bijwerkingen van vaktherapie bekend.

Patiënten perspectief
De meerderheid van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis geeft aan vaktherapie hoog te
waarderen en als effectief te ervaren (o.a. Haeyen et al., 2020; Karterud & Pedersen, 2004; Solli et
al., 2013). Het belang ervan wordt in de multidisciplinaire samenwerking en ook in de
vrijgevestigde praktijk onderkend. Vaktherapie werkt mogelijk motiverend en draagt in positieve
zin bij aan de behandelbereidheid.
In een longitidunaal onderzoek van Haeyen et al. (2020) onder 528 patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis die beeldende therapie ontvingen in hun behandeling gericht op
persoonlijkheidsstoornissen, rapporteerden deze patiënten bij herhaalde meetmomenten
toenemend en veel te profiteren van beeldende therapie. Dit betrof geen RCT en werd daarom in
deze richtlijn geëxcludeerd als wetenschappelijk bewijs. En dan met name op de gebieden
emotioneel en sociaal functioneren. De vijf, door hen, hoogst gescoorde doelen waren: 1) expressie
van emoties, 2) verbeterd (stabieler/positiever) zelfbeeld, 3) eigen keuzes maken/autonomie, 4)
herkenning, inzicht in, en verandering van persoonlijke patronen van gevoelens, gedrag en
gedachten en 5) omgaan met eigen beperkingen en/of kwetsbaarheid. De omvang van het
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waargenomen profijt hing samen met factoren als een oordeelvrije houding van de therapeut, zich
serieus genomen voelen en voldoende vrijheid voor expressie te ervaren naast voldoende
aangeboden structuur. Leeftijd, geslacht en diagnose voorspelden niet de omvang van het ervaren
profijt. Gesteld werd dat beeldende therapie een brede doelgroep evenveel profijt biedt, en dus
breed kan worden ingezet. Het ervaren profijt en de toename daarvan na verloop van tijd hingen
significant (∆R2 = 0.03, p < .05) samen met de mate waarin patiënten ervaren dat zij betekenis
kunnen geven aan gevoelens in hun beeldend werk.
Het is doorgaans per individu verschillend welke vaktherapie het meest geïndiceerd is. Dit is mede
afhankelijk van het zich ervoor kunnen/willen openstellen van de patiënt, diens affiniteit met het
de betreffende vaktherapeutisch middel en de ervaren mogelijkheden binnen de betreffende
therapievorm, dan van specifieke diagnostische of persoonlijke kenmerken.

5
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8.4.4
15

Naastbetrokkenen perspectief
Naastbetrokkenen vinden het belangrijk dat het (dag)klinisch inzetten van vaktherapie in verband
met het effectief benutten van behandeltijd te verkiezen is boven vormen van dagbesteding/
activiteiten zodat gericht aan persoonlijke therapeutische doelen gewerkt kan worden (Topicgroep
vaktherapie richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; Kehr, 2020; Manders, 2020).

8.4.5 Professioneel perspectief
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Vaktherapieën zijn vaak van een psychotherapeutische of sociaalpsychiatrische behandeling (Akwa
GGz, 2017). (Dag)klinische psychotherapie dient te worden uitgevoerd door een multidisciplinair
team, dat ten minste bestaat uit een klinisch psycholoog en/of psychotherapeut (evt. aangevuld met
een gzpsycholoog), een psychiater, sociotherapeut(en) en vaktherapeut(en). Vaktherapie is zodoende
vaak een onderdeel van een groter behandelprogramma. Daardoor is het moeilijk om het specifieke
effect ervan te isoleren in onderzoek (Bateman & Fonagy, 2004). Niettemin wordt de waarde ervan
breed onderkend door professionals gespecialiseerd in de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen, zowel nationaal (Ingenhoven et al., 2018) als internationaal (Bateman &
Fonagy, 1999).
De combinatie van vaktherapie met State-of-the-Art psychotherapeutische behandelmethoden vormt
in de praktijk een vruchtbare combinatie, zo is de klinische ervaring (Akwa GGz, 2019; Haeyen, 2018).
Door het ervaringsgerichte en mentaliseren-bevorderende karakter zijn vaktherapieën in dit
samenspel vaak aanjagers dan wel bestendigers van de psychotherapie (Akwa GGz, 2017).
Het is van belang dat vaktherapieën worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vaktherapeut met
daartoe erkende opleiding (Akwa GGz, 2019/2017).
Vaktherapeuten bieden vaktherapeutische groepstherapie die zij zelfstandig vormgeven zonder de
aanwezigheid van een co-therapeut, zoals in veel (psycho-)therapieën wel het geval is. Dit brengt
extra verantwoordelijkheid met zich mee in het hanteren van de therapiesituatie. Het vraagt tevens
om een goede team-samenwerking met aandacht voor veiligheid, regelmatig overleg en inter/supervisie (Akwa GGz, 2019).
Het optimaal laten aansluiten van de therapie kan worden bevorderd door het verloop van de
therapie regelmatig te evalueren met de patiënt(en) (Haeyen, 2018).
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8.4.6
-

5

Vergeleken met de kosten van specialistische psychotherapieën heeft vaktherapie een bescheiden
impact op het budget aan middelen. Bovendien wordt vaktherapie relatief vaak in groepsverband
aangeboden.

8.4.7
-

Organisatie van zorg
Veel effectief gebleken dagbehandelingprogramma’s bevatten vormen van vaktherapie, individueel
en/of in groepen (Bateman & Fonagy, 1999; Karterud & Urnes, 2004; Wilberg et al., 1998).
Vaktherapie is daardoor breed beschikbaar in de praktijk.
Een aantal psychotherapeutische behandelmethoden, zoals bijvoorbeeld de SFT, maken ook
gebruik van experiëntiële behandeltechnieken. Dit sluit nauw aan bij vaktherapie en er wordt dan
ook vaak door psychotherapeuten direct samengewerkt met een vaktherapeut. Deskundigen van
verschillende disciplines zijn van mening dat vaktherapie geïntegreerd kan worden in, en een goede
aanvulling is op bijvoorbeeld de dialectische gedragstherapie, de SFT en MBT. Dit standpunt komt
naar voren in verschillende panels van deskundigen (Kehr, 2020; Manders, 2020) en blijkt ook uit
beschrijvende literatuur (bijvoorbeeld Haeyen, 2018, 2020; Thunnissen & Muste, 2002).
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8.4.8
-

Middelenbeslag

Maatschappelijk perspectief
Het in een vroeg stadium van de behandeling inzetten van vaktherapie kan bijdragen aan
behandelbereidheid en motivatie van de patiënt, een optimale aansluiting op de patiënt
(gepersonaliseerde zorg) en aan een efficiënt verloop van de behandeling.

20

8.5 Aanbevelingen
Het is aan te bevelen dat een behandelprogramma voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ook
vaktherapie in haar aanbod heeft.
Het is te overwegen om binnen een behandelprogramma voor patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis beeldende therapie of een andere vorm van vaktherapie aan te bieden,
onafhankelijk van leeftijd, sekse of specifieke diagnostische kenmerken.
Het is aan te bevelen om patiënten voor te lichten over de verschillende vaktherapieën en voorkeuren
van de patiënt mee te nemen in het proces van samen beslissen over de indicatie voor vaktherapie.
25
Het is aan te bevelen om binnen een (dag- of poli-)klinische behandeling psychotherapeutische verbale
en vaktherapeutische methoden te integreren om zo optimaal aan te kunnen sluiten bij patiënten met
verschillende affiniteiten, mogelijkheden en leerstijlen.
Het is te overwegen om vaktherapie in te zetten ten behoeve van het (emotioneel) in contact komen
met moeilijk bereikbare aspecten van de belevingswereld van patiënten..
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Het is te overwegen om vaktherapie een bijdrage te laten leveren aan het diagnostisch proces, aan de
probleemanalyse via observatie en aan het vaststellen van behandelindicatie en behandeldoelen.
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Sociaal-psychiatrische Interventies

Inleiding

Uitgangsvraag
•
Welke sociaal-psychiatrische en/of verpleegkundige zorg bevelen we aan bij
persoonlijkheidsstoornissen?
Zorg aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis is bij uitstek een multidisciplinaire aangelegenheid.
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis kunnen problemen hebben op vele levensgebieden. Dit kan
vragen om interventies op diverse terreinen en de inzet van verschillende disciplines. Het totaal pakket
aan geboden zorg dient samenhangend te zijn en de betrokken disciplines moeten samenwerken om het
beste resultaat te bereiken. Uiteraard wordt op de eerste plaats samengewerkt met de patiënt zelf en
diens naasten.
Sociaal-psychiatrische interventies hebben vaak een rol als aanvulling op een psychotherapeutische
behandeling, waarbij zij vooral zorgdragen voor de integratie van psychosociale interventies binnen de
behandeling. In dit hoofdstuk wordt de sociaal-psychiatrische zorg aan mensen met een
persoonlijkheidsstoornis uitgewerkt.
Net als in de richtlijn van 2008 zijn sociaal-psychiatrische en verpleegkundige zorg bij elkaar genomen.
Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg vervullen diverse beroepsrollen en functies zoals
(sociaal psychiatrisch) verpleegkundige, sociotherapeut en verpleegkundig specialist. In deze richtlijn
wordt in het algemeen gesproken van verpleegkundige zorg en (GGz-)verpleegkundigen. Voor sociaal
werkers (maatschappelijk werkenden, agogisch medewerkers, sociaalpedagogisch hulpverleners) en
andere beroepsgroepen die vergelijkbare zorg geven, zijn de aanbevelingen in dit hoofdstuk uitdrukkelijk
ook bedoeld.
Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar verpleegkundige interventies. Onderzoek
naar verpleegkundige zorg is ingewikkeld omdat het vaak niet om vastomlijnde interventies gaat, en
omdat de verpleegkundige zorg vrijwel altijd onderdeel is van een breder behandelprogramma, dus
moeilijk ‘los’ te onderzoeken.
Zoekstrategie / review protocol

30

35

Om bovengenoemde uitgangsvraag te beantwoorden is een search gedaan naar systematische reviews,
meta-analyses en RCT’s. Details van de zoekstrategie en selectieprocedure staan in De zoekstrategie en
selectieprocedure zijn te raadplegen in bijlage 2.
Naast de thema’s diagnostiek en interventies wordt ook aandacht besteed aan de attitude, kennis en
vaardigheden. Ook crisisinterventie, zelfbeschadigend gedrag en de ouderrol komen aan bod omdat deze
onderwerpen vaak knelpunten zijn in de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf die zich specifiek richt op ouderen met
persoonlijkheidsstoornissen.

9.2

Verpleegkundige diagnostiek

Een verpleegkundige diagnose is een klinisch oordeel over de actuele of potentiële reacties van het
individu, het (gezins-)systeem of de samenleving op gezondheidsproblemen of levensprocessen (NANDA
International, Herdman & Kamitsuru, 2017; Gordon, 2016). Om het behandelproces op een methodische
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– en systematische wijze vorm te geven, kan gebruik worden gemaakt van de ‘clinical reasoning cycle’ van
Levett-Jones (Van der Peet & Zwakman, 2015; Levett-Jones, 2013). Dit is een complex cognitief proces
waarbij denkstrategieën gebruikt worden om patiënteninformatie te verzamelen, te analyseren, te
evalueren en uiteindelijk acties te overwegen (Simmons, 2010).
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Een verpleegkundige diagnose wordt gesteld op basis van analyse van uit de verpleegkundige anamnese
verkregen informatie. De 11 gezondheidspatronen van Gordon kunnen helpen om de analyse helder te
krijgen. Elke verpleegkundige diagnose is opgebouwd volgens de PES-structuur: 1) Probleem, 2) Etiologie
3) Signalen en symptomen. In de (verpleegkundige) zorg zijn diverse classificatiemodellen die het
verpleegkundig proces ondersteunen waarvan de belangrijkste de NANDA en ICF zijn. De NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) heeft een classificatie opgesteld van verpleegkundige diagnoses.
Hierdoor bestaat er een vaste set van verpleegkundige diagnoses waar de verpleegkundige tijdens het
diagnostisch proces gebruik van kan maken. Deze kunnen verder uitgewerkt worden met de NIC (Nursing
Interventions Classification) en NOC (Nursing Outcome Classification). Het gebruik van NANDA, NOC & NIC
(NNN-classificatie) blijken goede hulpmiddelen te zijn om het verpleegkundig redeneren en het
verpleegkundig proces inzichtelijk én meetbaar te maken (Kieft et al, 2018; Mast, 2014; Müller-Staub et
al., 2007).
ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, wordt gebruik om het menselijk
functioneren en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Ook externe
factoren die van invloed zijn op het functioneren worden geclassificeerd. De ICF kijkt naar de mens als
organisme (functies en anatomische eigenschappen), naar het menselijk doelgericht handelen
(activiteiten) en meedoen aan het maatschappelijk leven (participatie). De WHODAS, World Health
Organization Disability Assessment Schedule, is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met de ICF. Dit
instrument kan gebruikt worden voor het vaststellen en meten van gezondheid en
functioneringsproblemen.
De ICF heeft een multidisciplinaire insteek en richt zich niet primair op het verpleegkundig proces.
Er is geen wetenschappelijk onderzoek gevonden naar de effectiviteit van deze classificatiemodellen bij
mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
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9.2.1

Van bewijs naar aanbevelingen

9.2.1.1

Patiënten perspectief

Patiënten willen inzicht krijgen in hun problemen en hun functioneren. Er is nog geen wetenschappelijk
bewijs dat door de verpleegkundige diagnostiek goed uit te voeren, dit bereikt wordt. Wel wordt de
situatie van de patiënt door het maken van een verpleegkundige diagnose met de PES structuur breed
verkend. Na de verpleegkundige diagnose kan er door gezamenlijke besluitvoering (shared decision
making) gekomen worden tot behandeldoelen die na een afgesproken periode worden geëvalueerd.
Mogelijk dat dit op de langere termijn wel effecten heeft. Hier moet nog verder onderzoek naar worden
gedaan (Lovell et al., 2018; Hengeveld, 2018).
9.2.1.2

40

Naastbetrokkenen perspectief

Naastbetrokkenen kunnen een grote rol spelen in diagnostiek en behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen. Zij kennen de patiënt, weten wat er speelt en anderzijds zijn zij betrokken bij
de interactie met hun naaste met een persoonlijkheidsstoornis. Daarom is het van belang om hen te
betrekken, in nauwe afstemming met de patiënt.
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Professioneel perspectief

Het medisch en verpleegkundig redeneren is te beschrijven in één ‘metamodel’; de “Clinical reasoning
cycle” van Levett-Jones (2013). Er is in Nederland geen ervaring met één geïntegreerd medischverpleegkundig redeneringsproces. Dat een combinatie moet worden gemaakt is evident; immers de
verpleegkundige integreert een deel van het medisch handelen in het verpleegkundig beroep.
Klinisch redeneren is een kerncompetentie van verpleegkundigen (Kappert & de Hoop, 2019; Lambregts
et al., 2016). De NANDA is daarbij een verpleegkundig redeneertool. Het is een veel gebruikt
classificatiesysteem waarin alle verpleegkundige diagnoses zijn opgenomen. Deze diagnoses zijn
gevalideerd door de NANDA op basis van de mening van deskundigen en niet specifiek onderzocht voor
mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Verpleegkundige diagnosen zijn samengesteld in een bepaalde
structuur, bestaande uit een label of naam van een probleem (P), de samenhangende factoren of
oorzaken van de etiologie (E) en de belangrijkste bepalende symptomen (S). Deze elementen vormen
samen de PES-structuur. De PES is vrij breed geaccepteerd in Nederland en heeft een holistische kijk. Door
de NANDA, NIC en NOC te gebruiken kan de verpleegkundige diagnosticeren en behandelen op grond van
de beoogde zorguitkomsten. NANDA diagnoses vormen de probleembeschrijving (diagnose) waarvoor
een interventie (NIC) wordt ingezet om een bepaald zorgresultaat (NOC) te bereiken.
Zo geven de NANDA, NIC en NOC structuur aan het proces van klinisch redeneren en wordt het
verpleegkundig proces inzichtelijk gemaakt.
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Persoonlijkheidsstoornissen hebben een grote invloed op de levenskwaliteit. Veel voorkomende
verpleegkundige diagnoses bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis zijn (NANDA International,
2017):
Verstoorde stemmingsregulatie;
Ineffectieve impulsbeheersing;
Labiele emotionele beheersing;
(Risico op) zelfverminking;
Ineffectieve coping;
Posttraumatisch syndroom;
Slapeloosheid;
Afname van ontspanningsactiviteiten;
Verminderde veerkracht;
Dysfunctionele gezinsprocessen;
Bedreigde gezinscoping.
Het is van belang om hier verpleegkundige interventies en - resultaten op in te zetten middels
gezamenlijke besluitvorming met de patiënt om te komen tot een duidelijke behandelovereenkomst.

35

Veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak problemen op het gebied van relaties
(verbroken relaties, huiselijk geweld, eenzaamheid, vechtscheiding), huisvesting, financiën (schulden),
opleiding en werk (afgebroken studies, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en regelmatig wisselen van
baan). Deze thema’s dienen meegenomen te worden bij het in kaart brengen van de zorg en opstellen van
de behandeling.

40

9.2.2

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen een inschatting te maken van het functioneren en de functionele beperkingen van
een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis met een instrument als de WHODAS/ICF.
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Het is te overwegen om gebruik te maken van de NANDA, NIC en NOC om de verpleegkundige zorg aan
mensen met een persoonlijkheidsstoornis te formuleren, bespreken en evalueren. Bij voorkeur in
samenspraak met naasten.

9.3

5

Algemene aspecten van sociaal-psychiatrische interventies

In het algemeen hebben verpleegkundigen een belangrijke rol in de dagelijkse zorg aan mensen met een
persoonlijkheidsstoornis door enerzijds directe begeleiding en zorg en anderzijds als coördinator van het
totale zorgproces. Een belangrijke taak is weggelegd voor verpleegkundigen om, waar nodig,
verschillende zorgtrajecten te initiëren, te coördineren en op elkaar af te stemmen. De holistische kijk van
verpleegkundigen, waarbij zij kijken naar de gehele mens en diens omgeving, maakt hen bij uitstek
geschikt voor deze taak. Dat zij ook vaak het eerste aanspreekpunt voor zowel de patiënt als de naaste
zijn, past in deze lijn.

10

Er spelen vaak problemen op diverse levensgebieden. Het is soms noodzakelijk om eerst deze problemen
op te lossen voordat gestart kan worden met een intensieve behandeling. Sommige problemen zijn echter
niet op te lossen of komen regelmatig terug, daarom wordt steeds vaker gekozen om direct te starten
met behandelen en gaandeweg gezamenlijk te bekijken wat nodig is. De zorg bestaat daarnaast uit nazorg
na opname en langdurige zorg bij patiënten met veel problemen op diverse levensgebieden.

15

Sociaal-psychiatrische zorg richt zich op de patiënt in zijn maatschappelijke en sociaal-culturele context en
is gebaseerd op de gedachte dat de meeste psychische problemen ontstaan in interactie tussen individu
en omgeving. De zorg is overwegend praktisch georiënteerd en is gericht op het bevorderen van het
weerstandsvermogen bij de patiënt en zijn omgeving (Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen, 2017),
met als doel de patiënt en naastbetrokkenen te versterken en aan te moedigen tot autonomie en eigen
verantwoordelijkheid.
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Verpleegkundigen bieden steunende, structurerende en activerende zorg, waarbij zij tegelijkertijd streven
naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfmanagement en autonomie bij de patiënt. In de klinische
situatie krijgen patiënten intensievere zorg en wordt hen een bepaalde mate van bescherming geboden.
Hierbij bestaat het gevaar dat dit leidt tot afhankelijkheid, en soms een toename van zelfdestructief
gedrag. In de ambulante situatie is er minder intensieve en directe zorg, en kan risicovolgedrag minder
goed geobserveerd worden. Het adequaat inschatten van risico’s vraagt daarom van een verpleegkundige
in de ambulante zorg andere kennis en vaardigheden. Intensieve samenwerking met andere disciplines is
in alle situaties van groot belang, maar vraagt in de ambulante situatie een actievere houding van alle
disciplines, zowel binnen de eigen organisatie als met ketenzorgpartners.
Er zijn ook GGz-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die onderdelen van
psychotherapeutische behandelingen als DBT, MBT en de vaardigheidstraining bij
emotieregulatiestoornissen (VERS)zelfstandig en/of als medebehandelaar uitvoeren. De verpleegkundigen
werken dan binnen een theoretisch kader om hun handelen te onderbouwen.
Het is belangrijk dat de zorg zich richt op alle aspecten van herstel: functioneel, maatschappelijk en
persoonlijk herstel. Dit betekent dat er in de behandeling aandacht is voor het leren omgaan met de
(gevolgen van de) persoonlijkheidsstoornis, gericht op het vinden van balans tussen de kwetsbaar- en
weerbaarheden van een patiënt. Het doel is om de kwetsbaarheden te leren accepteren en/of
overwinnen en deze te integreren met de weerbaarheden om zo de best mogelijke kwaliteit van leven te
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behalen (MIND, 2018). De inhoud van deze behandeling dient in samenspraak met de patiënt gekozen te
worden (Hengeveld & Beekman, 2018).

9.3.1

5

10

15

Wetenschappelijke onderbouwing

In een systematische review van Woods en Richards waarin verschillende soorten studies waren
samengevat (18 studies) werd een wisselend beeld gezien bij studies die veelal van lage kwaliteit waren.
In het onderzoek werden 322 publicaties betrokken. Achttien onderzoeken voldeden aan de
inclusiecriteria (4 RCT's, 4 gecontroleerde trials, 7 cohortstudies en 3 gevalsbeschrijvingen). Het betrof
tien klinische patiëntenpopulaties en één dagklinische, zes ambulante patiëntenpopulaties en één
onderzoek op een afdeling spoedeisende hulp. In tien onderzoeken was het percentage
borderlinepersoonlijkheidsstoornis en/of vrouwen hoog. In drie onderzoeken betrof het zeer intensieve
zorg aan uitsluitend mannen; het is niet duidelijk of bij hen vaker sprake was van de antisociale
persoonlijkheidsstoornis.
In vijf onderzoeken is het effect van verpleegkundige interventies zonder multidisciplinaire context
onderzocht, bij de overige onderzoeken waren meerdere disciplines betrokken. De uitkomstmaten
werden geordend in de volgende categorieën: verandering in sociaal functioneren, verandering in
zorgbehoefte, verandering in symptomen en verandering in de status van de persoonlijkheidsstoornis.
Verpleegkundige interventies zonder multidisciplinaire context bleken een gering effect op het sociaal
functioneren te hebben en te leiden tot een geringe symptoomreductie.

20

Verpleegkundige interventies binnen een multidisciplinaire context bleken te leiden tot meer
symptoomreductie en een sterker effect te hebben op het sociaal functioneren en de zorgbehoefte.
Interventies die gebaseerd zijn op een psychologische benadering (cognitief-gedragsmatig of
psychodynamisch) bleken meer effect te hebben dan verpleegkundig management (Woods & Richards,
2003).

25

In een RCT waarin wachtlijstcontroles vergeleken werden met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
die psycho-educatie met probleemoplossende groepssessies ondergingen, bleek de interventiegroep een
beter probleemoplossend vermogen en beter sociaal functioneren te hebben (Huband, 2007).

9.3.2

Conclusie



Er zijn aanwijzingen dat verpleegkundige interventies binnen een multidisciplinaire
context effectiever zijn dan interventies, waarbij alleen verpleegkundigen betrokken
zijn.
Woods & Richards, 2003



Er zijn aanwijzingen dat psychologische interventies effectiever zijn dan verpleegkundig
management.
Woods & Richards, 2003
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Het is onzeker maar er zijn aanwijzingen dat psycho-educatie met probleemoplossende
groepssessies resulteren in een beter probleemoplossend vermogen en beter sociaal
functioneren bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.*
Huband et al., 2007

*downgraded for risk of bias ( incomplete outcome data and possible performance bias) and for imprecision

Zekerheid van het bewijs
De systematische review van Woods (2003) is volgens de AMSTAR criteria als van matige kwaliteit
beoordeeld (zie bijlage 5).
5

9.3.3

Van bewijs naar aanbevelingen

9.3.3.1

Patiënten perspectief

Uit een achterbanraadpleging komt naar voren dat men multidisciplinair werken belangrijk vindt, het
wordt zelfs als onmisbaar ervaren. Multidisciplinair werken maakt dat patiënten als geheel worden
behandeld en niet alleen symptomatisch of op slechts een deel van de problemen.
10

15

Alhoewel er ook wordt gezegd dat de verpleegkundige als ‘onmisbare schakel’ in het geheel werd ervaren
omdat de verpleegkundige vaak dichter bij de patiënt staat, het klankbord is en degene is die het naar de
hoofdbehandelaar vertaald, zegt het merendeel van de achterban dat er geen echte voorkeur is voor een
bepaalde beroepsgroep. “De klik” werd als belangrijk genoemd, naast de vorm van therapie die iemand
persoonlijk het meest aanspreekt. Ook werd benadrukt dat de psychotherapie nooit zo effectief was
geweest als de andere disciplines niet de rest van de dag het gedrag gespiegeld hadden.
9.3.3.2

20

De naaste kan een bron van informatie zijn, een bondgenoot om mee samen te werken maar ook een
stoorzender vanwege zijn interactie met de patiënt of een zorgvrager vanwege de impact die het leven
naast iemand met een persoonlijkheidsstoornis heeft. Het is belangrijk om zo veel mogelijk naasten te
betrekken bij alle fasen van de zorg, dit alles in nauwe samenspraak met de patiënt. Naasten kunnen een
cruciale rol spelen bij het generaliseren van de behandelresultaten (i.c. het toepassen van de therapie uit
de spreekkamer in de praktijk van het dagelijks leven). Ze moeten hiervoor wel voldoende training en
begeleiding van de zorgverleners krijgen (zie hoofdstuk naasten).
9.3.3.3

25
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Naastbetrokkenen perspectief

Professioneel perspectief

Samenwerking met de patiënt en handhaven van een duidelijke structuur zijn belangrijke aspecten van
verpleegkundige zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Er zijn twee modellen ontwikkeld
en onderzocht, waarin de verpleegkundige begeleiding centraal staat. In deze modellen wordt expliciet
gewerkt aan het optimaliseren van de relatie en het anticiperen op te verwachten strubbelingen in die
relatie om van daaruit constructief te kunnen werken aan het beter leren omgaan met problemen in het
dagelijks leven. Dit zijn:
Interpersoonlijke sociaal psychiatrische begeleiding (ISPB; Koekkoek, et al., 2010)
Collaborative Care Programma (CCP; Stringer et al., 2011)
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Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB)
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Koekkoek et al. (2010) ontwikkelden een gestructureerd interventieprogramma van oorsprong voor nietpsychotische chronische patiënten: Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB). Dit
programma is niet specifiek bedoeld voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis maar richt zich op
ernstige, chronische problematiek. Het heeft daarom betrekking op een deel van de mensen met
persoonlijkheidsstoornis. Belangrijke elementen van ISPB zijn optimaliseren van de behandelrelatie, een
heldere behandelstructuur, vaststellen zorgbehoeften en gezamenlijk bepalen van behandeldoelen,
omschreven gespreksmethoden, monitoren van interpersoonlijk contact en supervisie, en verbeteren van
het sociaal en psychiatrisch functioneren van de patiënt. De pilotstudie die de effecten van ISPD
onderzocht (n=14 verpleegkundige en 36 patiënten, waarvan 20 in experimentele groep en 16 in
controlegroep) (Koekkoek et al., 2012) toonde aan dat de focus op gezamenlijke besluitvorming en
doelgerichte behandelstrategie positief was. Patiënten in de experimentele groep maakten minder
gebruik van de voorzieningen en waren sociaal actiever. Echter rapporteerden zij ook een afname van de
kwaliteit van de therapeutische relatie. De auteurs veronderstellen op basis van kwalitatieve interviews
dat dit mogelijk veroorzaakt wordt door de wijziging in aanpak bij deze groep patiënten die langdurig in
zorg is. Konden zij eerst wat achterover leunen in de weinig vragende werkwijze, wordt er nu een appèl
op hen gedaan om actief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, wat meer investering en kracht
vraagt. Echter waren zij heel tevreden over de gezamenlijke besluitvorming (Koekkoek et al. 2012). Deze
methode wordt verder uitgewerkt in het handboek ISBPD.
Collaborative care programma (CCP)
Stringer et al. (2011) ontwikkelden een collaborative care programma (CCP) voor mensen met een
ernstige persoonlijkheidsstoornis. Dit is een gestructureerde vorm van intensieve, laagdrempelige
begeleiding met veel nadruk op de kwaliteit van de communicatie en op vermindering van zorgbehoeften,
problemen en probleemgedragingen. CCP bestaat uit een voorbereidende, behandel- en evaluatiefase. In
de voorbereidende fase vindt uitleg plaats en de vorming van een team bestaande uit patiënt, naaste,
verpleegkundige en psychiater. Er wordt een tijdslijn gemaakt, samenwerkingsafspraken en een
crisiskaart opgesteld. Zorgbehoeften worden geïnventariseerd en een behandelplan gemaakt. De
behandelfase bestaat uit vroegsignalering, probleemoplossende behandeling, levensoriëntatie en psychoeducatie. De evaluatie vindt driemaandelijks plaats met het eerder samengestelde team. Een belangrijk
uitgangspunt is de collaborative roadtrip, oftewel: niet vertrekken voordat duidelijk is waarheen de reis
gaat of hoe men denkt daar te komen. Verpleegkundigen zijn de uitvoerders van het CCP. De resultaten
werden getest in een pilot-study. In de experimentele groep (n=9 verpleegkundigen, 20 patiënten en 9
naasten) werd een significante afname gezien van borderline symptomen. Ook waren er klinisch relevante
effectgroottes voor tevredenheid met de behandeling, en de kwaliteit van de verpleegkundige relatie. Het
interventieprotocol en het handboek zijn online te vinden op www.inholland.nl
FACT, RACT en ART
Flexible Assertive Community Treatment (FACT) en Resource-Group Assertive Community Treatment
(RACT) zijn gebaseerd op het oorspronkelijke Amerikaanse ACT model.

40

Binnen FACT vindt behandeling en begeleiding plaats aan mensen met een ernstige psychiatrische
aandoening gericht op de hersteldomeinen. Een multidisciplinair team biedt ambulante zorg die snel open afgeschaald kan worden al naargelang de situatie. De zorg vindt voornamelijk plaats in de eigen
leefomgeving van de patiënt. Zorg wordt proactief aangeboden en samenwerking met patiënt, naasten en
de verschillende betrokkenen staat centraal. Als FACT wordt aangeboden aan mensen met een
persoonlijkheidsstoornis, is het belangrijk om bij ontregeling de verantwoordelijkheid van patiënten zo
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min mogelijk over te nemen (gebaseerd op de (on)mogelijkheden van de patiënt). Zorg kan wel
opgeschaald worden, maar de patiënt wordt zoveel mogelijk gestimuleerd zelf problemen op te lossen en
verantwoordelijkheid te dragen. Een aandachtig en onbevooroordeeld aanwezig zijn is hierbij helpend
(Knapen, 2013).
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Er zijn geen publicaties gevonden over het effect van FACT bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Bij RACT worden patiënt, familie en vrienden onderdeel van het ACT-team. Zij worden getraind in
manieren om te communiceren en met stress om te gaan. De patiënt bepaalt de behandeldoelen en
gezamenlijk wordt besloten hoe deze te bereiken en wie welke taak op zich neemt. Nordén et al. (2012)
hebben een meta-analyse naar het effect van RACT gedaan. Er werden 17 studies geïncludeerd, zes RCT’s
en elf observationele pre-poststudies. Het totale effect was groot tot middelgroot (Cohen’s d 0.87) en
voor symptomen (0.57) en groot voor functioneren en algeheel welbevinden (0.93, resp. 1.16). In het
merendeel van de studies bestond de doelgroep uit mensen met een psychotische aandoening, in vier
studies zijn ook mensen met een andere aandoening betrokken. Volgens de auteurs is er geen aanleiding
om aan te nemen dat de interventie minder goed werkt voor mensen met een niet-psychotische
aandoening (Nordén et al., 2012).
ART, Active Recovery Triad, omvat een integraal zorgmodel voor langdurige geestelijke gezondheidszorg
gericht op herstel van mensen met een ernstige psychische aandoening (van Mierlo et al., 2016). Dit type
zorg wordt doorgaans verleend aan personen met complexe behoeften voor wie modellen van ambulante
zorg zoals FACT of ACT onvoldoende te zijn (Leonard et al, 2017). Binnen ART wordt gewerkt op basis van
drie kernprincipes: (1) nadruk op actieve betrokkenheid van alle spelers in de triade: zorgverleners,
patiënten en belangrijke anderen, (2) herstel, waarbij vier dimensies worden onderscheiden namelijk
herstel van gezondheid, herstel van persoonlijke identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel
van gemeenschapsfunctioneren (Dröes et al., 2010) en (3) de triade van de geestelijke
gezondheidswerkers, de patiënt en significante anderen (familie, vrienden, kennissen uit het verleden,
buren, enz.).
De ART-methodiek is nog volop aan het ontwikkelen. Er zijn nog geen onderzoeken naar
behandelresultaten. De laatste stand van zaken is terug te vinden op de website www: art-psy.nl
9.3.3.4

30
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Organisatie van zorg (bron: zorgstandaard)

De organisatie moet verpleegkundigen de mogelijkheid geven om opgeleid te worden in de
gedragstherapeutische principes en diverse modellen voor de behandeling van patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen. Verpleegkundigen moeten de kans krijgen, al naargelang hun
interessegebieden, om zich te verdiepen en te bekwamen in diverse behandelingen zoals DBT, VERS, MBT,
etc. Op die manier is er sprake van multidisciplinaire behandelingen vanuit dezelfde
gedragstherapeutische principes.

9.3.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen verpleegkundige interventies aan te bieden binnen een multidisciplinaire context
met een eenduidig theoretisch kader (bijvoorbeeld psychodynamisch of cognitiefgedragstherapeutisch).
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Het is aan te bevelen om patiënten psycho-educatie aan te bieden met aandacht voor
probleemoplossende vaardigheden.

Het is te overwegen om bij chronische en/of ernstige problematiek een gestructureerde aanpak zoals
de Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Behandeling of Collaborative Care Programma in te zetten,
of een methodiek zoals FACT, RACT of ART.

Het is aan te bevelen om waar mogelijk en in samenspraak met de patiënt, naasten te betrekken bij de
behandeling met het oog op het generaliseren van behandelresultaten.

9.4
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Verpleegkundige attitude, kennis en competenties

Verpleegkundigen vinden het werken met mensen met persoonlijkheidsstoornissen over het algemeen
uitdagend. De attitude van verpleegkundigen is negatiever in verhouding tot andere disciplines, zeker
wanneer zij in de 24-uurs zorg meer te maken hebben met patiënten met persoonlijkheidsstoornis.
Affiniteit met deze doelgroep is een pré, en hoewel vaardigheden om met deze mensen om te gaan ook
te leren zijn, leidt meer kennis niet automatisch tot verandering in attitude. Intervisie met het hele team
en reflectie op eigen gedrag/vaardigheden bij het omgaan met deze patiëntenpopulatie is belangrijk. Ook
binnen een acute klinische setting of in FACT-teams kunnen de principes van DBT, MBT, TFP of
schematherapie erg helpend zijn om de relaties met mensen met persoonlijkheidsstoornissen ‘heel’ te
houden. Want wat mensen met persoonlijkheidsstoornissen vragen van verpleegkundigen in de
bejegening staat soms op gespannen voet met wat voor veel verpleegkundigen van ‘nature’ eigen is om te
doen: willen ‘zorgen’ en ‘er zijn’. Dat valt juist bij veel mensen met persoonlijkheidsstoornissen niet goed.
Veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn onveilig gehecht waardoor ze moeite hebben om te
vertrouwen op de (goedbedoelde) zorg van anderen. Dit kan ertoe leiden dat de verpleegkundige
gevoelens van afwijzing ervaart (Aalders & Hengstmengel, 2019). Wanneer deze afwijzing niet goed
begrepen wordt vanuit een theoretisch kader, bestaat het risico dat verpleegkundigen die persoonlijk
opvatten, wat kan resulteren in een negatief beeld van de persoon in kwestie. Dit komt een constructieve
werkrelatie niet ten goede. Koekkoek (2004) beschrijft in zijn artikel het balanceren tussen autonomie en
houvast, waarbij doorschieten in autonomie kan leiden tot afwijzing en wurggreep, waarbij de
verpleegkundige zich teveel verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van de betrokkene.

9.4.1

Van bewijs naar aanbevelingen

9.4.1.1

Patiënten perspectief

25

Een achterbanraadpleging, waarbij mensen bevraagd zijn met verschillende soorten
persoonlijkheidsstoornissen, onderschrijft het belang van specifieke competenties zoals beschreven bij
‘professioneel perspectief’. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat hulpverleners een goede balans
kunnen aanbrengen tussen steun bieden en eigen verantwoordelijkheid, overzicht hebben en structuur
kunnen bieden, over goede basiskennis beschikken en oog hebben voor alle aspecten van herstel.

30

Omdat herstel een belangrijk doel is van de begeleiding van mensen met een persoonlijkheidsstoornis, is
het van belang dat de houding van verpleegkundigen zich daar op aanpast. Hiertoe:
hebben zij een attitude van hoop en optimisme;
zijn zij present (aandachtig aanwezig);
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gebruiken zij hun professionele referentiekader op een terughoudende en bescheiden wijze;
maken ze ruimte voor en sluiten zij aan bij het eigen verhaal van de patiënt;
herkennen en stimuleren ze het benutten van eigen kracht van de patiënt (empowerment) zowel
individueel als collectief;
erkennen, benutten en stimuleren ze de ontwikkeling van ervaringskennis van de patiënt;
erkennen, benutten en stimuleren ze de ondersteuning van de patiënt door belangrijke anderen;
zijn zij gericht op het verlichten van lijden en het vergroten van eigen regie/autonomie (Dröes &
Plooy, 2010).

9.4.1.2
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Professioneel perspectief

Een systematische review naar attitude, gedrag, ervaring en kennis van verpleegkundigen t.a.v.
volwassenen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (Dickens et al., 2016) geeft aan dat
verpleegkundigen de zorg voor mensen met (borderline) persoonlijkheidsstoornissen als uitdagend
ervaren. Verpleegkundigen rapporteren meer negatieve attitudes dan andere disciplines: zij scoren hoger
op moeilijk te behandelen, negatief affect en gebrek aan empathie (Bodner et al., 2015). Mogelijk heeft
dit te maken met de intensiteit in contact tussen verpleegkundigen en patiënten met minder mogelijkheid
om dit contact te reguleren en te reflecteren (Bodner et al., 2015). Verpleegkundigen geven aan behoefte
te hebben aan scholing, training, en supervisie (Dickens et al., 2016).
Een review naar verschillende interventies om de attitude van verpleegkundigen te verbeteren toont
wisselende resultaten (Dickens et al., 2016a). Er waren negen studies geïncludeerd van zwakke tot
middelmatige kwaliteit. Gevonden uitkomsten (met klein tot medium effect size) toonden een toename in
kennis maar nauwelijks verandering in attitude. De auteurs vragen zich af of een training wel de beste
oplossing is en stellen organisatorische verandering voor: meer flexibiliteit voor verpleegkundigen om hun
werk in te richten en zo controle te hebben over hun contacttijd met patiënten met een
borderlinepersoonlijkheidsstoornis BPS (Dickens et al., 2016a).
Maar er worden ook resultaten gezien die aantonen dat trainen effectief is, m.n. bij de groep met de
meest negatieve attitude en het minste vertrouwen in een effectieve behandeling (Dickens et al., 2016).
Bovendien geven verpleegkundigen zelf aan dat zij behoefte hebben aan voortdurende scholing (Hauck et
al., 2013).
Het hebben van een therapeutisch kader helpt verpleegkundigen om betere zorg te leveren. Hierdoor
ontstaat een gedeelde visie op behandeling en kan gedrag begrepen worden, waardoor verpleegkundigen
een positievere attitude hebben (Dickens et al., 2016).
Om te werken met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is het van belang om affiniteit met deze
doelgroep te hebben. Daarnaast is het noodzakelijk dat hulpverleners getraind worden in het hanteren
van de therapeutische relatie en de mogelijkheid tot intervisie en supervisie hebben.

35
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De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen (2017) formuleert de volgende competenties voor
hulpverleners aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis:
Therapeutische relatie: samenwerken staat centraal. Hulpverleners moeten bedacht zijn op
(tegen)overdracht, breuken in de relatie en het bewaken van grenzen. Zij moeten in staat zijn
breuken te herstellen, ook bij heftige emoties.
Crisishantering: mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een verhoogde kans op crisis.
Hulpverleners dienen daarom in staat te zijn een crisis – en signaleringsplan op te stellen en up-todate te houden, crises te behandelen en (voor zover mogelijk) hierin samen te werken met
naasten.
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Systemisch werken: hulpverleners moeten in staat zijn naasten en andere betrokkenen (incl.
andere instanties) te betrekken bij de behandeling.
Reflecteren: hulpverleners zijn in staat de patiënt te leren kijken naar gedrag, gevoelens en
gedachten van zichzelf, maar ook van anderen.
Balans tussen stabiliseren en veranderen: beiden zijn nodig om te komen tot groei. Hulpverleners
moeten veel verschillende interventies beheersen om patiënten hierin te kunnen ondersteunen.
Gesprekvaardigheden: specifiek bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis moeten
hulpverleners in staat zijn tot:
a) het stellen van open vragen die uitnodigen tot exploratie;
b) aandachtig luisteren en reflecteren op wat de patiënt zegt;
c) aanvaarden van hoe de patiënt zich voelt;
d) niet bekritiseren van het perspectief van de patiënt;
e) niet in discussie gaan en niet meteen oplossingen aanreiken;
f) de pogingen van de patiënt om oplossingen te zoeken of problemen hanteerbaar te maken
onderzoeken en valideren;
g) verhelderen en samenvatten wat de patiënt heeft gezegd; deze samenvattingen en
interpretaties worden de patiënt als suggesties voorgelegd.
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9.4.1.3
20

Organisatie van zorg (bron: zorgstandaard)

De organisatie moet bereid zijn het werk te faciliteren. Het vraagt om een visie op personeelsbeleid
(werken vanuit hechtingsrelaties vereist vaste contracten in tegenstelling tot de steeds meer gebruikelijke
‘flexibele schil’). Er moet ruimte zijn voor scholing en intervisie.
Ook is samenwerking met ketenpartners van belang gezien de problematiek op meerdere
levensgebieden. Dit vraagt om extra tijd en inspanning.

9.4.2

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen dat verpleegkundigen en andere hulpverleners die werken met patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen voortdurend scholing, vaardigheidstraining en intervisie volgen.
25
Het is aan te bevelen dat verpleegkundigen met hun houding herstel van patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis stimuleren door hoop uit te stralen, present te zijn, aan te sluiten bij de
patiënt en diens kracht, en gericht te zijn op het verlichten van lijden en vergroten van autonomie.

Het is aan te bevelen dat verpleegkundigen voortdurend de therapeutisch relatie bewaken en waar
nodig herstellen, en dat zij over de competenties beschikken zoals deze zijn geformuleerd in de
Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen.

9.5

30

Crisisinterventie

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een verhoogde kans om (plotseling) in
een crisis (bijvoorbeeld overweldigd raken door emoties, suïcidaliteit) te raken, voornamelijk bij patiënten
met een cluster-b-persoonlijkheidsstoornis kan dit leiden tot gevaar (ernstig nadeel) voor de patiënt en/of
anderen en het kan de voortgang van de behandeling verstoren. De directe aanleiding voor een crisis bij
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patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is vaak relationeel: krenking bij de narcistische
persoonlijkheidsstoornis, verlies bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis en patiënten met een
histrionische persoonlijkheidsstoornis en grensoverschrijding bij de antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Suïcidaliteit doet zich ook voor bij cluster-C-patiënten, maar door de betere impulscontrole meestal niet
in zo’n acute, bepalende vorm (Kaasenbrood & Van Luyn, 2011).
Het afnemen van de draagkracht van naasten kan een andere reden voor crisisinterventie zijn. Soms
weegt de zorg voor iemand met een persoonlijkheidsstoornis erg zwaar en is dit tijdelijk niet meer op te
brengen. Als daardoor de veiligheid van de patiënt in het geding komt, is crisisinterventie een geëigende
stap.
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Crisisinterventie bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis kent twee specifieke risico’s: het uitleven
van negatieve tegenoverdracht door de crisisbehandelaar en verstoring van de reguliere behandeling
zeker als de crisishulpverlener niet de eigen behandelaar is (Reynolds et al., 2007, Betan et al., 2005). De
doelen van crisisinterventie zijn eenvoudig en hiërarchisch. Prioriteit heeft de veiligheid; voor alle
betrokkenen en zowel fysiek als psychisch. Het veiligstellen van de lopende behandeling is het tweede
doel.
Verpleegkundigen kunnen de patiënt preventief ondersteunen door samen met patiënt en eventueel
naastbetrokkenen een signaleringsplan en/of crisiskaart op te stellen. De patiënt krijgt hierdoor meer
regie over zichzelf wanneer deze in een crisis komt en de naasten hebben handvatten hoe hier mee om te
gaan of hoe te handelen. Ook de crisisbehandelaar die de patiënt niet kent en geconfronteerd wordt met
een crisis kan het signaleringsplan/crisiskaart gebruiken bij zijn interventies. Ook kortdurende opname of
opnamevoorkomende interventies kunnen ingezet worden. Onderzoek naar behandeleffect van
verschillende vormen van crisisinterventie is schaars.

9.5.1

25

Wetenschappelijke onderbouwing

Er is weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van crisisinterventies bij patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen. In een Cochrane review werden geen RCT’s gevonden naar het effect van
crisisinterventies bij volwassen patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (Borschmann et al.,
2012).
Bed Op Recept / Kortdurende opname
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In Zweden werd een RCT verricht bij patiënten met episoden van zelfbeschadiging of herhaaldelijk
suïcidaal gedrag of meer criteria van een borderline-persoonlijkheidsstoornis en meer dan 7 dagen
ziekenhuisopname of meer dan driemaal verwijzing naar de eerste hulp in de afgelopen 6 maanden.
Patiënten werden gerandomiseerd tussen een korte ziekenhuisopname door zelfverwijzing of
behandeling als gebruikelijk. Na 12 maanden bleek er geen verschil te zijn in het aantal dagen dat
patiënten waren opgenomen in een ziekenhuis of in een van de secundaire uitkomstparameters. Er bleek
wel een afname in het aantal dagen dat patiënten gedwongen waren opgenomen, maar er was geen
significant verschil met de controlegroep. Wat betreft het sociaal functioneren gemeten met de World
Health Organization Disability Assessment Schedule II22 (WHODAS II), werd alleen een significante
verbetering gezien in het domein van mobiliteit (o.a. in staat tot bezigheden buitenshuis). Deze bevinding
moet echter terughoudend worden geïnterpreteerd, omdat het één significant verschil betreft van vele
getoetste vergelijkingen (Westling et al., 2019).
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9.5.2

Conclusie

ΟΟ

Het is onzeker of een kortdurende opname door zelfverwijzing significant effect heeft op
het aantal dagen dat patiënten met episoden van zelfbeschadiging en of suïcidaal gedrag
(gedwongen) zijn opgenomen in een ziekenhuis.*
Westling et al., 2019

*downgraded for imprecision and for risk of bias; incomplete outcome data and possible performance bias
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9.5.3

Van bewijs naar aanbevelingen

9.5.3.1

Patiënten perspectief

Helleman et al. (2014) onderzochten de Bed op Recept regeling (BOR) voor patiënten met een
borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Uit hun kwalitatief onderzoek met diepte-interviews naar ervaringen
van patiënten met de BOR bleek dat contact met verpleegkundigen het belangrijkste onderdeel is. Dit
helpt om het contact met zichzelf te herstellen; door het praten over problemen, gedachten en emoties
neemt spanning af. Tevens is het een time-out van het dagelijkse bestaan doordat het rust, afleiding en
structuur biedt en de mogelijkheid om medepatiënten te ontmoeten. Het gezamenlijk opstellen van het
behandelplan en overeenstemming daarover bleek een belangrijke voorwaarde te zijn. (Helleman et al.,
2014).
In Zweden is een kwalitatieve studie gedaan naar ervaringen van patiënten met emotionele instabiliteit
en zelfbeschadiging en een kortdurende opname. Hier wordt gevonden dat de kortdurende opname
geholpen heeft om hen bewust te maken hoe hun emoties en destructieve gedachten variëren in de tijd.
Hierdoor waren zij beter in staat de juiste coping te zoeken. Belangrijke onderdelen waren het hebben
van een duidelijk behandelplan, een toegankelijke opnameprocedure, een vriendelijke en verwelkomende
benadering van de staf en de mogelijkheid tot dagelijkse gesprekken met verpleegkundigen (Eckerström
et al., 2020).
Er is niet met zekerheid te zeggen dat deze studie patiënten met een persoonlijkheidsstoornis betreft. Het
is echter aannemelijk omdat emotionele instabiliteit en zelfbeschadiging een kernprobleem is bij crisis bij
mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
9.5.3.2

25

Professioneel perspectief

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld gericht op crisisinterventie, de meesten richten zich niet
specifiek op mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Omdat aannemelijk is dat mensen met een
persoonlijkheidsstoornis er wel van kunnen profiteren, zijn deze interventies hier opgenomen. Dialectical
Behavior Therapy (DBT) is wel ontwikkeld voor mensen met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis.
Naar deze vorm is veel onderzoek gedaan.
Dialectische gedragstherapie
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Dialectical Behavior Therapy (DBT) is een effectieve manier om patiënten vaardigheden aan te leren om
een crisis (met mogelijk suïcidaliteit en/of zelfbeschadigend gedrag) door te komen. Een meta-analyse
naar het effect van DBT op suïcidaal gedrag toont veelbelovende resultaten (DeCou et al., 2019). Er
werden 18 studies geïncludeerd, waarbij het merendeel van de respondenten patiënten met een BPS
waren. Zowel volwassenen als adolescenten en klinisch opgenomen als poliklinische patiënten waren
onderdeel van de respondenten. Gevonden is dat DBT leidt tot een afname van zelfdestructief gedrag en
het gebruik van crisisdiensten. Er was geen effect voor het verminderen van suïcide-ideatie.
Pagina 183 van 408

5

In een RCT werden drie vormen van DBT met elkaar vergeleken onder 99 vrouwen met BPS: standaard
DBT (vaardigheden training en individuele therapie), DBT -S (vaardigheden plus case management) en
DBT- I (individuele therapie plus groepsactiviteiten). Alle vormen werden effectief bevonden voor het
terugdringen van suïcidepogingen en episodes van zelfbeschadiging. Interventies waar de vaardigheden
werden getraind waren effectiever dan waar dit niet gedaan (Linehan et al., 2015).
Signaleringsplan
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Binnen de GGz wordt veel gewerkt met signaleringsplannen. Dit is niet specifiek voor mensen met
persoonlijkheidsstoornissen. Signaleringsplannen hebben tot doel om het voor zowel hulpverleners als
voor patiënten en hun naasten beter mogelijk te maken om dreigende decompensatie en crisis te zien
aankomen en daarop te handelen. Een signaleringsplan bestaat uit een gefaseerde beschrijving van
vroege tekenen van een terugval en uit een actieplan waarin beschreven wordt wie wat moet/kan doen
als terugval dreigt. Het signaleringsplan wordt samen met patiënt en eventuele naasten opgesteld en
regelmatig tijdens de behandeling geëvalueerd. Een RCT naar het opstellen van een crisissignaleringsplan
bij patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis toont aan dat zelfbeschadiging, dat werd gezien
als primaire uitkomst, in zowel de experimentele groep (N=46) als de controlegroep (N=42), na zes
maanden was afgenomen, er waren geen significante verschillen. De werkgroep is overigens van oordeel
dat zelfbeschadiging niet zonder meer gezien moet worden als controle-verlies maar juist kan
functioneren als een manier om de controle weer terug te krijgen. De deelnemers van de experimentele
groep gaven aan dat het crisissignaleringsplan had bijgedragen aan een groter gevoel van controle over
hun problemen en tot een verbeterde relatie met het behandelteam. De meerderheid zou het gebruik
van het plan aanbevelen aan andere patiënten (Borschmann et al., 2012).
Crisiskaart
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Een crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan waarin zaken beschreven staan die van belang zijn
wanneer iemand in crisis raakt. Bijvoorbeeld wie contactpersonen zijn, wie gewaarschuwd moet worden,
hoe iemand geholpen wil worden, welke medicijnen iemand gebruikt en wie voor kinderen of huisdieren
zorg bij opname.
De crisiskaart werkt op twee manieren. De patiënt denkt vooraf na hoe een crisis zich bij hem ontwikkelt
en wie kan helpen om die signalen te herkennen en er iets mee kan doen. Ook naasten worden betrokken
bij de ontwikkeling van de crisiskaart. Daarnaast helpt de kaart de patiënt om omstanders en
hulpverleners duidelijk te maken wat voor hem het beste werkt en wat niet tijdens een crisis. Met de
verwachting dat hierdoor de consequenties van de crisis minder heftig zijn en men eerder toekomt aan
herstel (Belgraver & Roest-Boers, 2017)
IHT/IBT
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Intensive Home Treatment (IHT) of Intensieve Begeleiding Thuis (IBT) kan ingezet worden bij acute crisis
met als doel een klinische opname te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Zorg wordt geleverd
in de thuissituatie waarbij niet alleen de patiënt maar ook de naasten ondersteund worden. Gedurende
de crisis kan de zorg zo intensief als nodig gegeven worden. De looptijd is afhankelijk van de patiënt, met
een maximum van zes weken.
Uit een RCT in Zwitserland blijkt dat de inzet van IHT leidde tot een afname van 30,4% van het aantal
dagen klinische opname. Er was geen significant verschil tussen de experimentele groep en de groep die
standaard behandeling kreeg in de totale behandelduur, aantal opnames, klinische en sociale uitkomsten
en patiënt tevredenheid (Stulz et al., 2020). Een observationele studie in Nederland volgde 75 patiënten

Pagina 184 van 408

waarvan 59 IHT ontvingen. Bij 40 van hen kon opname voorkomen worden, bij 9 mensen was de opname
verkort en 5 zijn uiteindelijk wel opgenomen. Psychiatrische klachten en symptomen, algemeen
functioneren en de ervaren last van naasten zijn gedurende de interventie significant verbeterd (Gotink et
al., 2017).
5

10

Voor beide studies geldt dat ook mensen met een persoonlijkheidsstoornis deel uitmaakten van de
steekproef, zij vormden echter wel een minderheid: 5,6 % experimentele groep en 4,7% controle groep in
de studie van Stulz et al. (2020) en 3% in de studie van Gotink et al. (2017) In deze laatste studie werd nog
wel bij 14% van de deelnemers persoonlijkheidsstoornis als comorbide diagnose gezien. In hoeverre de
uitslagen gelden voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is op grond van deze studie niet te
zeggen.
HIC– model
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High & Intensive Care (HIC) is een model voor kortdurende klinische opname in de GGz. Het is
bedoeld om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen
en te behandelen in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met
respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat het terugdringen van dwang en drang met de
aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Bij een opname op een HICafdeling gaat men ervan uit dat de crisis zo ernstig moet zijn dat met extra hulp van
naastbetrokkenen en geïntensiveerde ambulante zorg de crisis in de thuissituatie niet afneemt. Op
de HIC kan dan een korte effectieve behandeling plaatsvinden die gericht is op vermindering van de
ernstigste crisissymptomen. Opname en behandeling op de HIC kunnen zo een klinische module zijn
binnen het ambulante behandeltraject. Deze visie vloeit onder andere voort uit de toegenomen
nadruk op ambulante hulpverlening en uit de principes van de herstelondersteunende zorg (Keet,
2011). In essentie helpen HIC-verpleegkundigen patiënten die in een ernstige psychiatrische crisis
worden opgenomen om de regie over hun eigen leven terug te winnen. Hierbij wordt uitgegaan van
de eigen mogelijkheden en kwaliteiten van de patiënt. Om dit te bewerkstelligen gaan HICverpleegkundigen een intensieve hulpverlenersrelatie met de patiënt aan in diens dagelijks leven.
Contacten met andere instanties, zoals politie en ambulancedienst, maar zeker ook met
naastbetrokkenen behoren tot de taken van HIC-verpleegkundigen. Deze contacten hebben niet
alleen een grote meerwaarde in het dagelijkse werk, maar dragen ook bij aan een sneller herstel van
de patiënten. Voor een sneller herstel zijn in het bijzonder contacten met naastbetrokkenen van
belang.

9.5.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen om dialectische gedragstherapie in te zetten om vaardigheden aan te leren voor
het omgaan met of voorkomen van crisissituaties.

Het is aan te bevelen om samen met patiënt en naasten het ontstaan van crisis in kaart te brengen en
te bespreken of in geval van crisis gekozen wordt voor opname voorkomende interventies (zoals IBT),
kortdurende opname of opname op een HIC.
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Het is aan te bevelen in geval van een crisis de mogelijkheid van IBT te onderzoeken alvorens een
opname op een HIC te overwegen.

Het is aan te bevelen om samen met patiënt en naasten een signaleringsplan en /of crisiskaart op te
stellen.

Het is te overwegen een kortdurende opname of bed op recept regeling in te zetten bij een
crisissituatie. Het is van belang dat hier een duidelijk behandelplan aan ten grondslag ligt gericht op het
zo groot mogelijk houden van de autonomie van de patiënt en er gelegenheid is tot dagelijkse
gesprekken.

9.6
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Verpleegkundigen worden vaak direct geconfronteerd met zelfbeschadigend gedrag en de praktische zorg
daarvoor. Het is van belang dat zij voldoende kennis hebben van dit fenomeen en van effectieve
interventies. Een gedeelde visie op zelfbeschadigend gedrag kan niet alleen bestaan tussen
verpleegkundige en patiënt, maar moet het gehele multidisciplinaire team betreffen. Er zijn nauwelijks
wetenschappelijke studies gedaan naar de effectiviteit van verpleegkundige interventies bij de
behandeling van mensen die zichzelf beschadigen (Bosman & van Meijel, 2006).

9.6.1

Van bewijs naar aanbevelingen

9.6.1.1

Patiënten perspectief

Patiënten zien zelfbeschadiging als overlevingsstrategie bij gebrek aan betere alternatieven. Het is een
teken van lijden en een manier om zich staande te houden. Op de website van Stichting Zelfbeschadiging
(z.d.) wordt beschreven dat de onderliggende problematiek behandeld zou moeten worden, waarbij de
zelfbeschadiging gerespecteerd wordt en bespreekbaar is. De beslissing om al dan niet te stoppen met
zelfbeschadiging ligt bij de persoon die zich beschadigt, waarbij een goede bejegening van en contact met
de hulpverlener gezien worden als katalysatoren voor herstel (Stichting Zelfbeschadiging, z.d.).
Mensen die zich beschadigen kunnen worstelen met stigmatisering, gevoelens van schaamte,
marginalisering en isolatie (Lewis et al., 2017). In de praktijk wordt zelfbeschadiging soms gezien als reden
om een behandeling of opname (tijdelijk) te beëindigen. De Stichting Zelfbeschadiging zegt hierover dat
het weigeren van zorg vanwege zelfbeschadiging vooral het gevoel bekrachtigt dat iemand er niet toe
doet, en dat dit verstrekkende (negatieve) gevolgen kan hebben.
9.6.1.2
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Verpleegkundige interventies bij zelfbeschadigend gedrag

Naastbetrokkenen perspectief

Zelfbeschadiging heeft veel impact op naasten. Het zien van de beschadigingen en de pijn die daaronder
ligt, maar ook de soms communicatieve rol van zelfbeschadiging kunnen gevoelens van o.a. angst,
boosheid en onmacht oproepen. Zeker als de zelfbeschadiging frequent voorkomt en langer duurt.
Naasten uitleg geven over de functie en betekenis van zelfbeschadiging en hen waar mogelijk betrekken
bij de behandeling kunnen helpende interventies zijn, met speciale aandacht voor hun rol bij
crisissituaties. Het is daarom belangrijk hen te betrekken bij het opstellen van een signaleringsplan,
waarbij zij aan mogen geven waar zij wel van betekenis willen en kunnen zijn en waar niet. Daarnaast is
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het goed om aandacht te hebben voor hun beleving en hen te stimuleren indien nodig hulp en
ondersteuning voor henzelf te organiseren.
9.6.1.3
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Professioneel perspectief

Uit literatuuronderzoek naar de attitude en kennis van verpleegkundigen t.a.v. zelfbeschadigend gedrag
blijkt dat er over het algemeen genomen een negatieve attitude, een kennistekort en een
handelingsverlegenheid is (Saunders et al., 2012; McHale & Felton, 2010; Karman et al., 2015). Patiënten
voelen zich niet gewaardeerd, gerespecteerd of met compassie behandeld (McHale & Felton, 2010),
verpleegkundigen voelen zich niet competent en gefrustreerd omdat ze niet goed weten hoe te handelen
(Karman et al., 2015). Kool et al. (2014) ontwikkelden in samenwerking met ervaringsdeskundigen een
training voor verpleegkundigen. Centraal in deze training staat enerzijds het reflecteren op eigen emoties
en bewustwording van de invloed daarvan op de relatie met de patiënt. Anderzijds het belang van een
niet-oordelende houding en het aangaan van contact met de patiënt. Na het volgen van de training werd
een significante verbetering gezien in de attitude, self-efficay van verpleegkundigen en de afstandnabijheid t.a.v. patiënten die zichzelf beschadigen (n=178). De belangrijke rol van de
ervaringsdeskundigen, zowel bij de ontwikkeling als het geven van de training, werd door vrijwel alle
respondenten als meerwaarde gezien. De studie toont aan dat een gerichte training op zelfbeschadigend
gedrag tot een positieve verandering van de attitude van verpleegkundigen kan leiden (Kool et al., 2014).
Het bespreekbaar maken van zelfbeschadiging is een belangrijke eerste stap naar inzicht krijgen in het
eigen proces. Een niet oordelende houding wordt hierbij als essentieel gezien om het contact aan te gaan
(Kool et al., 2014). Contact en betrokkenheid zijn nodig, waarbij de verpleegkundige bereid is echt te
luisteren naar het levensverhaal en de beleefde ervaring van de patiënt (Walsh, 2012). Het in kaart
brengen van het eigen proces, het gaan begrijpen van de eigen emoties en gedrag, is essentieel om te
kunnen stoppen met zelfbeschadiging (Kool et al., 2009; Suyemoto, 1998). Het besluit om te stoppen met
zelfbeschadiging ligt te allen tijde bij de patiënt, verpleegkundigen zijn hierin ondersteunend.

25

Zelfbeschadiging kan leiden tot verschillende fysieke verwondingen die somatische zorg behoeven. Het is
een verpleegkundige taak om de wond te inspecteren, te verzorgen en in te schatten of en welke
aanvullende somatische zorg nodig is. Het motiveren en stimuleren van patiënten om hun verwondingen
goed te (laten) verzorgen valt hier ook onder. De wondverzorging dient volgens de daartoe geldende
richtlijnen uitgevoerd te worden, zoals de Richtlijn Wondzorg (NVVH, 2013).

30

9.6.1.4

35

Organisatie van zorg (bron: zorgstandaard)

De zelfbeschadiging leidt in een aantal gevallen tot de noodzaak om medische zorg in te schakelen. Een
bezoek aan de huisarts, spoedeisende hulp of andere medische specialisten is geen zeldzame uitkomst
van zelfbeschadiging. Professionals in deze settingen hebben vaak weinig kennis over zelfbeschadiging,
wat kan leiden tot een negatieve attitude en niet passende zorg. Een patiënt begeleiden bij de gang naar
bijvoorbeeld de spoedeisende hulp biedt de mogelijkheid te bewaken dat de geboden zorg aan de
standaarden voldoet en om uitleg te geven over zelfbeschadiging. Kennisverspreiding door middel van
klinische lessen, consultaties en gastlessen bij de verschillende opleidingen kunnen in deze ook helpend
zijn.

Pagina 187 van 408

9.6.2

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen om zelfbeschadigend gedrag te bespreken binnen het multidisciplinaire team en
een eenduidig beleid vast te stellen en zelfbeschadiging niet als criterium voor het weigeren of
beëindigen van zorg te hanteren.

Het is aan te bevelen dat de verpleegkundige het zelfbeschadigende gedrag in open dialoog met de
patiënt bespreekt en daarbij aandacht geeft aan de beleving van de patiënt. De verpleegkundige maakt
hierbij respectvol contact en heeft een niet-oordelende houding.

Het is aan te bevelen bij zelfbeschadiging te onderzoeken wat de onderliggende problematiek is en
deze te behandelen. De keuze om te stoppen met zelfbeschadiging kan alleen maar gemaakt worden
door de patiënt zelf.

Het is aan te bevelen (indien nodig) zorg te dragen voor somatische zorg volgens de geldende
richtlijnen.
5
Het is aan te bevelen dat verpleegkundigen training volgen in het omgaan met mensen met
zelfbeschadigend gedrag. Bij voorkeur zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de training.

9.7
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Ouderrol

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders met een persoonlijkheidsstoornis. Wel
blijkt uit literatuur dat opvoeden voor ouders met een persoonlijkheidsstoornis een grotere uitdaging is
(Florange & Herpertz, 2019; Bartsch et al., 2016; Eyden et al., 2016; Petfield et al., 2015; Zalewski et al.,
2015).
Ouders voelen zich over het algemeen verantwoordelijk voor hun kind. Als ze zelf vinden dat ze de
ouderrol niet goed genoeg vervullen, leidt dit tot gevoelens van tekortschieten in de ouderrol en
gevoelens van schuld en schaamte. Deze gevoelens zijn een risicofactor voor een verergering van
psychische klachten (Kulacaoglu & Kose, 2018; Vanwoerden et al., 2017; Eyden et al., 2016; Göpfert et al.,
2004). Uit literatuur blijkt dat persoonlijkheidsproblematiek vaak transgenerationeel wordt doorgegeven.
Zowel ouders met persoonlijkheidsproblematiek als hun kind zijn kwetsbaar (Kluczniok et al., 2018).
Daarnaast hebben veel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis maar beperkte steun om zich heen,
waardoor zij er in de opvoeding alleen voor staan en zij hun zorgen niet kunnen bespreken.
De zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen beveelt hulpverleners aan om de opvoeding actief ter
sprake te brengen en acties in te zetten op disfunctionele gedragspatronen (Netwerk
kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017). De kindcheck uit de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
is hierbij een goed hulpmiddel voor verpleegkundigen om te gebruiken bij intake, het vaststellen van
behandelovereenkomst en tijdens evaluaties (link en link).
Binnen de GGz is de laatste jaren de prognose rondom de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
verbeterd en behandeling richt zich meer op het levensloopperspectief. Hierin past het gesprek aangaan
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over de ouderrol en opvoeding en kan het zorgaanbod worden afgestemd op wat er nodig is (Hutsebaut &
Hessels, 2017).
Het is onduidelijk of hulpverleners in de huidige zorgpraktijk voldoende aandacht hebben voor de
ouderrol.
5

9.7.1

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen dat verpleegkundigen actief vragen naar de ouderrol. De kindcheck is hierbij een
verplicht onderdeel van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling die op vaste momenten
in de behandeling gedaan moet worden.

Het is aan te bevelen om verpleegkundigen te trainen en handvatten te geven om in gesprek te komen
met patiënten over de ouderrol, opvoeding en ontwikkeling van het kind.

9.8

Ouderen met persoonlijkheidsstoornis

Behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
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Lange tijd dacht men dat ouderen niet in staat waren om te kunnen veranderen. Recente studies tonen
aan dat ook ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen profiteren van behandeling. Behandeling
kan individueel met de patiënt, maar ook samen met de omgeving plaatsvinden. Het interveniëren met de
omgeving noemen we ‘mediatietherapie’. Mediatietherapie omvat indirecte interventies via naasten
wanneer ouderen geen hulp wensen of psychologische behandeling niet haalbaar is door (ernstige)
cognitieve of lichamelijke beperkingen, maar de omgeving moeite heeft met het gedrag van de patiënt.
De behandeling leert de omgeving (partner, kinderen, verzorgenden) beter omgaan met het
probleemgedrag van de oudere, zodat de symptomen van een persoonlijkheidsstoornis afnemen (Van
Alphen et al., 2018).
Het Cognitive Model for Behavioural Interventions (CoMBI) is een bewerking van het cognitieve
therapiemodel van Beck et al. (2015) en sluit aan op bestaande verpleegkundige interventies (Bulechek et
al., 2016; Osterloh et al., 2018). De verpleegkundige interventies zijn onderverdeeld in drie categorieën
interventies: interventies op gespreksinhoud; interventies op bejegeningsniveau; interventies op
omgeving
De tien persoonlijkheidsstoornissen worden beschreven aan de hand van het zelfbeeld van de patiënt, het
beeld van anderen, de uitlokkende gebeurtenissen en het probleemgedrag van de patiënt. Daarbij staat
de kernbehoefte van de patiënt centraal. Met behulp van het CoMBI-model wordt het gedrag van de
patiënt intensief gemonitord, geobserveerd en de familie meer betrokken. Professionals hanteren een
ABC-plan waarbij Acties (A: welk probleemgedrag laat de patiënt zien), Bewegers (B: waar komt dit gedrag
uit voort of wat is de kernbehoefte) en Consequenties (C: hoe gaan we hiermee om?) duidelijk worden.
De professionals zijn minder gericht op het (ver)storend gedrag en meer op de achterliggende behoeften
van de individuele patiënt (Osterloh et al., 2018). Grootste uitdaging voor verpleegkundigen is om
voldoende zelfreflectie toe te passen in conflictsituaties met patiënten en bereid te zijn om gedrag aan te
passen op basis van het CoMBI-behandelprotocol (Osterloh et al, 2018).
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Behandelingen
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Psychologische en psychotherapeutische behandeling is de eerste-keus-behandeling bij ouderen met een
persoonlijkheidsstoornis. Onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijkheidsveranderende,
adaptatiebevorderende en steunend-structurerende behandelvormen. De persoonlijkheidsveranderende
behandelvorm is gericht op beïnvloeding van patronen voortkomend uit de persoonlijkheidsstoornis. De
adaptatiebevorderende behandelvorm richt zich op het aanpassen aan levensfase specifieke problemen
zoals verlies van werk, gezondheid, naasten of autonomie. De steunend-structurerende behandelvorm
richt zich op ouderen die niet in staat zijn therapie aan te gaan of richt zich op gedragsverandering ten
behoeve van een betere aanpassing.
De verpleegkundige inzet kan bij alle behandelvormen ingezet worden, hetzij als ondersteunende
behandelvorm die zorgt dat psychotherapie mogelijk wordt, hetzij als een op zichzelf staande
behandelvorm die gericht is op het creëren van een adequate behandelomgeving wanneer
psychotherapie niet mogelijk is. Mogelijke onderdelen zijn het verkrijgen en behouden van een adequaat
activiteitenpatroon, een passende dag- en weekstructuur, crisismanagement, terugvalpreventie,
leefstijlcoaching en adequate medicatie-inname. Een essentieel onderdeel van de steunendstructurerende behandeling is het verkrijgen van een samenwerkingsrelatie met de patiënt.

9.8.1

Aanbevelingen

Het aan te bevelen bij ouderen het CoMBI-protocol te gebruiken om de zorg in kaart brengen en uit te
voeren.

Het is aan te bevelen om naasten en de omgeving te betrekken in de behandeling, vooral als het
ouderen betreft.
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Hoofdstuk 10 Herstel en Rehabilitatie
10.1

5

Inleiding

Uitgangsvraag
•
Welke herstelgerichte en rehabilitatie benaderingen worden aanbevolen voor mensen met
persoonlijkheidsstoornissen (waarbij inbegrepen zelfmanagement)?
Herstel van functioneren van de patiënt in zijn omgeving is een intrinsiek aspect van elke psychiatrische
behandeling

10

15

20

25

Dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen kwetsbaarheden hebben op het terrein van – sociaal en
beroepsmatig – functioneren ligt besloten in de (DSM-5) criteria: een ‘duurzame patroon dat inflexibel is
en tot uiting komt in een breed scala van persoonlijke en sociale situaties en beperkingen veroorzaakt in
het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke terreinen.
De GGz-standaard persoonlijkheidsstoornissen benoemt als kernproblemen:
identiteit (zelfbeeld);
zelfsturing (het behalen van persoonlijke doelen);
en/of verbondenheid en intimiteit (intermenselijke relaties).
en dat deze leiden tot ernstig persoonlijk lijden en negatieve gevolgen voor werk, intieme relaties en
andere sociale contacten. Deze problemen ontstaan vaak al in de adolescentie en zijn vaak van relatief
lange duur.
Verder worden mensen met persoonlijkheidsstoornissen vaak ondermijnd door stigmatisering, uitsluiting
en discriminatie. Hoe ernstiger de stoornis, des te groter de gevolgen die zich op het hele sociaalmaatschappelijk domein kunnen uitstrekken: eenzaamheid, slechte woonomstandigheden, geen of
laagbetaald werk, beperkte financiële middelen, slechte lichamelijke gezondheid.
Behandelingen hebben tot nog toe relatief weinig succes in dat sociaal-maatschappelijk domein. Hoewel
symptomen van een persoonlijkheidsstoornis over het algemeen door behandeling verbeteren blijft
functioneren vaak achter, zelfs na een succesvolle symptomatische behandeling (Bateman, 2012). Ook het
gelijktijdig voorkomen van andere veel voorkomende psychiatrische aandoeningen (co morbiditeit) komt
vaak voor (Gunderson et al., 2008) en vergroot de kans op verminderd functioneren.
Huidige praktijk
Definitie en doel van de interventie

30

35

De meeste psychotherapeutische interventies (GGz-standaard persoonlijkheidsstoornissen) zijn gericht op
‘herstel’ door het op gang brengen van persoonlijke ontwikkeling en mentale groei. Herstel kan hierbij
worden gezien als een individueel proces gericht op het (her)vinden van de persoonlijke identiteit en het
(her)nemen van de regie op het leven. Herstel reikt over de grenzen van een stoornis heen naar een
volwaardig en zinvol leven. Een fundamenteel aspect van herstel is de zoektocht naar een balans tussen
kwetsbaarheden en weerbaarheden, zodat iemand zijn kwetsbaarheden leert te accepteren of te
overwinnen en weet te integreren met zijn weerbaarheden. Een essentieel element bij herstel is het
ontdekken en het stimuleren van de veerkracht en de vitaliteit, zodat iemand zich (weer) kan handhaven
in zijn omgeving.
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Participatie is een onderdeel van het herstelproces. Het betreft het maatschappelijk herstel, waarbij de
patiënt het vermogen ontwikkelt om zelfstandig (met zo min mogelijk professionele hulp) een dagelijks
leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Het gaat om zaken zoals sociale
redzaamheid, persoonlijke zorg, huishoudelijke taken, dagstructuur, dagactiviteiten, maatschappelijk
leven, onderwijs, (vrijwilligers)werk en (zelfstandig) wonen. Door de ernst van de problematiek en de duur
van de behandeling ervaren veel patiënten een vervreemding van de maatschappij en behoeven zij
begeleiding en ondersteuning om hun sociale en maatschappelijke rollen te (her)vinden.
Het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ (Nivel, RIVM, het Trimbosinstituut en de patientenfederatie) dat
de gelijkwaardigheid van mensen met een beperking benadrukt en streeft naar een betere positie van
deze mensen in de samenleving, constateert (2021) dat het gevoel mee te tellen in de maatschappij onder
mensen met een psychische aandoening duidelijk lager is dan in de algemene bevolking (58% vs. 80%).
Ook geven zij minder vaak aan goede mogelijkheden te hebben om te leven zoals zij willen (39% vs. 77%).
Minder dan een kwart van de panelleden onder de 65 jaar heeft betaald werk, terwijl driekwart van de
algemene bevolking betaald werkt. Sinds de coronacrisis is de participatie verslechterd.
Conclusie
Het is uiterst belangrijk dat de focus van behandeling niet alleen gericht is op klinisch herstel door allerlei
interventies zoals psychotherapie, maar juist ook op functioneren in brede zin en daarmee op persoonlijk,
functioneel en maatschappelijk herstel. Het gaat om het vermogen zich aan te passen en regie te voeren
in het licht van de omstandigheden van het leven (Huber 2011). Een belangrijke voorwaarde voor vele
aspecten van herstel en participatie is verbetering in het interpersoonlijk functioneren: intieme relaties,
sociaal netwerk en werkrelaties. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 11 – Systeeminterventies en
naasten, dat onlosmakelijk verbonden is met dit hoofdstuk.

10.2

Herstel en Rehabilitatie

10.2.1

Inleiding

Herstel is volgens de Generieke Module Herstelondersteuning (link) een individueel proces waarin
mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het leven weer oppakken na ontwrichtende
ervaringen. Het gaat om herstel van identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen
die als gevolg van psychische en/of verslavingsproblemen aangetast zijn en omvat meer dan de
vermindering van ziekteverschijnselen. In herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de
mens centraal en hebben zij zelf de regie over hun eigen leven.
Belangrijke elementen van herstelprocessen zijn:
Verbondenheid met anderen: contact met familieleden, vrienden, collega’s en meedoen in de
samenleving.
Hoop: doorbreken van stilstand door verkennen en oprekken van grenzen.
Identiteit: herdefiniëren van klachten en kwetsbaarheid en ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
Betekenisgeving: toekennen van nieuwe betekenissen aan gebeurtenissen (uit het verleden) en
aandacht voor zingeving.
Grip op het eigen leven: persoonlijke groei, opnemen van taken en rollen, keuzes kunnen maken.

Pagina 196 van 408

Van der Stel (2015) onderscheid vier aspecten van herstel: klinisch herstel, functioneel herstel,
maatschappelijk herstel en persoonlijk herstel.
5

-

10

15

-

20

-

25

30

35

40

45

Klinisch herstel betreft het op de remissie van symptomen en zo mogelijk op genezing gerichte
werk van hulpverleners (inclusief somatische, psychologische en farmacologische interventies).
Functioneel herstel is het herstel van psychische functies die als gevolg van de aandoening zijn
verminderd of aangetast, of niet goed zijn ontwikkeld, met name de hogere, executieve functies
zoals zelfbeheersing, kunnen maken van plannen, zichzelf kunnen motiveren, de zelfspraak et
cetera. Aandacht voor het herstel van functies is (impliciet) een onderdeel van de drie andere
aspecten of vormen van herstel; zo is herstel van functies uiteraard een aspect van een
behandeling, bijvoorbeeld met geneesmiddelen. Maar herstel van de executieve functies,
waardoor mensen meer greep krijgen op zichzelf en daardoor beter (met anderen) hun doelen
kunnen bereiken, is veelal een lang leerproces. Aparte trainingen, met een focus op het dagelijks
leven, kunnen vereist zijn. Integratie in behandel- of rehabilitatieprogramma’s is ook mogelijk.
Functioneel herstel kan plaatsvinden als er van klinisch herstel geen of slechts partieel sprake is.
Maatschappelijk herstel betreft de verbetering van de positie van het individu op het vlak van
wonen, werk, inkomen en sociale relaties. Het gaat hierbij om het benutten of vergroten van de
kansen die de samenleving biedt om de autonomie te vergroten. De afname van stigmatisering en
de maatschappelijke bereidheid om specifieke voorzieningen te treffen zijn hiervan belangrijke
aspecten.
Persoonlijk herstel betreft het zélf betekenis kunnen verlenen aan datgene wat in het verleden is
gebeurd en het stap voor stap meer greep krijgen op het eigen leven, in verleden, heden en
toekomst. Het gaat om de eigen wil tot herstel en het zelf doelen stellen; belangrijke, zo niet
essentiële voorwaarden voor herstel. Voor mensen die een langdurende aandoening hebben en
het risico lopen ‘hun ziekte of hun stoornis te zijn geworden’, met andere woorden, zich te
vereenzelvigen met hun ziekte, kan het vormen van een (nieuwe) identiteit belangrijk zijn, evenals
een hernieuwde oriëntatie op persoonlijke en/of in de gemeenschap gekoesterde waarden. Wat
voor individuen belangrijk is en wat niet, bepalen zij uiteindelijk zelf. Cruciaal is wel of ze hun
intrinsieke motivatie kunnen vasthouden. Mogelijk is persoonlijk herstel de motor van het klinisch,
functioneel (en maatschappelijk) herstel. Gebrek aan klinisch herstel bij een psychische stoornis
hoeft persoonlijk herstel niet in de weg te staan

Onder het begrip rehabilitatie (https://www.participatieenherstel.nl/rehabilitatie) gaan verschillende
visies en werkwijzen schuil die gemeenschappelijk hebben dat ze zich richten op lotsverbetering van
psychosociaal kwetsbare mensen en de bevordering van maatschappelijke participatie. Psychiatrische
rehabilitatie richt zich specifiek op de zorg voor chronisch psychiatrisch patiënten of mensen met
langdurige of blijvende psychosociale beperkingen die samenhangen met een psychiatrische
aandoeningen. Rehabilitatie is niet alleen verbonden met het terrein van de (geestelijke)
gezondheidszorg, maar is eveneens een benadering die van belang is in de hulp- en dienstverlening
binnen andere domeinen.
Dat aan de context – het sociaal maatschappelijk domein - aandacht besteed moet worden is ook terug te
vinden in tal van documenten zoals de Generieke module Herstelondersteuning (link) en de Generieke
Module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek (link). Ook in
de profielschets psychiater (https://www.nvvp.net/over-nvvp) wordt genoemd: ‘Aangezien psychiatrisch
ziek zijn per definitie een verstoring met zich meebrengt van de verhouding tussen het individu en zijn
omgeving, dient de psychiater altijd aandacht aan die omgeving te besteden. De mate waarin dat moet
gebeuren hangt af van verschillende omstandigheden. Psychiatrische behandeling brengt behalve
verlichting van klachten en symptomen in principe ook revalidatie van psychische functies met zich mee.
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Op basis daarvan is resocialisatie, d.w.z. herstel van functioneren van de patiënt in zijn omgeving een
intrinsiek aspect van elke psychiatrische behandeling. Afhankelijk van de mate van autonomie van de
patiënt ligt het zwaartepunt daarbij ofwel bij het handelen van de patiënt zelf ofwel bij beïnvloeding van
diens omgeving. De psychiater is bekend met rehabilitatie en ‘herstel’ (recovery) als eigentijdse
methodieken en visies over hoe patiënten (soms) met hun handicaps kunnen leren leven. De psychiater
heeft bij langdurige ziekte oog voor existentiële vragen en is sensitief voor aspiraties en toekomstwensen
van de patiënt. Hij werkt met patiënten en andere professies samen om de patiënt de beste kansen te
bieden om zijn of haar eigen herstel te bevorderen.’

10.2.2

Wetenschappelijk onderbouwing

10

Zoekstrategie / review protocol

15

Om bovengenoemde uitgangsvraag te beantwoorden is een search gedaan naar systematische reviews,
meta-analyses en RCT’s. Details van de zoekstrategie en selectieprocedure staan in De zoekstrategie en
selectieprocedure zijn te raadplegen in bijlage 1 en 2.
Er werden geen systematische reviews of RCT’s over de effectiviteit van herstelgerichte interventies
gevonden specifiek bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen.
10.2.3

Van bewijs naar aanbevelingen

10.2.3.1 Kwaliteit van het bewijs
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Hoewel geen systematische reviews of RCT’s specifiek gericht op patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen werden gevonden, wordt wel steeds meer onderzoek verricht naar
herstelprocessen bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), waaronder een subgroep
van mensen met persoonlijkheidsstoornissen valt.
Onderzoek naar herstelprocessen wordt echter bemoeilijkt door de complexiteit en individuele variatie.
Een recente systematische review biedt echter een bruikbaar conceptueel kader. Het acroniem CHIME
staat voor Connectedness (verbondenheid met anderen), Hope (hoop), Identity (identiteit), Meaning to
life (betekenisgeving) en Empowerment (grip op het eigen leven). (Leamy et al., 2011). Onder leiding van
de onlangs in Groningen benoemde hoogleraar prof. dr. Stynke Castelein (leerstoel Herstelbevordering bij
ernstige psychische aandoeningen) wordt onder meer onderzoek gedaan om het begrip persoonlijk
herstel te operationaliseren (Vogel et al., 2020; Leendertse et al., 2021).
Het onderzoek naar de effecten van psychotherapie geeft aanwijzingen dat deze interventies ook
psychosociaal functioneren en kwaliteit van leven kunnen verbeteren (zie hoofdstuk 6. Psychotherapie).
Het is echter niet duidelijk welke aspecten van de interventies hiervoor verantwoordelijk zijn. Resultaten
van een meta-regressie suggereren dat de verbetering in kwaliteit van leven niet volledig valt toe te
schrijven aan het verminderen van de ernst van BPS (Chakhssi et al., 2019)
Onderzoek van hoge kwaliteit naar de effectiviteit van herstelgerichte interventies is helaas schaars. Er
zijn echter diverse interventies gericht op herstel bij patiënten met psychische aandoeningen ontwikkeld.
De interventie ‘Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen’ (SRH) is volgens de Erkenningscommissie
langdurige GGz is deze interventie erkend als een goeds onderbouwde interventie
(https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl). Er zijn in Nederland twee veranderingsonderzoeken
uitgevoerd naar SRH. Hoewel deze onderzoeken methodologisch van onvoldoende kwaliteit zijn om
hieraan harde conclusies te verbinden., wijzen de resultaten in de richting van een afname van
crisissituaties en separaties. Deze onderzoeken hebben nauwelijks plaatsgevonden bij patiënten met
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persoonlijkheidsstoornissen, maar er zijn geen goede argumenten om aan te nemen dat ze bij hen niet
werken.
10.2.3.2 Professioneel perspectief
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Persoonlijkheidsstoornissen zijn complexe stoornissen die zich uiten op tal van terrein en domeinen
(medisch, psychologisch, sociaal-maatschappelijk), waarbij duidelijk is dat sommige domeinen (deels)
buiten de sGGz vallen. Daarmee wordt samenwerking en het dichten van kloven noodzakelijk.
Buiten de huisarts worden zowel somatische als geestelijke gezondheidszorg, en grote delen van onze
maatschappelijk indelingen, gekenmerkt door - soms verregaande - (sub)specialisaties. Dat heeft onder
meer kennis en professionaliteit vergroot. Het is ook ten koste gegaan van overzicht, samenhang en
samenwerking.
Hoe ernstiger of multidimensioneler een psychische stoornis, zoals bij veel vormen van
persoonlijkheidsstoornissen, des te groter de kans dat de problematiek zich uitwaaiert over verschillende
domeinen. Tal van die domeinen behoren deels, (grotendeels) niet of nog niet tot de sGGz. Dat vraagt
derhalve om een proactieve houding vanuit behandelaars en behandelteams: om kloven te dichten en
samenwerking te verbeteren, ter bevordering van duurzaam herstel. Het Visiedocument (link) ‘medische
specialist 2020-2025’ geeft duidelijk richting: ‘In 2025 is de zorg rondom en, waar mogelijk, dicht bij de
patiënt georganiseerd. (.) Functioneren, veerkracht en zelfregie centraal, met als leidraad Positieve
Gezondheid, met zes hoofddimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, spirituele dimensie,
kwaliteit van leven, sociaal- maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Daartoe werkt hij
samen en stemt af met de patiënt, diens mantelzorgers en met andere zorgprofessionals’.
Hoe de professional in GGz dat kan uitvoeren berust op drie pijlers:
Pijler 1: Gerichtheid op andere aspecten dan klinisch herstel, nl op functioneren, op duurzaam herstel
en rehabilitatie en op contextuele factoren.

25

30

35

40

Concreet betekent dit vragen aan de patiënt wat voor hem de gewenst uitkomsten van de behandeling
zijn, met specifieke gerichtheid op het (her)vinden van de persoonlijke identiteit en het (her)nemen van
de regie op weg naar een volwaardig en zinvol leven. Thema’s die hierbij systematisch op de agenda staan
zijn met vragen die zowel gaan over wenselijkheid (‘waar wil je naar toe?’) als eventuele belemmeringen
om dat te bereiken: sociaal netwerk opleiding - werk financiële middelenwoonomstandigheden,
fitheid/lichamelijke gezondheid, stigmatisering/uitsluiting en zingeving
Sociaal netwerk: dat gaat om alle voor patiënt belangrijke relaties (familie, partner, vrienden,
huisgenoten, collega’s, leidinggevenden, ed.) die wrijving geven of verloren dreigen te gaan of al zijn
gegaan. Maar ook om goed lopende relaties, om te begrijpen waarom deze juist goed verlopen. Dan zijn
de vragen: met wie wil de patiënt de relatie verbeteren; hoe wil hij dat vormgeven: autonoom, zelf d.m.v.
gesprekken met de behandelaar, samen met de behandelaar en naastbetrokkene(n)? Hierbij is belangrijk
hoe dat vorm te geven: de behandelaar, de behandelaar met een cotherapeut, of inschakelen van een
systeemtherapeut.
Opleiding-werk: dat betreft alles waarmee patiënt denkt een zin- en betekenisvol bestaan te kunnen
leiden. Wat er nodig is aan opleidingen om dat te bereiken. Wat voor werk zou hij willen verrichten, van
vrijwilligerswerk tot betaald. Bedenk daarbij dat patiënten vaak al moedeloos en gedemoraliseerd zijn.
Hoop bieden (demoralisering bestrijden), kleine stappen zetten, succesjes boeken en een gewenst
einddoel zijn belangrijke elementen. Op weg naar werk zijn dus veel nuttige (psychologische) stappen te
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nemen binnen een GGz-behandeling. Extra aandacht is nodig in tijden van economische recessie,
werkeloosheid en pandemieën.
Financiën, wonen: slechte woonomstandigheden en beperkte financiële middelen kunnen duurzaam
herstel in de weg staan.
5

Fitheid/leefstijl: een gezond geest in een gezond lichaam; patiënten met ernstige psychiatrische
aandoeningen hebben om talrijke redenen lichamelijke stoornissen, zijn minder fit, soms door een slechte
leefstijl.
Stigmatisering, uitsluiting, zingeving: uiteindelijk is de kern van bestaan het gevoel erbij te horen, mee te
mogen doen, invullen te kunnen geven aan je leven.

10

Pijler 2: Gerichtheid op samenwerking ‘buiten de deur’

15

Bij alle genoemde domeinen kan de behandelaar/het behandelteam zich afvragen: wat kunnen we zelf (
tot waar reiken onze mogelijkheden, kan ik iets toevoegen (innovatie) aan het huidige aanbod, vanuit het
perspectief van duurzaam herstel en terugvalpreventie); voor wat schakel ik wie in (c.q. waar verwijs ik de
patiënt naar toe) en hoe geef ik vorm aan samenwerking (integrale zorg; denk onder andere aan
ervaringsdeskundigen, rehabilitatieprogramma’s, bedrijfsarts, leefstijlcoaches, etc.)
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Bij samenwerking speelt privacywetgeving een rol. De Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) (link) legt de verantwoordelijkheid bij de organisatie om aan te tonen dat aan de privacyregels
wordt voldaan, hetgeen betekent: een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht
van mensen op privacy. De bestaande regels over privacy worden door de AVG bevestigd en op
onderdelen versterkt. De AVG-regels bestaan ook naast de huidige regels voor het beroepsgeheim. In
de artseneed (link) staat prominent de geheimhoudingsplicht. Maar ook als de taak ‘het belang van de
patiënt voorop te stellen, gezondheid te bevorderen en lijden te verlichten’. U heeft toestemming van
uw patiënt nodig als u gegevens uitwisselt, ook via een elektronisch uitwisselingssysteem. U moet uw
patiënten hierover informeren en vervolgens om toestemming vragen. Met toestemming van de
patiënt is dus veel mogelijk.
Pijler 3: Gebruik maken van kennis en methodieken die niet tot het domein van GGz-professional horen
Systematisch rehabilitatiegericht handelen
(https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/systematisch-rehabilitatiegerichthandelen)
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Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) ondersteunt mensen met psychische en sociale
kwetsbaarheid bij hun herstelproces. Patiënten werken onder meer aan het omgaan met kwetsbaarheid,
het versterken van eigen kracht en van sociale netwerken en aan het verbeteren van de kwaliteit van
leven. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat SRH professionals handvatten, instrumenten en een kader geeft
voor het beter communiceren en samenwerken met patiënten en met collega’s. Er is na implementatie
van SRH meer aandacht voor de relatie met de patiënt en diens mogelijkheden, wensen en krachten. Ook
neemt de zelfredzaamheid van de patiënt toe. Patiënten zijn positief over de ondersteuning door
professionals. Er zijn twee veranderingsonderzoeken gedaan naar de effecten van SRH. Daarin is
aangetoond dat SRH heeft geleid tot een afname van de zorgintensiteit en van het aantal crisissituaties.
De interventie Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is in maart 2015 erkend als Goed
Onderbouwd door de erkenningscommissie Langdurige GGz.
Individuele rehabilitatiebenadering
(https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/individuele-rehabilitatie-benadering)
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De Individuele Rehabilitatie Benadering richt zich op mensen met langdurige beperkingen. Het doel is hen
te ondersteunen bij hun eigen participatiedoelen, zodat ze kunnen wonen, werken en sociale contacten
kunnen hebben zoals zij zelf willen. Dit met zo min mogelijk professionele hulp. Professionals geven aan
dat de methode houvast, duidelijkheid en verbindingen tussen verschillende gebieden biedt. Patiënten
zijn over het algemeen positief over de begeleiding met IRB. Ze waarderen de aandacht voor hun eigen
wensen en de bewustwording die dat bij henzelf teweegbrengt. Drie van de vier effectonderzoeken tonen
aan dat de methode daadwerkelijk effect heeft. De interventie Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB)
is erkend als Effectief volgens sterke aanwijzingen door de Erkenningscommissie good practices
langdurige GGz.
Liberman modules
De Liberman modules, die bij voorkeur in groepsverband worden aangeboden zijn bedoeld voor patiënten
(jongeren en volwassenen) met ernstige psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie, maar blijken ook
geschikt voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De modules helpen om vaardigheden op diverse
levensgebieden (weer) aan te leren en te gebruiken in het dagelijks leven. Zelfstandigheid en vertrouwen
in eigen kunnen wordt hierdoor vergroot. Bij de opbouw van de modules is gebruik gemaakt van de
expertise uit de gedragstherapie, leertheorie en de psycho-educatie.
Participatiewiel
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Het door Movisie ontwikkelde Participatiewiel kan als leidraad gebruikt worden voor integrale
participatiebevordering. Professionals en beleidsmakers kunnen met behulp van het wiel werken vanuit
wat mensen belangrijk vinden en wat hun doelen zijn, in plaats van te redeneren vanuit wetten en regels.
Daarnaast laat het Participatiewiel de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders die participatie
bevorderen. Door die samenhang is meer ondersteuning op maat mogelijk voor mensen die een steuntje
in de rug nodig hebben. Dit kan informele ondersteuning zijn en waar nodig professionele ondersteuning.
De insteek is ondersteuning dichtbij, vertrouwd, laagdrempelig wat mogelijk de noodzaak van
professionele ondersteuning verkleint of uitstelt.
I.ROC
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Individual Recovery Outcome Counter is een instrument om het welbevinden van de patiënt in kaart te
brengen. Er zijn 12 thema’s en bij elk thema wordt 1 vraag gesteld waarbij men terugkijkt op de afgelopen
maanden en een waardering op de schaal van 1- 6 geeft. Over deze score gaat de begeleider met de
patiënt in gesprek om helder te krijgen waar men tevreden over is, wat men anders zou willen en/of men
ondersteuning nodig heeft om de doelen te bereiken en hoe deze ondersteuning er dan uit zou moeten
zien. hoe men denkt dit te kunnen bereiken. Door evaluaties krijgt de patiënt een goed zicht op zijn
persoonlijke ontwikkeling en herstel.
Netherlands Empowerment List
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Dit is een vragenlijst die bestaat uit 40 uitspraken waar patiënten het wel of niet mee eens kunnen zijn.
De uitspraken zijn ingedeeld in zes categorieën (dimensies); professionele hulp, sociale steun, eigen
wijsheid, erbij horen, zelfmanagent en betrokken leefgemeenschap. De schaal is ontwikkeld met en voor
volwassenen met psychiatrische beperkingen maar wordt ook gebruikt buiten de geestelijke
gezondheidszorg bijvoorbeeld bij instellingen voor daklozen, jeugdzorg, maatschappelijk werk, visuele
beperkingen, verstandelijke handicaps en fysieke revalidatie. De schaal beschrijft gevoelens,
competenties en acties die een weerspiegeling zijn van persoonlijke empowerment (vertrouwen en doel,
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zelfmanagement, verbondenheid), en de middelen ter ondersteuning van dit proces (sociale
ondersteuning, professionele hulp, zorggemeenschap).
GGz Ervaringsdeskundigheid
(https://www.kenniscentrumphrenos.nl/)
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Ervaringsdeskundigheid is in het werkveld van de GGz steeds meer een onmisbaar aspect van
herstelondersteuning in de organisatie van herstelondersteunende zorg.
Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaring ruimte te maken voor
herstel van anderen. De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om:
De eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in
wederkerigheid in te zetten om (individuele) anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte
voor hun persoonlijk herstelproces. De inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel onderscheidt
een ervaringsdeskundige van reguliere hulpverlenende disciplines.
De eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende
(maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen. De beargumenteerde
inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de inrichting van herstelondersteunende zorg, is
te onderscheiden van andere disciplines.
De beroepsmatige inzet van ervaringsdeskundigheid rust op:
Ondersteuning bij individuele herstelprocessen.
Inrichting van herstelondersteunende zorg.
Emancipatoire beïnvloeding van de maatschappelijke processen gericht op het tegengaan van
stigma(tisering) en het creëren van maatschappelijke kansen.
HEE (herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid)
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HEE (herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid) is een programma dat vanuit ervaringsdeskundig
perspectief werkt aan ondersteuning bij herstel. We werken samen met mensen met ontwrichtende
ervaringen om de zorg te verbeteren zodat die meer aansluit bij wat mensen nodig hebben en waar hun
krachten liggen.
Ondersteuning bij herstel van ontwrichtende ervaringen is gericht op persoonlijke ontwikkeling én op het
verbeteren van de maatschappelijke positie van die persoon. Empowerment, sociale inclusie en
vermindering van stigma staan hierbij centraal
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WRAP (Wellness Recovery Action Plan)
WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar
ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan
alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en
erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het
is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie
vervangen. Vijf sleutelbegrippen zijn: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling,
opkomen voor jezelf en steun.
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Lotgenotencontacten
(https://www.verwey-jonker.nl/doc/participatie/D3644_Effecten%20lotgenotencontact.pdf)
De laatste jaren ontstaat er binnen de gezondheidszorg steeds meer oog voor interventies vanuit het
cliëntenperspectief. Zulke interventies kunnen bijdragen aan een verbeterde gezondheid en een betere
participatie van patiënten. Voorbeelden hiervan zijn patiënteneducatie, ‘patient to patient interventions’
en meer eigen inbreng van patiënten in individuele behandelingen. Een belangrijke interventie vanuit
cliëntenperspectief is lotgenotencontact.

10

Lotgenotencontact is te omschrijven als (al dan niet georganiseerd) onderling contact tussen mensen met
een vergelijkbare aandoening, hun familieleden of partners. Hoofddoelen ervan zijn onderlinge
uitwisseling van ervaringskennis en het elkaar bieden van emotionele steun. Veelgenoemde
achterliggende doelen zijn onder meer: grip krijgen op de ziekte en de eigen situatie, een beter zelfgevoel,
‘empowerment’ van patiënten en hun familie of partners.

15

Lotgenotencontact staat bij vrijwel alle patiëntenorganisaties hoog aangeschreven als een vorm van
onderlinge zorg en begeleiding, die mensen helpt meer greep te krijgen op de effecten van een
chronische ziekte op het dagelijks leven. De met lotgenotencontact verwante term zelfmanagement
(Generieke module Zelfmanagement (link) scoort wat dat betreft aanzienlijk beter, terwijl er toch weinig
verschil lijkt tussen lotgenotencontact en zelfmanagement; de twee vullen elkaar zelfs aan.
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Lotgenoten contact wordt door patiënten vaak als waardevol ervaren; het biedt de mogelijkheid om
ervaringen te delen, (h)erkenning te vinden en samen te praten over mogelijke oplossingen bij ervaren
praktische problemen. Veel patiëntenorganisaties bieden deze vorm van ondersteuning in de vorm van
zelfhulpgroepen online of face-to-face, een-op een contact met een ervaringsdeskundige dan wel
telefonisch lotgenotencontact. Ook worden er dagen georganiseerd waarop mensen met dezelfde
problematiek elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld de verschillende
effectieve behandelmethodieken.
Stichting Borderline biedt lotgenotencontact in diverse vormen (https://stichtingborderline.nl/).
10.2.3.3 Patiënten perspectief
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Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen blijken maatschappelijk herstel een belangrijk doel van
behandeling te vinden. Katsakou et al. (2012) die onderzoek deden onderzoek naar hoe mensen met een
(borderline) persoonlijkheidsstoornis zelf tegen herstel (‘recovery’) aankeken. Zij noemden praktische
vaardigheden voor in het dagelijkse leven en werk belangrijk, naast controle over emoties en verminderen
van suïcidaliteit en zelfbeschadiging, zelfacceptatie en verbeteren zelfwaardering, het verbeteren van
relaties. Het vinden van een baan, progressie in hun carrière geven het gevoel van competentie en
‘normaal’ zijn.
10.2.3.4 Naastbetrokkenenperspectief
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Naasten zijn belangrijk en waardevol en van invloed op de mate waarin iemand succesvol zijn of haar
doelen in het kader van alle aspecten van herstel kan behalen. Draagvlak en ondersteuning zijn
belangrijke voorwaarden om duurzame verandering teweeg te brengen.
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10.2.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen om de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in belangrijke
mate te richten op het functioneren buiten de therapeutische setting; op het herstel van identiteit,
zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen.

Het is aan te bevelen om vanaf de start van diagnostiek en behandeling nauwgezet in kaart te brengen
waar de mogelijkheden en beperkingen liggen wat betreft gewenste ontwikkeling, met aandacht voor
alle aspecten van herstel: klinisch, persoonlijk, functioneel en maatschappelijk herstel.

Het valt te overwegen om specifieke instrumenten zoals de NEL of I.ROC te gebruiken om de
beperkingen en de ontwikkelingen in het (persoonlijk/maatschappelijk) functioneren in kaart te
brengen.

Het valt te overwegen om in bepaalde gevallen rehabilitatieinterventies in te zetten om het persoonlijk
functioneren en het maatschappelijk participeren te verbeteren.
5
Het is aan te bevelen om in behandelingen interpersoonlijke kwetsbaarheden en vaardigheden buiten
de behandelsetting (familie, partner, vrienden, huisgenoten, collega’s, leidinggevenden, ed.) als
kernelement te zien, net zoals de therapeutische relatie dat is binnen die behandeling.

Het is aan te bevelen altijd te vragen naar wensen op het terrein van sociaal netwerk, opleiding - werk,
financiële middelen, woonomstandigheden, fitheid/lichamelijke gezondheid, stigmatisering en
uitsluiting, en zingeving.

Het valt te overwegen om ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact in te zetten met het oog op
erkenning en herkenning.
Het is aan te bevelen om te bepalen welke interventies gericht op vereiste en gewenste psychische
(executieve) functies - zoals trainingsprogramma’s, e-health modules, ed. - binnen de therapeutische
setting kunnen worden aangeboden, en wat beter uitbesteed kan worden.

Het is aan te bevelen pro-actief samenwerking te zoeken met op herstelgerichte programma’s. Streef
daarbij naar het overbruggen van de kloof tussen programma’s die specifieker gericht zijn op klinisch
herstel en programma’s die specifieker gericht zijn herstel, rehabilitatie en re-integratie.
10
Het wordt aanbevolen om in het belang van de patiënt, en altijd in samenspraak met de patiënt,
adequate informatie te verstrekken aan derden.
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Zie het bovenstaande als essentiële onderdelen van een volwaardige behandeling met uiteenlopende
elementen in het kader van duurzaam herstel, rehabilitatie en terugvalpreventie. Bij alles geldt
uiteraard dat de patiënt uiteindelijk bepalend is in wat, waar en hoe aan de orde komt, waar hij bij
geholpen wil worden en waarbij niet. Essentieel blijft het aan de orde stellen, zoals je bij een goed
psychologisch of psychiatrisch onderzoek doet.
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10.3

Werk

10.3.1

Inleiding

Onder werk wordt verstaan wat nodig is – scholing/opleidingen – om tot gewenst werk te komen en het
palet van vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het streven is betaald werk, maar dat zal niet voor iedereen
(direct) haalbaar zijn.
Er is wetenschappelijk bewijs is dat zowel patiënten in behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis
(Ettner et al., 2011; Knudsen et al., 2012; McGurk et al., 2013; Østby et al., 2014; Tyrer, 2014) als mensen
met symptomen van een persoonlijkheidsstoornis in de algemene bevolking (Cuijpers et al., 2010; Fortin
et al., 2017; Juurlink et al., 2018; Michon et al., 2008; Viinikainen & Kokko, 2012; Vlasveld et al., 2013)
vaker uitvallen en verminderd functioneren op het werk. Toch, wordt er nog weinig aandacht besteedt
aan het verbeteren daarvan. Functioneren blijft achter, zelfs na succesvolle symptomatische behandeling
(Bateman, 2012; Coid et al., 2006; Skodol et al., 2005). Ook is er dikwijls sprake van comorbiditeit - het
gelijktijdig voorkomen van andere veel voorkomende psychiatrische aandoeningen (Gunderson et al.,
2008; Ten Have et al., 2016; Tomko et al., 2014) -en dat vergroot de kans op verminderd functioneren
tijdens het werk (Juurlink et al., 2020; Yang et al., 2010; Zimmerman et al., 2012). Er is sprake van grote
heterogeniteit binnen persoonlijkheidsstoornissen, waarbij ernst en type symptomen sterk kunnen
verschillen.
Een gedeeld kenmerk van alle persoonlijkheidsstoornissen is moeite hebben met interpersoonlijke
relaties (Tyrer et al., 2015). Dit kenmerk zou ook een centrale factor spelen bij verminderd functioneren
tijdens het werk (Ettner et al., 2011). Tegelijkertijd kunnen symptomen van een persoonlijkheidsstoornis
zowel belemmerende als bevorderende factoren voor functioneren op het werk inhouden (Juurlink et al.,
2019a). Iemand met een borderline-persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld veel moeite hebben doelen
te behalen door emotionele onrust, terwijl iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis
succesvol kan zijn door een aanleg voor een competitieve natuur (Ettner et al., 2011). Bovendien heeft
functioneren op het werk niet enkel met symptomen van een persoonlijkheidsstoornis te maken, maar
wordt het mede bepaald door: comorbiditeit, ernst en werk omstandigheden (Plaisier et al., 2010; Ten
Have et al., 2016).
In de factsheet ‘Werk en persoonlijkheidsstoornissen’ (link) worden de factoren beschreven die een rol
kunnen spelen bij werk en persoonlijkheidsstoornissen. Het gaat hierbij om zowel maatschappelijke
aspecten
(beschikbaarheid werk, stigmatisering, sociale wetgeving) als persoonlijke aspecten
(capaciteiten/opleiding, stabiliteit, coping, gezinskenmerken). Ook persoonlijkheidskernmerken spelen
een rol (relationele vaardigheden, waarden en interesses). Opvattingen van bedrijven/ werkgevers ,
verzekeringsartsen/bedrijfsartsen over psychiatrische stoornissen, kennis en kunde als wel het vermogen
hier genuanceerd naar te kijken zijn van invloed. Daarnaast speelt de inzet en betrokkenheid van de GGz
ten aanzien van het onderwerp scholing/ werk een rol.
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Er wordt veelal een kloof ervaren tussen curatieve geneeskunde (GGz) en arbeidsgeneeskunde (bedrijfsen verzekeringsarts). Min of meer daartussen in zijn tal van organisaties, programma’s en disciplines
jobcoaches, IPS, bemiddelingsbureaus, re-integratiebureaus, gemeente, werkgever/leidinggevenden.
Door de verdeeldheid, verschillende belangen en financiering wordt samenwerking en integratie
bemoeilijkt.
Hij is nu vaak zo dat er pas actie komt als de problemen zich in volle hevigheid hebben gemanifesteerd,
waardoor werk (tijdelijk of langdurend) onmogelijk is geworden. Er zijn aanwijzingen dat een
geïntegreerde aanpak - sGGz en UVW - sneller herstel van arbeidsparticipatie geeft (Cissen e.a., 2019)

10.3.2
10

Wetenschappelijke onderbouwing

Selectiecriteria
Studies waarbij een interventie gericht op rehabilitatie en/of herstel wordt vergeleken met usual care of
géén interventie. Er werden 2 studies gevonden

15

20

In de Nederlandse studie van Juurlink et al. (2019) werd een secundaire gegevensanalyse uitgevoerd om
te bepalen of het hebben van een persoonlijkheidsstoornis van invloed is op de effectiviteit van IPS.
Hiervoor werden 31 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis vergeleken met 151 patiënten met
andere psychiatrische aandoeningen. Er werd gekeken naar het interactie-effect tussen diagnose en
interventie (IPS versus TVR). Specifiek voor IPS werd bestudeerd of er tussen beide diagnostische groepen
een verschil waarneembaar was in de tijd tot de eerste baan. De auteurs concluderen dat de diagnose
persoonlijkheidsstoornis niet van invloed is op de effectiviteit van IPS en dit impliceert dat IPS voor
mensen met een persoonlijkheidsstoornis dezelfde opbrengsten kan hebben als voor mensen met andere
psychiatrische aandoeningen. Een beperking van de studie is dat er geen onderscheid gemaakt kon
worden in verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen. Evenmin kon de invloed van de ernst van de
stoornis worden vastgesteld.
Conclusie

ΟΟΟ

Het is onzeker maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat Individual Placement and
Support (IPS) ook voor een snellere terugkeer naar werk bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis zorgt.
Juurlink et al., 2019
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Thunnissen et al. (2009) onderzochten in Nederland de effectiviteit van een speciaal opgezette reintegratietraining versus boostersessies bij 128 volwassen patiënten na kortdurende klinische
psychotherapie. Na twee jaar bleef het aantal patiënten met betaald werk in de re-integratietraining gelijk
(76%), in de boostersessies steeg het van 67 naar 87%. Bovendien was de deelname aan de boostersessies
groter. In de overige uitkomstmaten (ziekteverzuim, ervaren belemmeringen in het werk was er geen
verschil. De re-integratietraining was niet effectiever dan de boostersessies. Volgens de auteurs kan het
hierbij van doorslaggevende betekenis zijn geweest dat de patiënten van de boostersessies reeds bekend
waren met de therapeuten waarmee zijn van doen hadden. Daardoor hoefden zij niet te wennen aan
therapeuten, dit in tegenstelling tot de patiënten in de re-integratietraining, die te maken kregen met
nieuwe behandelaars. Als kanttekening kan opgemerkt worden dat de patiënten merendeels al betaald
werk had bij aanvang van de studie. Het percentage werkenden in de algemene beroepsbevolking ligt
nauwelijks hoger dan de hier gevonden percentages, er kon dus nauwelijks vooruitgang geboekt worden.
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Conclusie

ΟΟΟ

Het is onduidelijk of er iets kan worden geconcludeerd over de effectiviteit van
reïntegratietraining t.o.v. boostersesssies bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
in het verbeteren van re-integratie naar werk.
Thunnissen et al., 2009

10.3.3

Van bewijs naar aanbevelingen

10.3.3.1 Kwaliteit van het bewijs
5

10

15

20

25

30

35

Hoewel we weten dat zowel patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en mensen met symptomen van
een persoonlijkheidsstoornis problemen kunnen ervaren op het gebied van werk, is er vooralsnog
onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van één specifieke interventie. In een secundaire analyse op een
eerder uitgevoerd gerandomiseerd gecontroleerd experiment (RCT) bleek het effect van IPS niet anders
voor patiënten in behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis in vergelijking met patiënten met een
andere psychiatrische aandoening (Juurlink et al., 2019). Dit zou kunnen duiden op een gunstig effect van
deze methode. Echter is dit bewijs van lage kwaliteit omdat de studie niet was ingericht om deze vraag te
onderzoeken, er verhoudingsgewijs weinig deelnemers met een persoonlijkheidsstoornis deelnamen en
er geen onderscheid tussen verschillende persoonlijkheidsstoornissen en de ernst gemaakt kon worden.
Evenmin zijn de waarden en voorkeuren van patiënten aan het licht gebracht. Toch zou deze interventie
zwak voor aanbevelen kunnen worden, omdat de interventie consistent effectief is bevonden bij
verschillende doelgroepen. Daarnaast krijgt een patiënt langdurige ondersteuning op basis van zijn/haar
voorkeuren en kan hiermee het arbeidsre-integratie traject naar wens worden vormgegeven. Een RCT
met voldoende deelnemers met een persoonlijkheidsstoornis zou dit echter moeten uitwijzen. Recent is
een RCT gestart die het effect van IPS bij jongeren met een borderline-persoonlijkheidsstoornis
onderzoekt (Chanen et al., 2020). Hopelijk zal dit meer aanknopingspunten geven over het effect van IPS
bij een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast zou deze studie verder inzage geven in de mate
van toepasbaarheid van IPS binnen de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis, die
met een sterkere nadruk op psychotherapie mogelijk minder ruimte biedt voor directe beschikbaarheid
voor werk.
Het effect van een speciaal opgezette re-integratie training na kortdurende klinische psychotherapie bij
mensen met een persoonlijkheidsstoornis bleek niet significant beter voor het vinden van een baan dan
nazorg in de vorm van boostersessies waarbij geen nadruk op re-integratie lag (Thunnissen et al., 2009).
De mate van zekerheid over de effectschattingen is onzeker omdat het merendeel van de deelnemers bij
aanvang van de studie reeds een betaalde baan had en het percentage werkenden in de
beroepsbevolking vergelijkbaar was met het percentage uit de studie. De onderzoekers concluderen dat
patiënten de voorkeur gaven aan de boostersessies in tegenstelling tot de re-integratie training omdat zij
de therapeuten uit de boostersessies reeds kenden. Geen verdere waarden en voorkeuren van patiënten
worden besproken. De re-integratie training wordt op basis van de studieresultaten zwak tegen
aanbevolen, omdat de re-integratietraining geen significant beter resultaat opleverde ten aanzien van
arbeidsparticipatie. Echter de bevinding dat consistentie van therapeut of begeleider bij
arbeidsrehabilitatie relevant lijkt voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is belangrijk en zou
kunnen bijdragen aan het succesvol vinden en behouden van een baan. Er kunnen immers vanuit een
vertrouwelijke relatie zaken uit de werk situatie besproken, onderzocht en mogelijk opgelost worden.
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Er zijn voor professionals talrijke mogelijkheden zich verder te verdiepen in het onderwerp en gebruik te
maken van praktische aanwijzingen, zoals de Generieke modules Arbeid als medicijn (link) en Dagvulling
en participatie (link) en verder routekaart, capability model en tal van interventies, allemaal te vinden op
psychiatrienet (link)
Uit een kwalitatieve studie die de perspectieven over het vinden en behouden van werk bij mensen met
een borderline-persoonlijkheidsstoornis onder patiënten, GGz professionals en verzekeringsartsen
vergeleek, komt naar voren dat er volgens alle drie de groepen eerst meer zelfinzicht met betrekking tot
symptomen van de stoornis nodig zijn om werk functioneren te verbeteren (Juurlink et al., 2019a).
Bovendien, hadden zowel GGz professionals als verzekeringsartsen negatieve vooroordelen over het
vermogen van mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis om duurzaam aan het werk te
blijven. Tot slot, benoemden alle drie de groepen dat de samenwerking tussen GGz, re-integratie en
patiënt sterk verbeterd dient te worden om behandeling en re-integratie beter op elkaar aan te laten
sluiten en de borderline-persoonlijkheidsstoornis in relatie tot werk beter te begrijpen. Dit geeft inzicht in
de noodzaak voor de GGz en re-integratie diensten om meer en beter samen te werken met de patiënt en
door een verbetering van kennis en inzicht trajecten beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast zou de
GGz een actievere rol ten aanzien van arbeidsparticipatie kunnen spelen door bijvoorbeeld doelen ter
bevordering van maatschappelijke participatie op te nemen in het behandelplan. Bovendien is
ondersteuning bij het vinden en behouden van een baan altijd maatwerk, iemand met ernstige
symptomen kan goed functioneren op het werk, terwijl iemand met minder ernstige symptomenveel
moeite kan hebben met functioneren op het werk. Het is daarom geen one-size fits all maar van belang
aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden van de persoon in kwestie. Tevens bleek dat een deel van
de werkenden in Nederland kampt met symptomen van een borderline-persoonlijkheidsstoornis en dat
dit het werk functioneren belemmerd (Juurlink et al., 2018). Deze groep is waarschijnlijk niet in contact
met GGz of re-integratiediensten voor ondersteuning. Daarom is er een belangrijke rol weggelegd in het
bevorderen van werk functioneren op de werkplek. Leidinggevenden en managers zouden ondersteuning
moeten krijgen in hoe om te gaan met psychische klachten van collega’s en de zogenaamde mental health
literacy onder werknemers vergroten. Daarnaast blijkt dat arbozorg professionals vinden dat zij
onvoldoende handvatten hebben om mensen met psychische problemen te ondersteunen (Lugtenberg et
al., 2016; Rebergen et al., 2010), in het bijzonder bij mensen met persoonlijkhaaeidsproblematiek
(Juurlink, 2019a). Het beter opleiden en ontwikkelen van modules waarin de samenwerking tussen GGz,
arbeidsrehabilitatie diensten en de werkplek worden verbeterd zijn nodig om niet alleen patiënten maar
ook mensen met symptomen van een persoonlijkheidsstoornis te ondersteunen in het duurzaam vinden
en/of behouden van een baan.
Het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018 – 2021 is een samenwerkingsverband tussen de
Nederlandse GGz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen
Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.
Aangesloten partijen willen in dit samenwerkingsverband de volgende doelen bereiken:
- Het voorkomen van vroegtijdige uitval van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit het
arbeidsproces
- Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep door goede voorlichting en
ondersteuning van werkgevers
- Het vergroten van toeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk.
Bij mensen met een psychiatrische aandoening is (IPS) een bewezen effectieve methode voor het vinden
en behouden van een baan. De methode werd ontwikkeld in de Verenigde Staten in eerste instantie voor
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mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) (Drake & Bond, 2011), maar is inmiddels ook
bewezen effectief bevonden bij mensen met angst en depressieve, verslavings-, musculoskeletale- en
neurologische stoornissen, patiënten in forensische GGz-zorg en bij veteranen (Bond et al., 2019; Bond et
al., 2015; Burns et al., 2009). De methode is gebaseerd op het eerst plaatsen, dan trainen principe en
focust op de voorkeuren van de patiënt en gaat ervan uit dat iedereen met een werkwens regulier betaald
werk kan vinden en behouden.
In de Nederlandse studie van Juurlink et al. (2019) werd een secundaire gegevensanalyse uitgevoerd om
te bepalen of het hebben van een persoonlijkheidsstoornis van invloed is op de effectiviteit van
Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hiervoor werden 31 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
vergeleken met 151 patiënten met andere psychiatrische aandoeningen. Er werd gekeken naar het
interactie-effect tussen diagnose en interventie (IPS versus TVR). Specifiek voor IPS werd bestudeerd of er
tussen beide diagnostische groepen een verschil waarneembaar was in de tijd tot de eerste baan. De
auteurs concluderen dat de diagnose persoonlijkheidsstoornis niet van invloed is op de effectiviteit van
IPS en dit impliceert dat IPS voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis dezelfde opbrengsten kan
hebben als voor mensen met andere psychiatrische aandoeningen. Een beperking van de studie is dat er
geen onderscheid gemaakt kon worden in verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen. Evenmin kon
de invloed van de ernst van de stoornis worden vastgesteld.
Thunnissen et al. (2009) onderzochten in Nederland de effectiviteit van een speciaal opgezette reintegratietraining versus boostersessies bij 128 volwassen patiënten na kortdurende klinische
psychotherapie. Na twee jaar bleef het aantal patiënten met betaald werk in de re-integratietraining gelijk
(76%), in de boostersessies steeg het van 67 naar 87%. Bovendien was de deelname aan de boostersessies
groter. In de overige uitkomstmaten (ziekteverzuim, ervaren belemmeringen in het werk was er geen
verschil. De re-integratietraining was niet effectiever dan de boostersessies. Volgens de auteurs kan het
hierbij van doorslaggevende betekenis zijn geweest dat de patiënten van de boostersessies reeds bekend
waren met de therapeuten waarmee zijn van doen hadden. Daardoor hoefden zij niet te wennen aan
therapeuten, dit in tegenstelling tot de patiënten in de re-integratietraining, die te maken kregen met
nieuwe behandelaars. Als kanttekening kan opgemerkt worden dat de patiënten merendeels al betaald
werk had bij aanvang van de studie. Het percentage werkenden in de algemene beroepsbevolking ligt
nauwelijks hoger dan de hier gevonden percentages, er kon dus nauwelijks vooruitgang geboekt worden.
10.3.3.3 Balans tussen gewenste en ongewenste effecten
De meeste wetenschappelijke literatuur benadert het vraagstuk werk functioneren bij
persoonlijkheidsstoornissen grotendeels vanuit symptomen en ziekte. Het is wenselijk dat we ons ten
aanzien van rehabilitatie meer gaan richten op het vergroten van het vertrouwen en eigen regie.
Zorgvuldig onderzoeken waarop iemand floreert en waar krachten liggen lijkt een belangrijke voorwaarde
om werk functioneren en duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Er zijn veel verschillende interventies
die mensen met een psychische kwetsbaarheid ondersteunen in het vinden en behouden van werk zoals
de routekaart ‘Psychische klachten en werk’. Het platform ‘Sterk door werk’ (link) biedt voor elke groep:
patiënt/werknemer, werkgever en re-integratieprofessionals een kennisportal met informatie over o.a.
interventies, trainingen, workshops en onderzoek. Daarnaast is werken misschien niet voor iedereen de
meest passende manier en zijn er ook andere vormen van maatschappelijke participatie.
10.3.3.4 Patiënten perspectief
Uit een kwalitatieve studie waarin 12 patiënten in behandeling voor een borderlinepersoonlijkheidsstoornis zijn geïnterviewd (Juurlink et al., 2019a), beschreven patiënten dat zij
voornamelijk last hadden van symptomen van de borderline-persoonlijkheidsstoornis tijdens het werk. Dit
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liep uiteen van vermijdingsgedrag, niet meer op het werk verschijnen tot impulsief gedrag, ruzie maken
met leidinggevende. De meeste patiënten noemden dat de behandeling hielp om meer controle over
deze symptomen te krijgen waardoor zij concludeerden dat behandeling nodig was om werk functioneren
te verbeteren. Veel patiënten noemden ook dat zij liever ondersteuning richting werk kregen vanuit de
GGz behandeling. Dit was een plek waar zij zich begrepen voelden en die ervaring hadden ze in mindere
mate bij re-integratiediensten of het UWV. De meeste patiënten gaven daarnaast aan dat zij liever niet
hun diagnose kenbaar maken op een werkplek of tijdens een sollicitatie, omdat zij ervan overtuigd waren
dat dit nadelige gevolgen zou hebben. Eén patiënt had een positieve ervaring met openheid geven op het
werk, waarbij er ruimte was om taken en uren naar moment en mogelijkheden in te vullen. Tot slot,
gaven de meeste patiënten aan dat zij baat zouden hebben bij een betere samenwerking tussen GGz en
re-integratie diensten zodat zij niet telkens hetzelfde verhaal opnieuw hoeven te doen en behandeling en
re-integratie traject beter op elkaar aansluiten. En wanneer langdurige begeleiding / jobcoaching door
een en dezelfde begeleider/ jobcoach plaatsvindt kan bovendien een vertrouwensrelatie kan worden
opgebouwd. Hierdoor kan bij tegenslagen snel hulp geboden kan worden.
Een van de prangende kwesties voor patiënten is wel of niet open zijn over hun stoornis c.q. beperkingen.
Openheid over psychiatrische stoornissen, bijvoorbeeld bij sollicitaties, kent een groot dilemma. Je wilt
immers belangrijke zaken niet verzwijgen, maar als je het noemt is de kans om aangenomen te worden
kleiner. Werkgevers zijn huiverig (64%) om mensen met psychische problemen aan te nemen, zo bleek uit
onderzoek (link). Mensen met psychische problemen willen in meerderheid (75%) open zijn over hun
aandoening. Het dilemma betekent dat patiënten in de gelegenheid gesteld moeten worden hierover
binnen hun behandeling te praten en al dan niet samen gebruik te maken van internettools (link).
10.3.3.5 Naastbetrokkenenperspectief
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Naasten zijn belangrijk en waardevol en van invloed op de mate waarin iemand succesvol zijn of haar
doelen in het kader van opleidingen en werk kan behalen. Draagvlak en ondersteuning zijn belangrijke
voorwaarden om duurzame verandering teweeg te brengen.
10.3.3.6 Organisatie van zorg

30

Het is belangrijk om de samenwerking tussen de verschillende domeinen die betrokken zijn bij werk:
patiënt, GGz, arbeidsgeneeskundigen, re-integratiediensten en werkplek te verbeteren. De verschillende
domeinen kunnen van elkaar leren en elkaar aanvullen. Voorbeelden van een geïntegreerde aanpak zijn
IPS (Drake & Bond, 2011) en de Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek (link)
waarbij de patiënt/ werknemer centraal staat. Door een geïntegreerde aanpak wordt meer samengewerkt
en afgestemd, wat kan bijdragen aan het wegnemen en verminderen van vooroordelen.
10.3.3.7 Maatschappelijk perspectief
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Persoonlijkheidsstoornissen worden in verschillende studies geassocieerd met verminderd werk
functioneren, het ontvangen van een uitkering en werkeloosheid (Tyrer, 2014; Amundsen Østby et al.,
2014; Knudsen et al., 2014). Soeteman et al. (2008) becijferden dat in Nederland één derde van de totale
kosten voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis aan productieverlies relateren. Naast het
kostenperspectief, is voor iedereen (ongeacht psychiatrische aandoening of kwetsbaarheid) over het
algemeen deelnemen aan de maatschappij binnen een inclusieve samenleving bevorderlijk voor de
gezondheid.
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10.3.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen scholing, opleidingen en (vrijwilligers of betaald) werk structureel te bespreken en
gewenste doelen in het behandelplan op te nemen.

Het is aan te bevelen om – als het binnen de behandelsetting onvoldoende lukt – samen te werken met
externe deskundigen zoals jobcoaches, re-integratiebureaus of de interventie Individual Placement and
Support (IPS) in te zetten.

Het is aan te bevelen om (samen met patiënt) de diverse beschikbare gereedschappen in te zetten,
zoals ‘Routekaart psychische klachten en werk’, te vinden op psychiatrienet (link).

Het is aan te bevelen om actief de samenwerking tussen GGz, arbeidsgeneeskundigen en reintegratiediensten te verbeteren.
5
Gebruik Coral 2.0 of andere tools (link) om het dilemma van openheid bij sollicitaties te bespreken.

Het is aan te bevelen een bijdrage te leveren aan het informeren van arbeidsgeneeskundigen,
managers en leidinggevenden en anderen die betrokken zijn bij re-integratie, zeker bij langdurige
uitval, door meer handvatten te geven over omgaan met psychische kwetsbaarheden en
persoonlijkheidstrekken.
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Hoofdstuk 11 Systeeminterventies en Naasten
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Inleiding

Uitgangsvraag
•
Welke systeeminterventies en interventies gericht op naasten zijn effectief bij
persoonlijkheidsstoornissen?
In het dagelijks leven is merkbaar en voelbaar dat psychische problemen tot relationele problemen
kunnen leiden, maar ook dat relationele problemen psychische problemen kunnen aanjagen. Het is
zodoende van cruciaal belang om in het behandelproces contextueel te denken en te handelen. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren door behalve aan de patiënt ook aan diens naasten uitleg en advies te geven
met betrekking tot de persoonlijkheidsstoornis ("psycho-educatie"). Ook kan worden geprobeerd de
omgeving van de patiënt of de verhouding van de patiënt met diens omgeving te beïnvloeden met
systemische vormen van psychotherapie, zoals partner-relatietherapie of gezinstherapie c.q.
systeemtherapie.
Een persoonlijkheidsstoornis als psychische stoornis wordt gekenmerkt door een duurzaam en inflexibel
patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen op het gebied van cognities, affectiviteit, impulscontrole
en interpersoonlijk functioneren. De interpersoonlijke dimensie maakt het noodzakelijk om de naasten te
betrekken bij de behandeling van een persoonlijkheidsstoornis. Immers, de interactie tussen de patiënt en
diens naasten kan uitlokkende of onderhoudende factor voor het in stand houden van een
persoonlijkheidsstoornis vormen. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis ervaren hun omgang met
anderen vaak als complex en vol stress. Dit kan zichtbaar worden in de relaties met de familie, maar ook
in de relaties met bijvoorbeeld werk en vrienden. Het kan leiden tot heftige uitbarstingen van emoties,
maar ook tot vermijding van het contact. Verder kan het leven met een persoon met een
persoonlijkheidsstoornis veel impact hebben op het leven van de naasten opleveren; naasten omschrijven
hun leven vaak als een achtbaan.
Een aantal theorieën specifiek over de borderline-persoonlijkheidsstoornis benadrukken het belang van
het interpersoonlijke functioneren in de ontwikkeling van de borderline-persoonlijkheidsstoornis
(Bateman & Fonagy 2004; Clarkin, Yoemans, & Kernberg, 1999; Linehan 1993). Fruzzetti et al. (2005;
2008) hebben de biopsychosociale therorie uitgewerkt tot een model waarin de borderlingpersoonlijkheidsstoornis in stand wordt gehouden door een cyclus van emotionele escalaties, inaccurate
reacties en invaliderende uitkomsten (Fruzzetti, Shenk, & Hoffman, 2005; Fruzzetti & Fantozzi, 2008).
Volgens het model zou de spanning in de relatie leiden tot een verhoging van de draaglast aan de kant
van de patiënt en diens naasten en een versterking van de symptomen. Interventies die zowel de
spanning in de relatie aanpakken alsmede een afname van de lijdensdruk van de patiënt en de draaglast
van de naasten beogen zouden derhalve mogelijk tot effectieve en efficiënte behandelresultaten kunnen
leiden.
Interventies voor naasten kunnen in twee groepen worden ingedeeld, namelijk interventies voor naasten
met patiënt en interventies voor naasten zonder patiënt. Ze kunnen worden gelabeld als psycho-educatie
en systeemtherapie. Psycho-educatie is een vorm van educatie waarbij een onderscheid gemaakt kan
worden tussen voorlichting over de stoornis en training van vaardigheden. Het trainen van vaardigheden
van naasten kan mogelijk helpen om de relationship-distress te verminderen en de draaglast van de
naasten en de lijdensdruk van de patiënt te verlichten. Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij
de focus ligt op het signaleren en het opheffen van maladaptive interactiepatronen tussen betrokkenen.
Het is gericht op het behandelen van klachten in samenhang met de sociale, relationele en culturele
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context (naasten nemen deel aan de therapie). Binnen dit kader kan een bijzondere groep van
interventies worden onderscheiden gericht op het versterken van ouderschapsvaardigheden van mensen
met een persoonlijkheidsstoornis om de kinderen binnen het gezin te beschermen.

11.2
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Wetenschappelijke onderbouwing

Uit de brede search, aangevuld met een additionele specifieke search werden 5 reviews gevonden. De
reviews van Bailey & Grenyer (2013), Greer & Cohen (2018) en Fossati & Sonnema (2018) zijn vooral
kwalitatief van aard en bevatten in globale termen de effecten van een aantal interventies voor ouders en
partners van patiënten met een borderling-persoonlijkheidsstoornis. In Fitzpatrick et al. (2019) en Guillén
et al. (2021) is tevens kwantitatief onderzoek samengevat gericht op interventies bij naasten van
patiënten met een borderling-persoonlijkheidsstoornis. In alle reviews werden verschillende soorten
studies meegenomen (zoals pre-post design, etc, maar ook RCT’s). De reviews waren van lage kwaliteit.
Daarom is besloten de wetenschappelijke onderbouwing te beperken tot de gevonden RCT’s uit de
reviews.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van de uitgangsvragen van submodule 3G zijn twee RCT’s over
naasten van personen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS) geïncludeerd. Bij het beschrijven
van de resultaten en conclusies is geprobeerd om de data zoveel mogelijk samen te vatten, echter waren
de RCT’s divers wat betreft interventies en uitkomstmaten. De resultaten worden per vraag en per
interventie gepresenteerd.
Welke overige systeeminterventies en interventies gericht op naasten zijn effectief bij
persoonlijkheidsstoornissen?
Borderline-persoonlijkheidsstoornis: Staying Connect
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35

In een kwalitatief redelijk uitgevoerde RCT van Grenyer et al., 2019 werd de zelf-gerapporteerde zorglast
vergeleken tussen twee groepen verzorgers van mensen met BPS die direct psycho-educatie kregen
(n=25) of eerst drie maanden op een wachtlijst kwamen te staan en daarna psycho-educatie kregen (n=24
(Grenyer , 2019). De psycho-educatie omvatte in totaal 16 uur aan face-to-face contact verdeeld over 10
weken in een groep van 6-8 deelnemers. De therapie bestond uit: 1) een ééndaagse groepssessie met
inleiding over de belangrijkste programmaonderdelen en psycho-educatie met betrekking tot
persoonlijkheidsstoornissen, veiligheidsplanning en zelfzorg; en 2) 4 groepssessies van 2 uur met nadruk
op implementatie van het relatiemodel en de bijbehorende vaardigheden en strategieën voor elke
gezinssetting. In vergelijking met de wachtlijstgroep werden voor verzorgers in de interventiegroep
significant grotere verbeteringen gevonden in de relatie tussen de verzorger en het familielid met BPS
(gemeten met de “Dyadic Adjustment Scale-4”; d=0,78; middelgroot effect), familie empowerment
gemeten met de “Family Empowerment Scale” (d=1,4; zeer groot effect), en een vermindering van
uitgedrukte emoties in de gezinsomgeving (gemeten met de “The Family Questionnaire”; effectgrootte
TFQ-kritiek d=-0,66 (middelgroot effect); effectgrootte TFQ-overbetrokkenheid d=-0,35 (klein effect)).
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Er zijn aanwijzingen dat uitgebreide psycho-educatie met vaardigheidstraining voor
verzorgers van een persoon met BPS heeft een zeer groot effect heeft op de uitkomst
‘familie empowerment’, een middelgroot effect op verbetering van de relatiekwaliteit
tussen de verzorger en het familielid met BPS en een klein tot middelgroot effect op de
vermindering van uitgedrukte emoties in de gezinsomgeving.*
Grenyer et al., 2019

*downgraded for risk of bias and imprecision

Borderline-persoonlijkheidsstoornis: MBT-FACTS

5

10

15

20

25

In een kwalitatief redelijk uitgevoerde RCT van Bateman & Fonagy (2019) werd gekeken naar de reductie
van crisisincidenten bij personen met een BPS, na het volgen van een educatief programma voor
familieleden of naasten van een persoon met BPS (Bateman & Fonagy, 2019). De interventiegroep (n=29)
kreeg een behandeling gebaseerd op het mentalisatiemodel van de psychische aandoening
(“mentalization-based treatment”) dat bestond uit 5 sessies met een duur van 1 tot 1,5 uur. Een mix van
didactische presentaties, werkgroepen, rollenspellen, video’s en discussies vond plaats, waarin de
volgende onderwerpen aan bod kwamen: 1) Karakteristieken van BPS en problemen tijdens de interactie
met een persoon met BPS; 2) De concepten mindfulness en mentalisatie; 3) Rollenspellen gebaseerd op
problemen die spelen onder de deelnemers; 4) Werken aan het vermogen om je in te leven in de andere
persoon; en 5) Het gebruik van mentalisatie-technieken voor het oplossen van problemen. De
controlegroep (n=27) kreeg dezelfde interventie aangeboden, met een vertraging van gemiddeld 9 weken
ten opzichte van de interventiegroep. Zes weken na de start van de interventie en na afloop van de
interventie werden significante verbeteringen gevonden in de interventiegroep ten opzichte van de
controlegroep voor de uitkomst reductie van crisisincidenten bij personen met BPS, zoals gerapporteerd
door een familielid of naaste van een persoon met BPS. Er werd een zeer groot effect gevonden (d=1,9;
95% BI 1,16-2,57) na afloop van de interventie. De gerapporteerde incidenten waren voornamelijk
gerelateerd aan familie-interacties en incidenten zoals ruzie, fysiek geweld, dreigen met zelfmoord,
conflicten over automutilatie, asociaal/antisociaal gedrag of ongecontroleerde emotionele uitbarstingen.
Andere significante verschillen ten gunste van de interventiegroep werden gevonden voor het
functioneren en het welbevinden van de familie/naasten van de persoon met BPS. Hier zijn geen
effectgroottes voor gerapporteerd in het artikel. De studie is van redelijke kwaliteit; de kwaliteit van deze
RCT is onder andere gedowngrade doordat de resultaten gebaseerd waren op zelfrapportage en er een
relatief kleine studiepopulatie was geïncludeerd.
Er zijn aanwijzingen dat de interventie MBT-FACTS voor familieleden of naasten van een
persoon met BPS h een zeer groot effect op de reductie van crisisincidenten bij personen
met BPS heeft, zoals gerapporteerd door een familielid/naaste.


Er zijn aanwijzingen dat de interventie MBT-FACTS voor familieleden of naasten van een
persoon met BPS effect heeft op het functioneren en het welbevinden van de familie/
naasten.
Bateman & Fonagy, 2019

downgraded for risk of bias and imprecision

Pagina 217 van 408

11.3

Van bewijs naar aanbevelingen

Algemeen

5

10

De werkgroep is van oordeel dat het gedrag en de relatie tussen patiënten en naasten een factor kunnen
vormen bij het instandhouden van een persoonlijkheidsstoornis. Derhalve is het uitermate belangrijk dat
naasten voorlichting en begeleiding kunnen krijgen over de omgang met een patiënt. Een vervolg stap is
het trainen en coachen van naasten in vaardigheden voor het omgaan met een patiënt. Ten slotte kan
een systeemaanpak worden overwogen waarbij de naasten deelnemen aan de therapie, waarin een
hechtingsgerichte benadering het meest passend is. Zo’n benadering bevordert het wederzijds
mentaliseren. Een bijzondere plaats wordt ingenomen voor interventies gericht op het versterken van
ouderschapsvaardigheden.

11.3.1

15

Kwaliteit van Bewijs

Naast de hierboven besproken RCT’s werden een vijftal reviews (Bailey & Grenyer, 2013; Greer & Cohen,
2018; Fossati & Somma, 2018; Fitzpatrick et al., 2019; Guillén et al., 2021) gevonden. De studies uit de
reviews waren heterogeen qua studie design (surveys, pre-post studies en RCT) en de focus van de studies
was variabel (psycho-educatie, vaardigheden, relatietherapie en ouderschap). Onderstaand een overzicht
van de gevonden interventies en studies uit de reviews met referentiekader/interventiemodel:
Kennis/Inzicht
Making Sense
Staying Connect

20

(Pearce et al., 2017)
(Grenyer et al., 2018)

Cognitive Analytical Therapy
Affect-Identity-Relationship

(Hoffman et al., 2005)
(Bateman et al., 2019)

Dialectical Behavioral Therapy
Mentalization Based Treatment

(Kamalabadi et al., 2012)
(Kirby & Baucom, 2007)

Dialectical Behavioral Therapy
Cognitieve Behavioral Therapy

(Nijssens et al., 2013)
(Renneberg & Rosenbach, 2016)

Mentalization Based Treatment
Dialectical Behavioral Therapy

Vaardigheden
Family Skills
MBT-FACTS
Relatie/Partner

25

Couple-DBT
Couple EDT
Ouderschap
MBT Parents
Parent Skills

30

35

De gevonden interventies zijn voornamelijk gericht op naasten van mensen met een borderlingpersoonlijkheidsstoornis; de groep van Wilks et al. (2017) was heterogeen van samenstelling. De
algemene lijn van de reviews is dat naasten vanwege van hun relatie met een individu met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis objectief en subjectie last hebben van lijdensdruk en gevoelens van
depressie en angst en moeite hebben met het balanceren tussen hun rol als naaste en hun rol als
verzorger (Bailey & Grenyer, 2013; Greer & Cohen, 2018).
Aangezien systeemtherapie zich vooral richt op de relaties heeft het onderzoek naar individuele
psychopathologie geen prioriteit gekend. Derhalve is de hoeveelheid onderzoek hieromtrent beperkt. De
site van de NVRG geeft een overzicht van de belangrijkste studies.
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Kennis/Inzicht

5

Making Sense of Borderline bestaat uit een drietal voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders van jongeren
met een borderling-persoonlijkheidsstoornis. Een studie suggereert dat de interventie kan leiden tot een
afname van de ervaren draaglast en een toename van de kennis en het begrip bij de ouders (Pearce et al.,
2017).

10

Staying Connected is psycho-educatie programma voor naasten van mensen met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis, gericht op het versterken van de naasten met vaardigheden voor de omgang
met hun relatie. Een RCT studie laat zien dat dat het aannemelijk is dat de interventie kan leiden tot een
toename van family empowerment en dyadic relatiekwaliteit en een afname van de expressed emotions
(Gernyer et al., 2019).
Vaardigheden
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Family Skills (inclusief family Connections) is een reeks van interventies gericht op naasten van mensen
met een (borderline) persoonlijkheidsstoornis om DBT vaardigheden aan te leren; de interventies variëren
qua opzet en duur van drie tot zes maanden. Studies naar de interventies suggereren dat de interventies
kunnen leiden tot een afname van de ervaren draaglast en het gevoel van hopeloosheid en een toename
van de ervaren autonomie en grip op de situatie (Ekdahl et al., 2014; Flynn et al., 2017; Hoffman et al.,
2007; Liljedahl et al., 2019; Miller & Skerven, 2017; Wilks et al., 2017).
MBT-FACTS is een interventie van vijf sessies voor naasten van mensen met een borderlingpersoonlijkheidsstoornis gericht op het aanleren van mindfullness- en mentalisatietechnieken om
problemen in hun relatie op te lossen. Een RCT studie laat zien dat het aannemelijk is dat MBT-FACTS kan
leiden tot een afname van negatieve incidenten en een verbetering van het familie functioneren en het
welbevinden van de naasten (Bateman et al., 2019)
Relatie/Partner

25

30

Couples-DBT is een individuele relatietherapie met 14 wekelijkse sessies. Vergeleken met een
wachtlijstconditie zijn er aanwijzingen dat Couples-DBT zou kunnen helpen om de ernst van de borderline
symptomen te beperken en de relatiekwaliteit vanuit het perspectief van patiënt en partner te
verbeteren (Kamalaba et al., 2012).
Couples EDT is een groepsgewijze relatietherapie met 16 wekelijkse sessies. Volgens een pre-post pilot
studie zijn er aanwijzingen dat couples-EDT zou kunnen helpen om de ernst van de emotionele
disregulatie te beperken en mogelijk de relatiekwaliteit vanuit het perspectief van de patiënt te
verbeteren (Kirby & Baucom, 2007).
Ouderschap

35

40

MBT Parents is een programma voor ouders met BPS en hun kinderen. Het programma focust op het
versterken van het reflexieve functioneren van de ouders om de ontwikkeling van het kind te bevorderen
en de intergenerationele overdracht te beperken. De resultaten van het programma lijken beloftevol te
zijn (Nijssen et al., 2013).
Parent Skills is een programma voor moeders met BPS met kinderen van 0-6 jaar op basis van DBT
principes. Het programma bestaat uit twaalf sessies met huiswerk gericht op het versterken van
ouderschapsvaardigheden. De resultaten van een pilot studie over het programma lijken beloftevol te zijn
(Rennenberg & Rosenbach, 2016).
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Conclusies

5

Er is een beperkt vertrouwen in het bewijs voor Staying Connected, Family Skills inclusief Family
Connections en MBT-FACTS, vanwege enerzijds de RCT opzet bij Staying Connected en MBT-Facts en
anderzijds het aantal studies met vergelijkbare uitkomsten bij Family Skills en family Connections. Er is
een laag vertrouwen in het bewijs voor Making Sense of Borderline, Couples-DBT, Couples EDT, MBT
Parents en Parent Skills op grond van de studie-opzet.

11.3.2

10

15

De uitkomstmaten van interventies voor naasten kunnen op drie domeinen liggen, namelijk de draaglast
van de naasten, de distress van de relatie en het herstel van de patiënt. In de studies wordt voornamelijk
de draaglast van naasten gerapporteerd. Bateman (2019) vermeldt bij MBT-FACTS de negatieve
incidenten, zoals gerapporteerd door de naasten, als uitkomstmaat.
De werkgroep is van oordeel dat de studies het beeld geven dat interventies voor naasten kunnen helpen
bij het reduceren van de draaglast van naasten en dat het trainen van vaardigheden mogelijk kan leiden
tot het verminderen van negatieve incidenten. De werkgroep is van mening dat systeemtherapie een
positief effect kan hebben op de emotieregulatie en de kwaliteit van de relatie. Programma’s gericht op
het verbeteren van ouderschapsvaardigheden zijn veelbelovend. Er zijn geen aanwijzingen dat de
interventies leiden tot ongunstige effecten voor naasten of patiënten.

11.3.3
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Patiënten perspectief

Patiënten ervaren vaak onbegrip in hun relatie en hun communicatie met hun naasten, waardoor hun
zelfbeeld negatief beïnvloed kan worden en (imploderende of exploderende) escalaties in hun contacten
kunnen optreden met een verlies aan gevoel van verbondenheid tot gevolg. Volgens de werkgroep mag
verwacht worden dat een vermindering van de escalaties kan leiden tot een vermindering van de
lijdensdruk van de patiënt en een verbetering van de het functioneren van de patiënt in de relatie met zijn
of haar naasten.
Een specifieke groep zijn patiënten met kinderen. Vanwege hun persoonlijkheidsproblematiek kan deze
groep vaak moeite met het vervullen van hun ouderschapsrol in bepaalde ontwikkelingsfasen van de
kinderen (met name de puberteit van de kinderen is een lastige periode omdat dan het zelf en de
identiteit van de ouder meestal onder druk komt te staan). Hun kinderen lopen een risico op
hechtingsproblemen met mogelijk intergenerationele overdracht van de persoonlijkheidsproblematiek tot
gevolg.

11.3.4

35

Balans tussen gewenste en ongewenste effecten

Naastenperspectief

Naasten ervaren vaak een forse draaglast door het leven met een individu met een persoonlijkheidsstoornis, waardoor ze het risico lopen om zelf zorgvrager te worden. Verder kunnen naasten
vanuit hun onmacht naast hun rol als steunverlener soms fungeren als stoorzender. Het is belangrijk om
naasten adequaat toe te rusten voor hun omgang met een patiënt, zodat enerzijds de balans tussen
draaglast en draagkracht meer in evenwicht gebracht kan worden en anderzijds de interactie tussen de
naaste en de patiënt tot minder escalaties leidt (hetgeen waarschijnlijk een positief effect op de patiënt
kan hebben). Lotgenotencontact kan een onmisbare rol spelen voor de erkenning en de herkenning van
hun situatie en de verlichting en de validering van hun draaglast.

Pagina 220 van 408

5

10

15

20

25

Ouders en opvoeders van jongeren vormen een specifieke groep, aangezien jongeren vaak bij hun ouders
wonen en afhankelijk zijn van hun ouders. Het initiatief tot het zoeken van hulp wordt vaak geïnitieerd
door een ouder. Ouders en opvoeders rapporteren een hoge mate van lijdensdruk, negatieve
opvoedingservaringen en niet-adaptieve coping strategieën (Seigerman et al., 2020). Deze zijn van invloed
op de context waarin een jongere zich ontwikkelt. Vanwege dat de centrale ontwikkelingstaken op het
gebied van individuatie en separatie, is het van belang om in een behandelplan altijd afspraken te maken
over hoe ouders en andere belangrijke naasten betrokken zullen worden, met heldere afspraken rond
samenwerking en privacy om zo de randvoorwaarden te creëren voor het goed kunnen profiteren van
behandeling door de jongere en diens naasten.

11.3.5

Professioneel Perspectief

De interventies zijn voornamelijk onderzocht bij naasten van mensen met een borderlingpersoonlijkheidsstoornis. Dit sluit aan bij de grote aandacht voor cluster B persoonlijkheidsstoornissen
zoals die jarenlang bestaan heeft. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor cluster C
persoonlijkheidsstoornissen. Het model van Fruzzetti et al. (2005; 2008) van emotionele escalaties,
inadequate reacties en invaliderende uitkomsten is naar het oordeel van de werkgroep niet beperkt tot
de borderling-persoonlijkheidsstoornis. Mensen met cluster C persoonlijkheidsstoornissen kunnen ook
heftige gevoelens van zorg, angst en machteloosheid oproepen bij naasten. In hechtingstermen komt het
terugtrekken of opgeven, na het aanklampen en is zodoende moeilijk te bewerken, immers patiënten
zitten meer in de modus van ‘ik kan het beter zelf uitzoeken’, maar de naasten maken zich zorgen om dat
ze zien dat het slechter gaat. Hoewel deze specifieke vormen van behandeling niet uitgebreid onderzocht
zijn, is de ervaring uit de praktijk dat verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen kunnen vragen om
verschillende interventies voor zowel patiënten als naasten. Bij externaliserende problematiek is het
adagium vaak de-escaleren en vertragen. Bij internaliserende problematiek gaat het veel meer om het
binnen een veilige context verhogen van het spanningsniveau in het contact, het respectvol bevragen en
het aanmoedigen emoties te beleven en uit te spreken.
Systeemtherapie beoogt destructieve patronen (verwijten en eisen) te onderkennen en te doorbreken en
constructieve patronen (dialoog, stimuleren van nieuwsgierigheid en ruimte) te bevorderen. De expertise
van systeemtherapie is juist de relaties en context waarin de problemen plaatsvinden. In die relaties
wordt er steeds gezocht naar patronen die blokkeren en wordt er gezocht naar veerkracht.
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Tegelijkertijd zijn er in de omgang met families en naastbetrokkenen practice based interventies vanuit de
systeemtherapie die bruikbaar zijn voor het praten met mensen met persoonlijkheidsstoornissen en hun
naasten:
Invoegen (kennismaking met aandacht voor de niet problematische aspecten van de relaties),
waarnemen (wat zie je voor interacties plaatsvinden), aansluiten (wat is ieders last, zorg en stress;
mutipartijdigheid als attitude) en toevoegen (pas als we aangesloten zijn kunnen we pas onze
expertise toevoegen). Er wordt steeds gekeken naar wat is betrekkelijk gezond en normaal, is er
sprake van ontwrichting door de problemen van de patiënt, zijn er al langere tijd dysfunctionele
patronen of zijn de patronen beschadigend (is de veiligheid in het geding).
Het onderkennen van destructieve patronen en het ‘externaliseren’ van dit patroon: ‘jullie zijn in
een patroon geraakt en daar hebben jullie allemaal last van’. De toestemming om dit patroon, de
relationele blokkade verder te onderzoeken en te bewerken. Het analyseren van patronen heeft
een verdieping gekregen in de hechtingsgerichte relatie en gezinstherapie (EFT, EFFT, ABFT). Deze
vorm van hechtingsgerichte therapie heeft een sterke connectie met de MBT. Het middels een
‘road map’ systematisch proberen te herstellen van belangrijke relaties is hun uitgangspunt.
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Hoewel ze goede resultaten hebben bij emotieregulatie problematiek en suïcidaliteit hebben ze
hun onderzoek niet gespecificeerd voor persoonlijkheidsproblematiek.
Zo kan systeeminterventies een belangrijke bijdrage leveren aan het werken aan regulatie van
emoties met familierelaties, vrienden en andere belangrijke naasten. Dit zal de relaties veranderen
want die worden veiliger en responsiever.
Uiteraard wordt er ook aandacht besteedt aan de helpende en niet helpende overtuigingen van
zowel patiënt als naasten en wordt er gezocht naar verruiming en herformulering zodat de
problemen ook een andere betekenis kunnen krijgen.
Het is van belang om systemisch na te denken over de behandelcontext van de patiënt, dus niet of
individueel of systeemtherapie, maar op welke manier kunnen we patiënt en naastbetrokkenen in
een gezamenlijk, wederkerig proces ondersteunen.
Bij complexe en heftige problemen in de relaties is het tijdelijk werken met subsystemen
(bijvoorbeeld in dyades) functioneel. Impulsief gedrag kan zo worden onderzocht worden door te
praten en te reflecteren over de gevolgen. Bij vermijding kan met stilstaan bij de effecten van het
terugtrekken.
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Middelenbeslag

Investeren in de kennis en de competenties van de naasten door voorlichting over de stoornis en training
van vaardigheden is een efficiënte manier om escalaties te beperken en mogelijke crisiopnames te
voorkomen. Een tweetal interventies (Family Connections en MBT-FACTS) kan worden verzorgd door
getrainde naasten.

11.4

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen om naasten van mensen met een persoonlijkheidsstoornis voorlichting en
begeleiding te geven om kennis en begrip van de persoonlijkheidsstoornis en de rollen van de naasten
als in standhoudende en beschermende factor bij te brengen.

Het valt te overwegen om naasten van mensen met een persoonlijkheidsstoornis een
vaardighedencursus aan te bieden om de omgang met de patiënt te trainen, de rol als in
standhoudende factor te beperken en de rol als beschermende factor te versterken.

Het valt te overwegen om partners van mensen met een persoonlijkheidsstoornis een specifieke
relatietherapie zoals Couple-DBT of Couple-EDT of een generieke relatietherapie zoals EFT aan te
bieden om de invaliderende interactiepatronen te doorbreken.

Het valt te overwegen om ouders met een persoonlijkheidsstoornis die kinderen hebben een vorm van
opvoedingsondersteuning aan te bieden om hun ouderschapsvaardigheden te versterken en
intergenerationele overdracht te beperken.
25
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Het is aan te bevelen om naasten van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te attenderen op
lotgenotencontact om verlichting en validering van hun draaglast te bewerkstelligen door herkenning
en erkenning van hun situatie vanuit lotgenotenperspectief.

Pagina 223 van 408

11.5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Referenties

Bailey, R. C., & Grenyer, B. F. (2013). Burden and support needs of carers of persons with borderline
personality disorder: a systematic review. Harvard Review of Psychiatry, 21(5):248-58.
doi:10.1097/HRP.0b013e3182a75c2c.
Bateman A, & Fonagy P (2004). Psychotherapy for Borderline Personality Disorder: Mentalisation Based
Treatment. Oxford, Oxford University Press.
Bateman, A., & Fonagy, P. (2019). A randomized controlled trial of a mentalization-based intervention
(MBT-FACTS) for families of people with borderline personality disorder. Personality Disorders:
Theory, Research, and Treatment, 10(1), 70-79. doi:org/10.1037/per0000298.
Clarkin, J. F., Yeomans, F. E., & Kernberg, O. F. (1999). Psychotherapy for borderline personality. New York,
NY: Wiley.
Ekdahl, S., Idvall, E., & Perseius, K. I. (2014). Family skills training in dialectical behaviour therapy: The
experience of the significant others. Archives of Psychiatric Nursing, 28(4), 235-241.
doi:10.1016/j.apnu.2014.03.002.
Fitzpatrick, S., Wagner, A. C., & Monson, C. M. (2019). Optimizing borderline personality disorder
treatment by incorporating significant others: A review and synthesis. Personality Disorders:
Theory, Research, and Treatment, 10(4), 297–308. doi:10.1037/per0000328.
Flynn, D., Kells, M., Joyce, M., Corcoran, P., Herley, S., Suarez, C. . . . Groeger, J. (2017). Family connections
versus optimised treatment-as-usual for family members of individuals with borderline personality
disorder: Non-randomised controlled study. Borderline Personality Disorder and Emotion
Dysregulation, 4(1), 18. doi:10.1186/s40479-017-0069-1.
Fossati, A., & Somma, A. (2018). Improving family functioning to (hopefully) improve treatment efficacy of
borderline personality disorder: An opportunity not to dismiss. Psychopathology, 51(2), 149–159.
doi:10.1159/000486603.
Fruzzetti, A. E., Shenk, C., & Hoffman, P. D. (2005). Family interaction and the development of borderline
personality disorder: A transactional model. Development and Psychopathology, 17, 1007-1030.
Fruzzetti, A. E., & Fantozzi, B. (2008). Couples therapy and the treatment of borderline personality
disorder and related disorders. In A. Gurman (Ed.), Clinical handbook of couples therapy (4th ed.,
567–590). New York, NY: Guilford Press.
Greer, H. & Cohen, J. (2018). Partners of Individuals with Borderline Personality Disorder: A Systematic
Review of the Literature Examining Their Experiences and the Supports Available to Them. Harvard
Review of Psychiatry, 26, 185-200. doi:10.1097/HRP.0000000000000164.
Grenyer, B. F. S., Bailey, R. C., Lewis, K. L., Matthias, M., Garretty, T., & Bickerton, A. (2019). A randomized
controlled trial of group psychoeducation for carers of persons with borderline personality
disorder. Journal of Personality Disorders, 33(2), 214-228. doi:10.1521/pedi_2018_32_340.
Guillén, V., Díaz-García, A., Mira, A., García-Palacios, A., Escrivá‐Martínez, T., Baños, R., & Botella, C.
(2021). Interventions for Family Members and Carers of Patients with Borderline Personality
Disorder: A Systematic Review. Family Process, 20, 134-144. doi:10.1111/famp.12537.
Hoffman, P. D., Fruzzetti, A. E., Buteau, E., Neiditch, E. R., Penney, D. P. H., Bruce, M. P. H. M. L., Hellman,
F., & Struening, E. (2005). Family connections: a program for relatives of persons with borderline
personality disorder. Family Process, 44(2), 217-25. doi:10.1111/j.1545-5300.2005.00055.x.
Hoffman, P. D., Fruzzetti, A. E., & Buteau, E. (2007). Understanding and engaging families: an education,
skills and support program for relatives impacted by borderline personality disorder. Journal of
Mental Health, 16, 69-82. doi:10.1080/09638230601182052.
Kamalabadi, M. J., Ahmadi, S. A., Etemadi, O., Fatehizadeh, M., Bahrami, F., & Firoozabadi, A. (2012). A
study of the effect of couple dialectical behavioral therapy on symptoms and quality of marital
Pagina 224 van 408

5

10

15

20

25

30

relationships and mental health of Iranian borderline personality couples: a controlled trial.
Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 3, 1480-1487.
Kirby, J. S., & Baucom, D. H. (2007). Treating emotion dysregulation in a couples context: A pilot study of a
couples skills group intervention. Journal of Marital and Family Therapy, 33, 375–391.
Liljedahl, S. I., Kleindienst, N., Wångby-Lundh, M., Lundh, L-G., Daukantaité, D., Fruzzetti, A. E. & Westling,
S. (2019). Family connections in different settings and intensities for underserved and
geographically isolated families: A non-randomised comparison study. Borderline Personality
Disorder and Emotion Dysregulation, 6, 14. doi:10.1186/s40479-019-0111-6.
Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York, NY:
Guilford Press.
Miller, M. L., & Skerven, K. (2017). Family skills: A naturalistic pilot study of a family-oriented dialectical
behavior therapy program. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 6(2), 79-93.
doi:10.1037/cfp0000076.
Nijssens, L., Luyten, P., & Bales, D. L. (2013). Mentalization-based treatment for parents (MBT-P) with
borderline personality disorder and their infants; in Midgley N, Vrouva I (eds): Minding the Child:
Mentalization-Based Interventions with Children, Young People and Their Families. New York,
Routledge/Taylor & Francis, 79–97.
Pearce, J., Jovev, M., Hulbert, C., McKechnie, B., McCutcheon, L., Betts, J. & Chanen, A. M. (2017).
Evaluation of a psychoeducational group intervention for family and friends of youth with
borderline personality disorder. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 4, 5.
doi:10.1186/s40479-017-0056-6.
Rennebergh, B., & Rosenbach, C. (2016). “There is not much help for mothers like me”: parenting skills for
mothers with borderline personality disorder – a newly developed group training program.
Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 3, 16.
Seigerman, M. R., Betts, J. K., Hulbert, C., McKechnie, B., Rayner, V. K., Jovev, M., . . . Chanen, A. M.
(2020). A study comparing the experiences of family and friends of young people with borderline
personality disorder features with family and friends of young people with other serious illnesses
and general population adults. Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation, 7, 17.
doi:10.1186/s40479-020-00128-4.
Wilks, C. R., Valensteinâ-Mah, H., Tran, H., King, A. M. M., Lungu, A., & Linehan, M. M. (2017). Dialectical
behavior therapy skills for families of individuals with behavioral disorders: Initial feasibility and
outcomes. Cognitive and Behavioral Practice, 24(3), 288-295. doi:10.1016/J.CBPRA.2016.06.004.

Pagina 225 van 408

Hoofdstuk 12 Comorbiditeit
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12.1

Algemeen

12.1.1

Inleiding

Uitgangsvragen
•
Welke klinische overwegingen en welk type klachten spelen bij comorbiditeit een doorslaggevende
rol om te focussen op de behandeling van een symptoomstoornis of de persoonlijkheidsstoornis?
•
Welke effectieve interventies/behandelmethoden zijn bekend voor de behandeling van patiënten
met zowel een persoonlijkheidsstoornis als een symptoomstoornis (-comorbiditeit)?
Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis voldoen zeer geregeld eveneens aan de diagnostische criteria
van een of meerdere bijkomende symptoomstoornissen. Dit komt in eerste instantie omdat
persoonlijkheidspathologie een veel voorkomende risicofactor is voor het ontstaan cq de verergering van
een symptoomstoornis. Voorts is er overlap in een aantal descriptieve criteria van de DSM-5
symptoomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen waardoor co-morbiditeit soms beschouwd kan
worden als een gevolg van de wijze van classificeren in de DSM-5. Daarbij is de ernst van de symptomen
in werkelijkheid dimensioneel verdeeld waardoor de categoriale rubricering (afgebakend door arbitraire
afkapwaarden) van de DSM indelingen , kan leiden tot een artificiële ‘comorbiditeit’ (beter coclassificatie).
Volgens de werkgroep is daarom enige terughoudendheid ten aanzien van te vergaande classificatie van
comorbide symptoom- en persoonlijkheidsstoornissen op zijn plaats. Tegelijkertijd is echter duidelijk dat
een aantal symptoomstoornissen wel degelijk samen met een persoonlijkheidsstoornis voorkomen en zijn
ze op basis van valide argumenten van elkaar te onderscheiden (Friborg et al., 2014). Dergelijke
comorbiditeit heeft invloed op de presentatie van symptomen, en heeft gevolgen voor het beloop. Ze
leiden in de dagelijkse praktijk tot veel vragen bij zowel clinici als patiënten over de betekenis van
diagnostiek en de daaruit volgende behandelkeuzes. Om die reden is de richtlijnwerkgroep van mening
dat het gerechtvaardigd is deze bijkomende stoornissen in dit separate hoofdstuk te bespreken. In dit
hoofdstuk wordt de wetenschappelijke onderbouwing voor vijf specifieke (veel voorkomende)
symptoomstoornissen besproken, gevolgd door specifieke aanbevelingen voor de behandeling. Het gaat
om depressieve stemmingsstoornis, posttraumatische- stressstoornis (PTSS), de Aandachtsdeficiëntie-/
hyperactiviteitsstoornis (ADHD) de middel-gerelateerde en verslavingsstoornissen en de eetstoornissen.
Eerst wordt ingegaan op een aantal overkoepelende aanbevelingen die voor alle
persoonlijkheidsstoornissen gelden.

12.1.2

Wetenschappelijke onderbouwing

Zoekstrategie en selectie van studies
PICO (review protocol is opgenomen als bijlage 1).
P

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis en een van de volgende comorbiditeiten:
a. Depressieve stemmingsstoornis
b. Posttraumatische-stressstoornis (PTSS)
c. Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoorn (ADHD)
d. Middel-gerelateerde en verslavingsstoornissen
e. Eetstoornissen
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Psychotherapie of farmacotherapie

C

Standaard zorg (TAU)
Wachtlijstconditie of geen behandeling
Vergelijking met een of meerdere andere behandelingen
Cruciaal:

O

Belangrijk:
- Symptomatisch herstel
- Sociaal herstel
Selectie van studies

5

10

Op 12 november 2020 is een search verricht naar systematische reviews ter beantwoording van de
bovenstaande vraag voor deze vijf vormen van comorbiditeit bij persoonlijkheidsstoornissen in Medline,
PsycInfo en Embase. De zoekstrategie is te vinden in bijlage 2. Deze search resulteerde in 211 artikelen
(66 voor depressie, 26 voor PTSS, 25 voor ADHD, 79 voor verslaving en 15 voor eetstoornissen). Voor een
comorbide depressie bij een persoonlijkheidsstoornissen waren drie papers op basis van titel en abstract
mogelijk geschikt geacht als onderbouwing voor conclusies. Voor PTSS bleef één review over, die
inderdaad werd meegenomen (Slotema et al., 2020). Voor verslaving leken twee reviews geschikt. De
review van Pennay et al. (2011) bleek een voorloper van de review van Lee et al. (2015). Lee et al. (2015)
is derhalve gebruikt voor de wetenschappelijke onderbouwing. Voor zowel comorbide ADHD als
eetstoornissen werden geen geschikte systematische reviews gevonden.

12.1.3

Van bewijs naar aanbevelingen

12.1.3.1 Kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs
15

20

Er bleken nauwelijks primaire studies beschikbaar die de invloed van een symptoomstoornis op de
uitingsvormen en behandeling van een persoonlijkheidsstoornis hebben onderzocht. De meeste studies
benaderen het omgekeerd, namelijk de invloed van een persoonlijkheidsstoornis op een actuele
symptoomstoornis. In die studies gaan de onderzoekers de invloed van de aan- of afwezigheid van
persoonlijkheidsstoornissen op de uitkomst van behandeling na. Hierbij wordt veelal geen duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de verschillende gespecificeerde DSM persoonlijkheidsstoornissen. Daarom
wordt in dit hoofdstuk vrijwel alleen van persoonlijkheidsstoornis als overkoepelend concept gesproken.
Verder is bij niet alle symptoomstoornissen goed onderzoek gedaan naar de invloed van een bijkomende
persoonlijkheidsstoornis en is het aantal bruikbare publicaties beperkt.
12.1.3.2 Professioneel perspectief
Sequentiële, parallelle of geïntegreerde behandeling

25

30

Uit de behandelpraktijk weten we dat het belangrijk is dat ten eerste ernstige, ontregelende en op de
voorgrond staande symptomen behandeling behoeven. Het kan daarbij gaan om symptoomstoornissen
die tot crisis of soms levensbedreigende noodsituaties leiden. Bij ernstige vormen van comorbide
stoornissen als depressie, eetstoornissen en verslaving kan zich dit voordoen. Tenzij anders vermeld in
deze richtlijn dient de bijkomende symptoomstoornis dan primair behandeld te worden, waarbij de
behandelaar rekening houdt van de impact van de persoonlijkheidspathologie op de aard van de
symptomen, de uitvoerbaarheid van interventies en het beloop van de klachten.
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Ook bij minder acute of ernstige maar wel een duidelijk op de voorgrond staande symptoomstoornis zal
veelal primair de richtlijn van de betreffende symptoomstoornis gevolgd worden. Bij de monitoring van de
klachten en het beloop is aangewezen beide te volgen. Bij uitblijven van een gewenst resultaat dient de
diagnostiek en behandelstrategie opnieuw te worden geëvalueerd, waarbij ook een parallelle behandeling
of geïntegreerde behandeling van beide stoornissen overwogen dient te worden.
Verder is belangrijk er op te wijzen dat in geval van een verergering van klachten of problemen bij
patiënten die reeds bekend zijn met een persoonlijkheidsstoornis de mogelijkheid van een (opnieuw)
opspelende bijkomende symptoomstoornis moet worden overwogen. Het risico is dat een exacerbatie
van symptomen te snel of alleen wordt toegeschreven aan een verergering van de manifestatie van de
persoonlijkheidsstoornis en de patiënt daardoor niet de juiste behandeling ontvangt.
Dit geldt met nadruk ook voor lichamelijke klachten en symptomen. Deze kunnen juist bij
persoonlijkheidsstoornissen gemaskeerd worden door een atypische presentatie of aard, of zonder
zorgvuldige evaluatie worden toegeschreven aan psychische factoren, zowel door hulpverleners als door
patiënten zelf. Dit risico op niet herkennen doet zich voor in de GGz, maar zeker ook in de algemene
ziekenhuizen of eerste lijn. Het veronachtzamen hiervan kan er toe leiden dat lichamelijke klachten bij
mensen met persoonlijkheidsstoornissen niet de aandacht en diagnostiek krijgen die dit behoeft
waardoor een adequate behandeling (te lang) uitblijft.
Tot slot wordt er op gewezen dat in de praktijk mensen met persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit geregeld niet goed passen in een bepaalde behandelvorm, afdeling of indicaties voor een
bepaald behandelprogramma. Er ontstaat dan het risico dat ze van de ene naar de andere specialist of
behandelvorm verwezen worden. Het is daarom aangewezen een centrale regiebehandelaar aan te
stellen die de continuïteit van zorg kan borgen.

12.1.4

Algemene aanbevelingen

Het is aan te bevelen om comorbide symptoomstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen in hun
onderlinge samenhang te onderzoeken ten behoeve van een geïntegreerd behandel(stappen)plan

Het is aan te bevelen om bij op de voorgrond staande kenmerken van symptoomstoornissen, ook in
geval van een comorbide persoonlijkheidsstoornis, primair de behandelrichtlijn van de desbetreffende
symptoomstoornis te volgen.
25
Het is aan te bevelen om bij mensen met persoonlijkheidsstoornis alert te blijven op het (opnieuw)
optreden van andere symptoomstoornissen en deze adequaat te behandelen.

Het is aan te bevelen om de behandeling van een patiënt met comorbide symptoomstoornis en een
persoonlijkheidsstoornis zoveel mogelijk te integreren onder regie van één behandelaar.

Mede vanwege de atypische wijze waarop lichamelijke klachten zich bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis kunnen manifesteren is extra alertheid noodzakelijke voor adequate
diagnostiek en behandeling hiervan.
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12.1.5
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Jeugd

Ook bij jongeren met persoonlijkheidspathologie speelt comorbiditeit een belangrijke rol. Zo vonden
Feenstra et al. (2011) dat bij 78,9% van de adolescenten die gediagnosticeerd waren met een
persoonlijkheidsstoornis ook sprake was van een of meerdere symptoomstoornissen. Grofweg lijken door
de ontwikkeling heen vergelijkbare bevindingen ten aanzien van comorbiditeit bij jongeren als bij
volwassenen gevonden (o.a. Kaess et al., 2013), maar worden ook verschillen in comorbiditeit
beschreven. Zo zijn er aanwijzingen dat comorbiditeit een grotere rol speelt bij jongeren dan bij
volwassenen (Chanen et al., 2007), maar ook aanwijzingen dat comorbiditeit juist lager is bij jongeren
voor angststoornissen, waardoor PTSS, middelenmisbruik, eetstoornissen en complexe comorbiditeit
(combinatie van stoornissen in affect en impulsiviteit), terwijl voor stemmingsstoornissen en ADHD
vergelijkbare comorbiditeit werd gevonden in de beide leeftijdscategorieën (Zanarini et al., 2021).
Specifiek voor jongeren is dat er naast psychiatrische comorbiditeit ook veelal bijkomende psychosociale
problemen en gezondheidsproblemen spelen die eveneens zorgvuldig in kaart gebracht moeten worden
en aandacht binnen een interventie moeten krijgen (Barkauskienė et al., 2020).

15

20

Daarnaast is het specifiek bij persoonlijkheidspathologie bij jongeren van belang dat de diagnostiek en
behandeling zich in de klinische praktijk vaak te eenzijdig richten op de comorbide stoornis, terwijl de
persoonlijkheidspathologie nog veelal uitgesteld, verhuld of vermeden wordt (Chanen et al., 2017;
Laurenssen, 2013). Het is dan ook van belang om in het behandelplan de comorbide problematiek
integraal te behandelen, waarbij naast psychiatrische comorbiditeit van persoonlijkheidspathologie en
symptoomstoornissen, er specifiek bij jongeren ook aandacht moet zijn voor bijkomende problemen in
het psychosociale functioneren.
12.1.5.1 Aanbevelingen
Het is ook bij jeugdigen aan te bevelen om alert te zijn op persoonlijkheidsproblematiek bij het
optreden van symptoomstoornissen en deze waar nodig in hun onderlinge samenhang te onderzoeken
ten behoeve van een geïntegreerd behandel(stappen)plan

12.1.6
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Ouderen

Naast in dit hoofdstuk opgenomen comorbide psychische stoornissen speelt bij ouderen met het
vorderen van de leeftijd de aanwezigheid van ernstige comorbide cognitieve en/of somatische
stoornissen een steeds grotere rol. Daarmee neemt tevens de kans op polyfarmacie toe (Schulkens et al.,
2020). Juist bij een veelheid aan uiteenlopende psychische en somatische symptomen alsmede meerdere
parallel lopende behandelingen bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is het eens te meer
belangrijk, zowel voor patiënt als behandelaren, één regievoerder aan te stellen.
Deze kwetsbare ouderen met persoonlijkheidsstoornissen zien we vooral in verpleeghuizen,
verzorgingshuizen en extramurale thuiszorg (VVT). Zo blijkt 23% van de bewoners op een gerontopsychiatrische afdeling voldeed aan een persoonlijkheidsstoornis (Collet et al., 2018). Zowel
persoonlijkheidsdiagnostiek als psychotherapeutische behandeling worden gecompliceerd door de
aanwezigheid van cognitieve en/of somatische stoornissen. In het kader van persoonlijkheidsonderzoek
zijn zelfrapportagelijsten en -interviews lastig af te nemen als gevolg van begripsproblemen en/of
beperkte inspanningskracht. De nadruk zal dan komen te liggen op informantinformatie. Psychotherapie
bij ouderen met zowel een persoonlijkheidsstoornis als ernstige cognitieve stoornissen wordt niet alleen
bemoeilijkt door geheugenstoornissen maar ook veelal door het gebrek aan ziekbesef en -inzicht. De
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behandeling van eerste keuze valt dan op mediatietherapie (o.a. CoMBI). Ook farmacotherapie gericht op
verstoorde emoties en gedragingen kan worden overwogen (Schulkens et al., 2021).
12.1.6.1 Aanbevelingen
Het is ook bij ouderen en in het bijzonder in verpleeghuissettingen en de ouderenzorg aan te bevelen
om alert te zijn op het voorkomen van persoonlijkheidsproblematiek en hiermee rekening te houden
in de uitvoering van somatische en psychologische en psychofarmacologische behandelingen

5
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12.2

Depressie

12.2.1

Inleiding

Depressie en persoonlijkheidsstoornis komen vaak gezamenlijk voor. Wel wordt een grote variatie
gerapporteerd, afhankelijk van de studiepopulatie tussen 20 en 80% (Friborg et al., 2014). Omgekeerd
maakt > 90% van de patiënten met een persoonlijkheidsstoornis minimaal eenmaal tijdens hun leven een
depressie mee. Het betekent dat clinici in de praktijk zich vaak zullen moeten afvragen of en in welke
mate bij een depressieve patiënt persoonlijkheidspathologie een rol speelt en wat daarvan de invloed is
op de benadering en het beloop.

12.2.2
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Wetenschappelijke onderbouwing

In de systematische review met meta-analyse van Newton-Howes et al. (2014) werd gekeken naar de
invloed van aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis op behandeling van een depressieve episode
van een depressieve stemmingsstoornis. French et al. (2017) betreft een scoping-review waarbij een
aantal primaire studies gericht is nagegaan of een invloed van een persoonlijkheidsstoornis op de effecten
van verschillende depressiebehandelingen kan worden geïdentificeerd. In de meta-analyse van Van
Bronswijk et al. (2020) werd eveneens, zoals door Newton-Howes et al. (2014), gekeken naar uitkomsten
bij patiënten met depressie voor zowel de subgroep mét, als de subgroep zonder
persoonlijkheidsstoornis. Van Bronswijk et al. (2020) hanteerde daarbij striktere selectiecriteria voor
opgenomen RCT’s.
Newton-Howes et al., 2014
Na een search in de databases van Medline, Cinahl en PsycInfo tot februari 2007, includeerde NewtonHowes et al. (2014) naast 35 prospectieve case-series negentien randomized controlled trials die de
uitkomst depressie registreerden voor zowel patiënten met als zonder een comorbide
persoonlijkheidsstoornis. Studies naar zowel psychotherapeutische interventies als farmacologische
interventies werden geïncludeerd. De uitkomst werd gedichotomiseerd (herstel versus chronisch/nonrespons) en werd afgeleid van een dimensioneel gemeten respons gedurende de trial. Voor deze
wetenschappelijke onderbouwing zijn de resultaten uit RCT’s meegenomen die beschreven staan in tabel
1. Het doel van de onderzoekers was om psychiaters in de praktijk inzicht te bieden in de invloed van een
persoonlijkheidsstoornis op depressie.
Patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis bleken 1.5 maal vaker een slechtere uitkomst
(chronisch/non-respons) bij behandeling voor depressie te hebben (pooled odds ratio 1,52 (95% BI; 1,23 1,87).
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Tabel 1

Kenmerken van RCT’s beschreven in de review van Newton-Howes et al. (2014)

Studie

N (PD, geen PD)

Interventies

Tijd T0-T1
(weken)

Uitkomstmaat (Afkappunt)

Davidson1985

35 (15, 20)

MAOIs

4

HAM-D (continu)

Tyrer1983

60 (32, 28)

Onbekend

4

HAM-D, HAM-A (>50%
afname)

Joyce2003

166 (75, 91)

TCA+SSRI

6

MADRS (>50% afname)

Kocsis1989

46 (17, 29)

-

6

Complex(1)

Papakostas2003

92 (34, 58)

Verschillende

6

HAM-D (>49% afname)

Sullivan1994

99 (53, 46)

TCA

6

HAM-D <8

Fava1994

83 (62, 21)

SSRI

8

HAM-D (continu)

Fava2002

378 (243, 135)

SSRI

8

HAM-D (continu)

Tyrer1990

61 (31, 30)

Onbekend

10

MADRS <6

Casey2004

303 (54, 249)

Onbekend

12

BDI <7

Hardy1995

112 (27, 85)

CBT, dynamic

onbekend

BDI <7?

Hirschfeld1998

623 (306, 317)

TCA, SSRI

12

Complex(2)

DeRubeis2005

180 (90, 90)

-

-

-

Patience1995

101 (38, 63)

CBT, TCA

16

HAM-D <7

Shea1990

239 (178, 61)

TCA, CBT, dynamic
counseling

16

HAM-D <7

Ekselius1998

308 (189, 119)

SSRI

24

Complex(3)

Kool2003

128 (85, 43)

Verschillende

24

HAM-D <8

Thompson1988

75 (25, 50)

CBT, dynamic

24

Geen MDD

Brown2000

181 (125, 56)

-

32

HAM-D, GAS <10

Complex(1): Hamilton Rating Scale for depression-D score <7, > 9 punten verbetering op GAS, voldoende afwezigheid van symptomen voor
DSM-III dysthemie. Complex(2): GI-I of 2 en HAM-D <7, of HAM-D >50% afname bij HAM-D <15, en CGI ernst 3. Complex(3): <50% afname
in MADRS op 24weken, CGI ernst 1-3 en CGI minstens “veel vooruitgang”
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French et al., 2017
In deze scoping review zijn vijftien studies geïncludeerd. Het doel van French et al. (2017) was om
psychologische therapieën (alleen, of in combinatie met farmacotherapie) te identificeren die effectief
kunnen zijn in het verminderen van de ernst van depressie of angst bij patiënten met een bijkomende
persoonlijkheidsstoornis. Dit resulteerde in een uiteindelijke selectie van studies die verschilt van de
studie van Newton-Howes et al., 2014, waarin zowel studies naar farmacotherapie als psychotherapie
werden geïncludeerd. French et al. (2017) selecteerden elf studies waarin patiënten met depressie en een
comorbide persoonlijkheidsstoornis in een ambulante setting. De resultaten zijn niet kwantitatief
gepresenteerd (zie tabel 2). Kort samengevat, bij mensen met depressie en persoonlijkheidsstoornis
wordt gevonden dat:
- In 2 studies is Cognitive Behavioral Therapy (CBT) effectiever dan Interpersoonlijke Therapie (IPT)
- In 4 studies is de combinatie van antidepressiva en psychotherapie effectiever dan alleen
antidepressiva.
- In 1 studie Schematherapie gelijk aan CBT.
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-

In 1 studie zijn antidepressiva effectieve dan Cognitieve Therapie (CT).
In 1 studie is CT effectiever bij vermijdende persoonlijkheidsstoornis en IPT bij dwangmatige
persoonlijkheidsstoornis.

Tabel 2
5

Studiekenmerken van studies geïncludeerd door French et al. (2017); patiënten met depressie en
(een subgroep met) persoonlijkheidsstoornissen

Studie

N

Interventie

Controle

32

Populatie
(clusters)
C: 34

CT

IPT

Tijd T0-T1
(weken)
15

Barber and
Muenz1996

Bellino2006

32

B: 39

Fluoxetine

Fluoxetine + IPT

24

Bellino2007

26

B: 32

Fluoxetine+ IPT

Fluoxetine+ CT

24

Carter2011

160

-

IPT

CBT

16

Carter2013

55

A: 13
B: 14
C: 35

CBT

SFT

52

Fournier2008

180

Paroxetine (PAR)

CT

Joyce2007

75

CT

IPT

CT: 13,8
PAR: 14,2
Placebo:
7,1
16

Kool2003

85

A: 8
B: 8
C: 74
NOS: 35
A: 28
B: 20
C: 68
A: 14
B: 14
C: 22

Farmacotherapie
(fluoxetine,
amitriptyline, of
moclobemide)

Farmacotherapie +
psychodynamic
supportive
psychotherapy

24

Lynch2007

102

Baseline:
A: 5
B: 11
C: 38

Farmacotherapie
(SSRI; Paroxetine,
Paroxetine CR,
Sertraline, of
Fluoxetine)

Farmacotherapie
(SSRI)+DBT skills
training+ clinical
management

26
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Uitkomsten
CT effectiever in
depressie verminderen
bij vermijdend, IPT
effectiever in depressie
verminderen bij OCPD
(HRSD, BDI)
Gecombineerde
therapie was effectiever
in het verminderen van
depressieve symptomen
(HRSD)
Beide gecombineerde
behandelingen waren
effectief, maar de
interne validiteit wordt
bevraagd door
French2017 (HRSD, BDIII)
CBT was effectiever in
het verminderen van
depressieve
symptomen. (MADRS)
Beide behandelingen
verbeterden
depressieve symptomen
in vergelijkbare mate.
(MADRS)
CT verbeterde depressie
in mindere mate dan
Paroxetine. (SCID-I,
HRSD)
CT was effectiever voor
behandeling van
depressie (MADRS)
Gecombineerde
therapie was effectiever
in het verminderen van
depressieve symptomen
(HRSD, HAM-D-17, SCL90)
Gecombineerde
therapie was effectiever
in het verminderen van
depressieve symptomen
(HRSD, BDI)

Studie

N

Populatie
(clusters)

Maddux2009 (3
armen)

681

A: B: 36
C: 273
NOS: 243

Moradveisi2013

100

A: 2
B: 2
C: 16

Interventie

Controle

Farmacotherapie
(SSRI)
Nefazodon
CBASP

Farmacotherapie
(SSRI)+DBT
Nefazodon +
CBASP

Sertraline

BA

Tijd T0-T1
(weken)

Uitkomsten

12

. Alle vormen van
behandeling waren
effectief in het
verminderen van
depressieve
symptomen.
De combinatie is
effectiever dan de
nefazodon of CBASP
alleen
De aanwezigheid van
een
persoonlijkheidsstoornis
beïnvloedde de
uitkomsten niet..
BA was effectiever dan
farmacotherapie

13

BA, behavioral activation; BDI, Beck Depression Inventory; CBASP, Cognitive Behavioural analysis system of Psychotherapy; CT, cognitive
therapy; HRSD, Hamilton Rating Scale for Depression; IPT, interpersonal therapy; MADRS, Montgomery Asberg Depression Rating Scale;
OCPD, obsessive compulsive personality disorder; SCID-I, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders; SFT, Schema Focused
Therapy
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Van Bronswijk et al. (2020)
In de meta-analyse van Van Bronswijk et al. (2020) zijn zes trials meegenomen die de uitkomsten voor
acute fase-depressiebehandelingen bij patiënten met een unipolaire depressie vergeleken met de
uitkomsten van patiënten met een depressie en comorbide persoonlijkheidsstoornis (tabel 3). In de
databases PubMed, PsycINFO en Cinahl is naar trials gezocht tot april 2017. Drie trials zijn uitgevoerd in
de Verenigde Staten, de overige s in Nederland, Iran, en Verenigd Koninkrijk. Er konden uit deze studies te
samen acht vergelijkingen gemaakt worden tussen verschillende vormen van psychotherapie (C(B)T, IPT,
behavioral activation, psychodynamic interpersonal psychotherapy), en vier vergelijkingen met alleen
antidepressiva (sertraline, paroxetine, nortriptyline en fluoxetine). In totaal is de primaire uitkomst
(verandering van de ernst van depressie ten opzichte van baseline-meting) dus voor twaalf vergelijkingen
meegenomen in de meta-analyse (n=942). In tabel 2 zijn de studiekenmerken per trial beschreven.
Uit deze meta-analyse bleek dat behandeling van de depressieve episode bij beide groepen eenzelfde
vermindering in ernst van de depressie teweeg brengt. De vergelijking van individuen zonder
persoonlijkheidsstoornis versus individuen met persoonlijkheidsstoornis resulteerde in een Hedges’ g van
0.03 (95% BI; –0.15 tot 0.20).
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Tabel 3

Studiekenmerken van studies geïncludeerd door Van Bronswijk et al. (2020); patiënten met
depressie en een subgroep met persoonlijkheidsstoornissen

Studie

N (PD, geen PD)

Populatie
(clusters)

Interventie

Tijd T0-T1
(weken)

Gemeten
uitkomsten

Lemmens2015

131 (45, 86)

CT
IPT

30

Depressie

Moradveisi2013

80 (11, 69)

BA
Sertraline

13

Depressie

Fournier2008

180 (86, 94)

CT
Paroxetine (PAR)

59 (35, 24)

Nortriptyline

CT: 13,8
PAR: 14,2
Placebo:
7,1
6

Depressie

Papakostas2003

Fava2002

378 (243, 135)

Fluoxetine

8

Depressie

Hardy1995

114 (27, 87)

A: 7
B: 4
C: 51
NOS: 1
A: 2
B: 2
C: 16
A: 8
B: 8
C: 74
NOS: 35
A: 11
B: 17
C: 40
A: 99
B: 98
C: 219
A: 36

CBT
PI

8s: 16
16s: 37

Depressie

Depressie

BA, behavioral activation; CBT, cognitive behavioral therapy; CT, cognitive therapy; IPT, interpersonal therapy; PD, personality disorder; PI,
psychodynamic interpersonal psychotherapy; SERT, sertraline;

5
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Kwaliteit van het bewijs
De kwaliteit van de systematische review van Newton-Howes et al. (2014) is beoordeeld als zeer laag
vanwege o.a. dat het selectieproces voor de studies niet door twee personen is uitgevoerd, het ontbreken
van een lijst van de niet-geïncludeerde studies, en geen bespreking van het risico op vertekening binnen
de individuele studies. De RCT’s zijn in de meta-analyse van Van Bronswijk et al. (2020) beoordeeld aan de
hand van de Risk of Bias assessment van Cochrane. Geen enkele studie leverde een hoog risico op bias. De
kwaliteit van deze review is beoordeeld als laag.
De volledige AMSTAR-II checklist is te vinden in bijlage 5.

15

De kwaliteit van de scoping review van French et al., 2017 is beoordeeld als zeer laag, voornamelijk door
het ontbreken van gegevens over een mogelijk risico op vertekening voor de individuele studies. Voorts
ontbraken een vooraf opgesteld protocol en een lijst met niet-meegenomen studies.

12.2.3

20

Conclusies

Er zijn geen systematische reviews gevonden met als primaire vraag het effecten van therapie op sociaal
herstel bij patiënten met depressie en bijkomende persoonlijkheidsstoornis. Wel zijn in een aantal van de
gevonden studies maten voor sociaal herstel, psychosociaal functioneren en kwaliteit van leven bepaald.
Deze laten in vergelijking met de maten voor depressie symptomen over het algemeen een iets kleiner
maar wel duidelijke en significant effect zien.
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ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat behandeling van depressie bij
patiënten met een persoonlijkheidsstoornis iets minder effectief is dan zonder. #~^
Newton-Howes et al., 2014

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistency, ^downgraded voor risk of bias

ΟΟΟ*

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat CT en CBT effectiever zijn dan
IPT in de behandeling van een depressie bij patiënten met een comorbide
persoonlijkheidsstoornis. #~^
French et al., 2017

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistency, ^downgraded voor risk of bias
*narratieve GRADE

ΟΟΟ*

Het is onzeker, maar er zijn voorzichtige aanwijzingen dat een combinatie van
psychotherapie en farmacotherapie effectiever is dan monotherapie in het behandelen
van een depressie bij patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. #~^
French et al., 2017

5

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistency, ^downgraded voor risk of bias
*narratieve GRADE

ΟΟ*

Er zijn eveneens aanwijzingen dat de behandeling van een depressieve episode, met
psychotherapie en/of antidepressiva, bij patiënten met een comorbide
persoonlijkheidsstoornis even effectief kan zijn als voor patiënten zonder
persoonlijkheidsstoornis. #~
Van Bronswijk et al.,2020

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor inconsistency

12.2.4

Van bewijs naar aanbevelingen

12.2.4.1 Kwaliteit van het bewijs
10

15

20

De drie reviews laten uiteenlopende resultaten zien, hetgeen de interpretatie bemoeilijkt. Bovendien
wordt de robuustheid van de kwaliteit van de beschreven reviews als laag tot zeer laag ingeschat. De
inconsistente resultaten lijken deels gerelateerd aan de selectie van de gevonden studies en de
toegepaste methodologische analyses. Sommige studies bevatten bovendien slechts een zeer klein aantal
patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, en de resultaten daarvan werden niet voor deze groep apart
maar als predictor voor de overall uitkomst in de studiepopulatie geanalyseerd. Bij de review van Van
Bronswijk et al. (2020) zijn vragen gerezen bij de werkgroep hoe representatief de geselecteeerde RCT’s
zijn voor alle patiënten met uiteenlopende (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen.
De meta-analyses van geven een verschillend resultaat. We concluderen dat het er een indicatie is dat bij
selectie voor inclusie van vooral kwalitatief goede (RCT’s geen verschil gevonden wordt. Als alle
beschikbare RCT’s en open cohortstudies meegenomen worden is dat verschil er wel. Overigens blijkt ook
binnen de review van Newton-Howes et al. (2014) al een aanwijzing daarvoor: in open cohort studies is de
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negatieve invloed van een comorbide persoonlijkheidsstoornis op de effectiviteit van een depressie
behandeling groter dan binnen RCT’s.

5

10

15

20

Er kunnen verschillende achtergronden spelen:
Behandelingen in goede RCT’s worden vaak uitgevoerd door beter opgeleide en gesuperviseerde
behandelaren. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij manifestaties van persoonlijkheidsdynamiek in de
therapeutische relatie beter weten te hanteren en dat daardoor een eventueel negatief effect
gemodereerd wordt.
RCT’s kennen in het algemeen strengere inclusie criteria voor patiënten dan open cohortstudies.
Patiënten met de meest ernstige persoonlijkheidsproblematiek zullen vaker of niet meedoen of
niet worden geïncludeerd.
Om deze reden concluderen we dat beide studies relevant zijn maar voor de dagelijkse praktijk lijken de
onderzochte samples uit Newton-Howes et al. (2014) representatiever.
Voorts zijn alle reviews al van voor 2017. Voor zover de werkgroep bekend uit een quick scan van de
literatuur is nadien nog 1 relevante studie verschenen. Het betreft een secundaire analyse van een grote
Nederlandse RCT met 196 patiënten, 32% met alleen depressie en 68% met een comorbide
persoonlijkheidsstoornis, die zijn behandeld met kortdurende psychodynamische therapie (KPSP) of CBT
(Koppers et al., 2019). De bevindingen zijn: a) Geen verschil in effectiviteit tussen KPSP en CBT op de
depressieve stoornis bij patiënten met en zonder een comorbide persoonlijkheidsstoornis; b) Bij een
comorbide persoonlijkheidsstoornis hadden beide behandelingen significant iets minder effect op de
depressieve stoornis c) Beide behandelingen hadden een goed effect op het sociaal functioneren en op de
kwaliteit van leven, hetgeen bij follow-up behouden bleef.
Deze overwegingen en aanvulling leiden ertoe dat om recht te doen aan de uitkomsten van de studies
gedifferentieerde aanbevelingen nodig zijn.
12.2.4.2 Professioneel perspectief

25

De meest recente landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Depressie blijft als leidraad dienen bij de
medicamenteuze behandeling van depressies. Met name bij patiënten die niet eerder behandeld zijn
geldt dat ook voor de psychologische interventies. In beide gevallen is het van belang in de benadering en
de monitoring van het beloop rekening te houden met de eventuele persoonlijkheidsproblematiek.

12.2.5

Aanbevelingen

Indien een depressieve episode het primaire aandachtspunt vormt voor behandeling wordt, ook bij
patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis, aanbevolen de behandelstappen volgens de
vigerende richtlijn depressieve stoornissen te volgen.
30
Het wordt aanbevolen een patiënt met depressieve episode en een comorbide
persoonlijkheidsstoornis te behandelen met een methodische vorm van psychotherapie, bij voorkeur
CBT of kortdurende psychodynamische therapie (zoals KPSP), waarbij de toevoeging van een
antidepressivum overwogen dient te worden.

Het wordt aanbevolen bij een patiënt met depressie en comorbide persoonlijkheidsstoornis niet met
alleen een antidepressivum te behandelen maar altijd een vorm van psychotherapie toe te voegen.
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Het wordt aanbevolen bij geen of partieel effect van de in eerste instantie uitgevoerde behandelingen
te onderzoeken in welke mate persoonlijkheidspathologie daarin een oorzakelijke of onderhoudende
rol bij speelt, en dat mee te wegen in vervolgstappen in het behandelplan voor de depressie.

Er dient bij een comorbide persoonlijkheidsstoornis rekening gehouden te worden met de kans op een
verminderde effectiviteit van een reguliere depressie behandeling. Dat betekent dat eerder overwogen
moet worden om de vorm, dosering en/of intensiteit van de psychotherapeutische behandeling aan te
passen, en/of medicatie toe te voegen in geval voor monotherapie wordt gegeven.
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12.3

Posttraumatische-stressstoornis (PTSS)

12.3.1

Inleiding

De comorbiditeit tussen posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en persoonlijkheidsstoornissen is hoog;
35% van de PTSS-patiënten voldoet ook aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis. Het betreft
vooral de paranoide-, borderline-, vermijdende- en dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis (Friborg et al.,
2013). In de zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen (2020) worden de volgende
psychologische behandelingen genoemd bij de behandeling van PTSS: (Imaginaire) Exposure
(IE)/Prolonged Exposure (PE), Cognitieve Therapie (CT)/Cognitive Processing Therapy (CPT), Eye
Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TFCBT). Expliciete aanbevelingen worden echter niet gedaan over PTSS-behandeling bij comorbide
persoonlijkheidsstoornissen. Wel wordt in de zorgstandaard de ICD-11-classificatie ‘complexe PTSS’,
kortweg cPTTS geïntroduceerd. Bij cPTSS is er naast de PTSS-symptomen ook sprake van symptomen met
betrekking tot problemen in de emotieregulatie, negatief zelfbeeld en/of interpersoonlijke problemen. In
het navolgende literatuuronderzoek gaan we uit van interventies voor PTSS bij patiënten met een formeel
geclassificeerde comorbide persoonlijkheidsstoornis.

12.3.2

20

25

Wetenschappelijke onderbouwing

Slotema et al., 2020
Slotema et al. (2020) includeerde studies tot juni 2020 uit databases van Medline, Embase en PsycInfo. In
totaal zijn 17 verschillende studies meegenomen in de systematische review, waaronder vier RCT’s en
dertien studies met niet-gerandomiseerde of met ongecontroleerde designs.
Alle RCT’s analyseerden effectiviteit van psychotherapeutische interventies op PTSS-klachten bij patiënten
met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Het trauma was in alle vier RCT’s gerelateerd aan (seksueel)
misbruik. De vergelijkingen betroffen: Dialectical Behavior Therapy (DBT) met standaard zorg
(wachtlijstconditie, WL); combinatie van DBT en prolonged exposure (PE) met DBT alleen; CBT met
standaard zorg (TAU) en CBT met Brief treatment (BT) (tabel 4).
Binnen symptomatisch herstel werd de ernst van PTSS-symptomen gerapporteerd, evenals de ernst van
depressieve symptomen, de ernst van angst-symptomen en de ernst van symptomen van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Verder werden drop-out rates gerapporteerd maar niet geanalyseerd.
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Tabel 4

Studiekenmerken RCT’s Slotema et al. (2020)

Studie

N

Interventie

Controle

Duur van
de therapie

Land

Gemeten uitkomsten

Bohus2013

33

DBT-PTSD

TAU+WL

12 weken

Duitsland

PTSD-ernst, depressieve symptomen,
borderline symptomen

(klinisch)
Harned2014

26

DBT+PE

DBT

12
maanden

USA

PTSD-ernst, depressieve symptomen,
angst-symptomen

Kredlow2017a

27

CBT

TAU

4-6
maanden

USA

PTSD-ernst, depressieve symptomen,
angst-symptomen, borderline
symptomen

Kredlow2017b

55

CBT

BT

4-6
maanden

USA

PTSD-ernst, depressieve symptomen,
angst-symptomen, borderline
symptomen

Tabel 5

Summary of findings table van Slotema et al. (2020)

Psychotherapie voor PTSD versus controleconditie voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en bijkomende PTSD

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Absolute effecten
Relatief
effect
Risico met
(95% CI) controleconditie

Risico verschil met Psychotherapie
voor PTSD

PTSD ernst

141
(4 RCT’s)

⨁⨁◯◯
LAAG a,d

-

-

SMD 0.54 SD hoger
(0.21 hoger tot 0.87 hoger)

Depressieve
symptomen

141
(4 RCT’s)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,d

-

-

SMD 0.64 SD hoger
(0.09 lager tot 1.37 hoger)

Angstsymptomen

108
(3 RCT’s)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,d

-

-

SMD 0.17 SD lager
(0.2 lager tot 0.54 hoger)

Borderline
symptomen

115
(3 RCT’s)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,d

-

-

SMD 0.43 SD hoger
(0.11 lager tot 0.97 hoger)

a. Beperkingen in de onderzoeksopzet: in de studies is er onduidelijkheid over of hoog risico op bias in
de randomisatie procedure, blindering of het excluderen van studie uitvallers uit de analyse.
b. Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele
studies
c. Indirect bewijs:
d. Onnauwkeurigheid: het totale aantal deelnemers is onder de 300, het aantal events waarop de
resultaten is gebaseerd ligt onder de 200 of het BI doorkruist het niet klinisch relevant gebied
CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference
Kwaliteit van het bewijs
5

De kwaliteit van de systematische reviews is aan de hand van de AMSTAR-2 checklist (Shea et al., 2017)
als zeer laag beoordeeld. De volledige Amstar-II checklist is te vinden in bijlage 5. De zekerheid van het
bewijs is geïllustreerd in de tabel 5.
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12.3.3
5
-

Conclusies

Studies zijn vooral gericht op vrouwen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis waar de
psychotherapeutische behandeling gericht is op PTSS-klachten t.g.v. (seksueel) misbruik.
Er zijn geen systematische reviews gevonden naar de effecten van farmacotherapie voor patiënten
met een persoonlijkheidsstoornis en comorbide PTSS.
Er zijn geen systematische reviews gevonden naar de effecten van therapie voor patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis en PTSS op sociaal herstel.

ΟΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat zelfbeschadigend gedrag, suïcidepogingen en hospitalisatie niet
toenemen tijdens een PTSS-behandeling bij patiënten met een comorbide (borderline-)
persoonlijkheidsstoornis.
Slotema et al., 2020

ΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat psychotherapieën als DBT-PTSD, DBT+PE en CBT voor PTSS
effectiever is dan een standaardzorg in het verminderen van de ernst van PTSS bij
patiënten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. ~#
Slotema et al., 2020

~downgraded voor RoB , #downgraded voor imprecision

ΟΟΟ

Er zijn aanwijzingen dat deze psychotherapieën voor PTSS effectiever zijn dan
standaardzorg in het verminderen van depressieve symptomen, angstsymptomen en
kenmerken van borderline-persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een (borderline)persoonlijkheidsstoornis en comorbide PTSS. ~##
Slotema et al., 2020

10

~downgraded voor RoB , #downgraded voor imprecision

12.3.4

Van bewijs naar aanbevelingen

12.3.4.1 Kwaliteit van het bewijs

15

Kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs wordt als laag beoordeeld. Het aantal RCT’s is beperkt. De
psychotherapeutische behandelinterventies zijn heterogeen en als outcome measures wordt beperkt
gebruik gemaakt van gestructureerde PTSS interviews. De onderzoekspopulaties in de primaire studies
zijn klein. Het gaat voornamelijk om vrouwen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een PTSS
tgv seksueel misbruik in het verleden.
12.3.4.2 Professioneel perspectief

20

Uit de behandelpraktijk weten we dat de bijkomende PTSS behandeld dient te worden met aandacht voor
de interactie van de PTSS-behandeling op persoonlijkheidspathologie. De actuele zorgstandaard Traumaen Stressorgerelateerde stoornissen (2020) dient als leidraad bij de psychologische behandelingen van
PTSS. De term cPTTS (complexe PTSS) wordt geregeld gebruikt in de behandelpraktijk waarbij vanwege de
overlap van symptomen het aangewezen is een goed onderscheid te maken tussen cPTSS en
persoonlijkheidsstoornissen.
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12.3.5

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen dat bij het gecombineerd voorkomen van een PTSS en een
persoonlijkheidsstoornis de PTSS te behandelen volgens de vigerende richtlijnen voor PTSS. Er zijn geen
aanwijzingen dat PTSS hiervoor een contra-indicatie vormt

Het valt te overwegen om te kiezen voor Imaginaire Exposure therapie, Cognitieve Gedragstherapie,
Narratieve Exposure therapie of EMDR als behandelopties gericht op PTSS/psychotrauma bij patiënten
met een (borderline-) persoonlijkheidsstoornissen.
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12.4

Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (ADHD en ADD)

12.4.1

Inleiding

De Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (van het overwegende onoplettende type, het
overwegend hyperactief-impulsieve type, of het gecombineerde type), kortweg ADHD, heeft de afgelopen
decennia ook toenemende klinische en wetenschappelijke belangstelling genoten bij volwassen patiënten
met een persoonlijkheidsstoornis. De comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidsstoornissen is vooral
onderzocht bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). Volwassen patiënten met BPS, in
behandeling in de GGz, blijken in meer dan de helft van de gevallen een voorgeschiedenis te hebben
(gehad) van ADHD, en ongeveer een derde voldoet nog steeds aan de DSM-criteria daarvan. Andersom
blijkt ongeveer 15 % van de volwassen patiënten met ADHD tevens te voldoen aan de criteria voor BPS
(Matthies & Philipsen, 2014). Uit onderzoek blijkt dat in een huis van bewaring of forensische setting deze
percentages comorbiditeit zelfs nog veel hoger liggen (Wettenborg et al., 2015). Wat de
differentiaaldiagnostiek tussen ADHD en BPS lastig maakt is het feit dat bij ADHD naast de DSM-5
kernsymptomen (aandachtstekort, concentratieproblemen, hyperactiviteiten impulsiviteit) er vaak ook
sprake is van stemmingswisselingen passend bij ADHD (Moukhtarian et al., 2018; Faraone et al., 2019).

12.4.2

20

Wetenschappelijke onderbouwing

Voor Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (ADHD en ADD) bij patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis zijn geen geschikte systematische reviews gevonden.

12.4.3

Conclusies

Er zijn geen systematische reviews gevonden naar de effecten van therapie voor patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis en comorbide ADHD.

12.4.4

Van bewijs naar aanbevelingen

25

12.4.4.1 Professioneel perspectief

30

Een Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteitsstoornis (van het overwegend onoplettende type, overwegend
hyperactief-impulsieve type, of gecombineerde type) (ADHD of ADD) wordt waar mogelijk behandeld vóór
de behandeling van de persoonlijkheidsstoornis. Reden om ADHD eerst te behandelen is dat met
medicatie voor ADHD binnen enkele weken een duidelijk effect kan worden bereikt op alle
kernsymptomen. Als de onrust, het chaotische en impulsieve gedrag en ook stemmingswisselingen en
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5

prikkelbaarheid met medicamenteuze behandeling afnemen, is de patiënt tevens beter in staat om te
profiteren van een behandeling van de persoonlijkheidsproblemen, blijkt uit de klinische praktijk.
Een andere reden kan zijn dat met medicamenteuze behandeling van impulsiviteit, stemmingswisselingen
en woedebuien in het kader van ADHD, soms blijkt dat niet meer (volledig) voldaan wordt aan de criteria
voor de diagnose (met name cluster-B-)persoonlijkheidsstoornis.

10

IIndien een persoon gelijktijdig voldoet aan de classificaties ADHD en een persoonlijkheidsstoornis , kan
gebruik worden gemaakt van psycho-educatie, onder andere ter verduidelijking van de redenen voor de
gekozen volgorde van behandeling. Vervolgens kan medicatie en coaching voor ADHD worden gestart en
geëvalueerd. Als de classificatie persoonlijkheidsstoornis ook hierna actueel blijft en disfunctioneren
veroorzaakt, kan hierop desgewenst gerichte behandeling plaatsvinden.
Soms geschiedt de volgorde echter andersom, of wordt er gekozen voor een parallelle behandeling,
bijvoorbeeld bij patiënten met een persoonlijkheidsstoornis bij wie de behandeling daarvoor al gestart is
en als tijdens de behandeling de er ook sprake is van ADHD.

15
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25

De beperkte studies die voorhanden zijn naar het effect van behandeling op patiënten met bijkomende
ADHD en BPS geven aanwijzingen dat:
ADHD en ADD ook bij patiënten met BPS goed te behandelen is conform de ADHD/ADD richtlijnen.
patiënten met BPS verdragen de ADHD-medicatie over het algemeen goed zonder er op te
ontregelen.
de medicatie voor ADHD tevens een gunstig effect kan hebben op symptomen passend bij BPS
Dialectische gedragstherapie kan een verbetering geven van de ADHD klachten
een gecombineerde behandeling (medicatie voor ADHD en psychotherapie voor BPS) meerwaarde
heeft zoals een grotere afname van klachten en minder drop-out (Prada et al., 2015).
Uit recent onderzoek bij patiënten met ADHD (systematische review en meta-analyse) blijkt dat ook
stemmingswisselingen bij ADHD goed reageren op ADHD medicatie (methylfenidaat, dexamfetamine,
atomoxetine of bupropion) al is het effect van deze medicatie groter voor de symptomen van
aandachtstekort en impulsiviteit (Moukhtarian et al., 2017; Lenzi et al., 2018)

12.4.5

Aanbevelingen

Het wordt aanbevolen om in geval van comorbiditeit van ADHD en persoonlijkheidspathologie eerst
door middel van psycho-educatie, coaching en farmacotherapie (zoals methylfenidaat, dexamfetamine,
atomoxetine of bupropion) te proberen de ADHD-symptomen onder controle te brengen. Waar nodig
kan de behandeling zich vervolgens richten op de bijkomende persoonlijkheidsproblematiek.

Indien tijdens een reeds lopende behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis bijkomende ADD of
ADHD wordt geconstateerd kan behandeling hiervoor toegevoegd worden.

30

12.5

Middel-gerelateerde en Verslavingsstoornissen

12.5.1

Inleiding

Persoonlijkheidsstoornissen en middelgerelateerde stoornissen komen vaak samen voor. Vaak gaat het
niet zozeer om het naast elkaar voorkomen van verschillende 'stoornissen', als wel over overlappende
kenmerken en symptomen die eigen zijn aan zowel de persoonlijkheidspathologie als aan de verslaving.
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De comorbiditeit van middelgerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is vooral onderzocht
bij de antisociale- en borderline-persoonlijkheidsstoornis. De lifetime prevalentie van comorbide
stoornissen in alcoholgebruik ligt onder patiënten met een persoonlijkheidsstoornis ongeveer vijf keer
hoger dan in de algemene bevolking, terwijl het risico op ontstaan van een comorbide stoornis in
drugsgebruik zelfs twaalf keer verhoogd is (Trull et al., 2010).
Wanneer persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in het gebruik van middelen samengaan, is dat
prognostisch niet gunstig. Er is vaker sprake van terugval in middelengebruik, het verslavingsprobleem
verloopt ernstiger, er zijn meer psychiatrische symptomen, meer interpersoonlijke conflicten, meer
impulsief en risicovol gedrag, meer negatieve gevoelens, een lagere kwaliteit van leven en minder
therapietrouw (Hasin et al., 2011; Newton-Howes & Foulds, 2018) .
De comorbiditeit van verslaving en persoonlijkheidsstoornissen kan theoretisch op drie manieren worden
verklaard; 1) de afhankelijkheid van een middel kan leiden tot versterking of bekrachtiging van
dysfunctionele persoonlijkheidskenmerken, 2) dysfunctionele persoonlijkheidskenmerken als
emotieregulatieproblemen, stressgevoeligheid, stemmingslabiliteit, sensatiezoekend gedrag of
beloningsafhankelijkheid, kunnen middelengebruik induceren, en 3) gemeenschappelijk etiologische
factoren zoals genetische of neurobiologische kwetsbaarheid (impulsiviteit, emotieregulatie) en
vroegkinderlijke traumatische ervaringen kunnen zowel de ontwikkeling van de persoonlijkheidsstoornis
als de ontwikkeling van de middelgerelateerde stoornis verklaren (Dijkhuizen, 2016).

12.5.2
20

25

Wetenschappelijke onderbouwing

Lee et al., 2015
In de systematische review van Lee et al. (2015), gericht op comorbide borderlinepersoonlijkheidsstoornis en een stoornis in middelengebruik, zijn studies tussen 1999 en 2014
meegenomen. In totaal werden tien studies geïncludeerd in de narratieve review, waarvan negen RCT’s.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van de databases van Cochrane, Medline, PsycInfo en Embase.
Uitkomsten werden gegroepeerd onder middelengebruik, suïcidaliteit, globaal en sociaal functioneren
(tabel 6). Om geïncludeerd te worden in de review moest minimaal 70% van de studiedeelnemers
voldoen aan de criteria van een borderline-persoonlijkheidsstoornis.
Tabel 6

Kenmerken van beschreven studies in de review van Lee et al. (2015)

Studie

N

Interventie

Controle

Follow-up

Land

Type
persoonlijkhe
ids-stoornis

Type
verslaving

Gemeten uitkomsten

Linehan1999

28

DBT

TAU

12 maanden

USA

BPS

Diverse

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS, globaal- en
sociaal functioneren

Linehan2002

23

DBT

CVT

16 maanden

USA

BPS

Opioïde

Symptomen van
verslaving, globaal- en
sociaal functioneren

Van den
Bosch2002

58

DBT

TAU

12 maanden

Nederland

BPS

Diverse

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS

Harned2008

101

DBT

CTBE

12 maanden

USA

BPS

Diverse

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS
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Studie

N

Interventie

Controle

Follow-up

Land

Type
persoonlijkhe
ids-stoornis

Type
verslaving

Gemeten uitkomsten

Ball2005

52

DFST

SAC

24 weken

USA

Persoonlijkheidsstoornis

Diverse

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van PS

Ball2007

30

DFST

12FT

24 weken

USA

Persoonlijkheidsstoornis

Opioïde

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van PS

Ball2011

105

DFST

IDC

6 maanden

USA

BPS

Diverse

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS

Gregory2008

30

DDP

TAU

12-18
maanden

USA

BPS

Alcohol

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS

Gregory2009

30

DDP

TAU

3-6 maanden

USA

BPS

Alcohol

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS

Gregory2010

30

DDP

OCC

30 maanden

USA

BPS

Alcohol

Symptomen van
verslaving, kenmerken
van BPS

12FT, 12-step facilitation therapy; BEST, borderline evaluation of severity over time; BPS, borderline-persoonlijkheidsstoornis; CTBE,
community treatment by experts; CVT, comprehensive validation therapy; DBT, dialectical behaviour therapy; DDP, dynamic
deconstructive psychotherapy; DFST,dual-focus schema therapy; IDC, individual drug counselling; OCC, optimised community care; SAC,
substance abuse counselling; TAU, treatment as usual.

Effectiviteit

5

Effecten wisselden per studie. Na DBT leken de symptomen van de stoornis in middelengebruik in drie van
de vier studies afgenomen (Linehan et al., 1999; Linehan et al., 2002; Harned et al., 2008), al kon het
effect van DBT in de studie van Linehan et al. (1999; 2002) niet volledig worden geïsoleerd van de
eventuele effecten van gelijktijdig gestarte farmacotherapie. In de studie van Van den Bosch et al. (2002)
werd geen aanwijzingen gezien voor een groepsverschil in symptomen van de stoornis in
middelengebruik, maar wel een niet-significante afname in zelfbeschadigend gedrag in de DBT-groep
gerapporteerd (Van den Bosch et al., 2002). Linehan et al. (1999) vond bovendien aanwijzingen voor een
klein verschil in sociaal functioneren in de DBT-groep, ten opzichte van de controlecondities.

10

In de studies naar de effecten van dynamische deconstructieve psychotherapie (DDP) vertoonde de
interventiegroep op elk meetmoment meer verbetering t.a.v. de stoornis in alcoholgebruik en
suïcidaliteit/zelfbeschadigend gedrag, vergeleken met de controlecondities (Gregory et al., 2008; Gregory
et al., 2009; Gregory et al., 2010). Globaal- en sociaal functioneren werd in deze studies niet meegenomen
als uitkomstmaat.

15

Dual-focused Schema Focused Therapy (DFST) gaf in één studie een reductie in symptomen van de
stoornis in middelengebruik (Ball, 2007). In de twee andere studies van dezelfde onderzoeksgroep, kon
geen verschil in symptomen van de stoornis in middelengebruik worden vastgesteld, vanwege een te
hoge uitval uit de studie, of vanwege de gecontroleerde residentiële setting waarin de studie plaatsvond
(Ball et al., 2005; Ball et al., 2011)). Voor wat betreft de verbetering in kenmerken passend bij de
(borderline-)persoonlijkheidsstoornis, werd in géén van de drie studies een significant verschil aan het
einde van de studieperiode gerapporteerd.

20
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Naast de gevonden systematische review van Lee et al., 2015 werd een systematische review met
meta-analyse van Newton-Howes (2017) gevonden over de invloed van de aanwezigheid van een
persoonlijkheidsstoornis op de behandeling voor een stoornis in alcoholgebruik. In deze metaanalyses werd echter weinig gebruik gemaakt van gerandomiseerde trials. Ook rapporteerden zij niet
over de precieze behandelingen die zijn aangeboden. Een derde narratieve review van Helle
presenteert niet systematisch de beoordeling over de kwaliteit van de geïncludeerde studies.
De Cochrane-review van Gibbon, naar de effectiviteit van psychotherapeutische interventies voor de
antisociale persoonlijkheidsstoornissen (tevens besproken in het hoofdstuk Psychotherapie),
rapporteerde enkele uitkomsten op middelengebruik van de interventies gericht op antisociale
persoonlijkheidsstoornis. Hoewel onzeker, leek cognitieve gedragstherapie en contingency
management enige verbetering te geven in cocaïnegebruik bij patiënten met een antisociale
persoonlijkheidsstoornis.

12.5.3

Conclusies

ΟΟΟ*

Het is onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat DBT en DDP bij mensen met een
persoonlijkheidsstoornis en comorbide verslaving in vergelijking met een controleconditie
effectiever op zowel de verslaving als de kenmerken van de borderlinepersoonlijkheidsstoornis *. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat DBT effectiever is in het
verbeteren van globaal- en sociaal functioneren dan standaardzorg. #~*
Lee et al., 2015

15

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor RoB, *downgraded voor indirectness

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar er lijkt geen verschil te zijn door toevoeging van CBT aan TAU op het
sociaal functioneren of alcoholgebruik, 12 maanden na de interventie.~#*
Davidson et al., 2009

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor RoB, *downgraded voor indirectness

Het is onzeker of CM een gunstig effect heft op problematisch alcoholgebruik. ~#^
ΟΟΟ
Messina et al., 2003; Neufeld et al., 2008
#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor RoB, ^downgraded for inconsistency

ΟΟΟ

Het is onzeker, maar een combinatie van CBT en TAU lijkt na 26 weken nog geen verschil
te geven in cocaïnegebruik, maar wel na één jaar. ~##
Messina et al., 2003

#downgraded voor imprecision, ~downgraded voor RoB

12.5.4
20

Van bewijs naar aanbevelingen

12.5.4.1 Kwaliteit van het bewijs
De kwaliteit van het bewijs wordt als laag tot zeer laag beoordeeld. Het aantal RCT’s waarbij zowel
symptomen van de verslaving als kenmerken en/of ernst van de persoonlijkheidsstoornis systematisch in
kaart zijn gebracht is zeer beperkt. De studies zijn vooral gericht op de borderline- en antisociale-

Pagina 244 van 408

persoonlijkheidsstoornis, en studies naar de effectiviteit van één van de specifieke behandelmethoden
zijn veelal beperkt tot één onderzoeksgroep.
12.5.4.2 Professioneel perspectief

5

10

-

15

20

Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de effectiviteit van interventies gericht op
comorbide persoonlijkheidspathologie en middelenafhankelijkheid.
Het huidig ontbreken van wetenschappelijk bewijs is (wederom) echter geen reden om patiënten
met comorbiditeit behandeling te onthouden of uit te sluiten van behandeling.
Een theoretische kader biedt houvast aan zowel behandelaar als patiënt, met inachtneming van
de multicausaliteit van de problematiek. Het uitgangspunt is, ook bij comorbide persoonlijkheiden middelgerelateerde stoornissen geïntegreerde behandeling, met interventies zowel gericht op
maladaptieve persoonlijkheidsvariabelen als op middelenafhankelijkheid.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen middelgerelateerde en middel- geïnduceerde
psychiatrische aandoeningen. Bij veel patiënten die afhankelijk zijn van alcohol of drugs zijn de
verschijnselen van psychopathologie gebonden aan intoxicatie of onthouding. Het is daarom aan
te raden om een alcohol/drugsvrije observatieperiode van drie tot vier weken af te wachten
voordat een diagnose van een comorbide persoonlijkheidsstoornis vastgesteld en vervolgens
behandeld wordt. Als dit lastig is om te realiseren kan door zorgvuldige analyse van de
ontstaansleeftijd van de aandoening(en), de chronologie en het eerder aanwezig zijn van
kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis tijdens abstinente episodes de diagnostiek
verhelderen.

12.5.5

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen zorgvuldige diagnostiek te verrichten alvorens geconcludeerd wordt tot
comorbiditeit van een persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in gebruik van middelen. In het
algemeen is daarbij een periode van abstinentie van het betreffende middel gedurende enkele weken
wenselijk.

Het is aan te bevelen bij de diagnostiek zorgvuldig onderscheid te maken tussen een
middelgerelateerde persoonlijkheidsstoornis en middelgeïnduceerde (psychiatrische) symptomen.

Het is aan te bevelen om patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een comorbide
stoornis in middelengebruik, een specifieke psychotherapeutische behandeling aan te bieden, zoals
Dialectical Behavior Therapy (DBT)

Het valt te overwegen om patiënten met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis en een comorbide
stoornis in drugsgebruik, te behandelen met CBT of CM.
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12.6

Eetstoornissen

12.6.1

Inleiding

De combinatie van persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen is niet ongewoon in de praktijk en de
comorbiditeit kan de behandeling van de eetstroornis behoorlijk beïnvloeden. Daarbij voelen patiënten
voelen zich in de praktijk nogal eens heen en weer gestuurd tussen de behandeling van
persoonlijkheidsstoornis en eetstoornis. Het vertrekpunt vanuit het patiënten perspectief zou moeten zijn
om de comorbiditeit zo integraal mogelijk te behandelen en een prioritering in de focus van de
behandeling op de eetproblematiek of de persoonlijkheidsproblematiek in gezamenlijk overleg te
bepalen. Daarbij is van belang rekening te houden met het voorkomen en behandelen levensbedreigende
situaties, zoals ernstig ondergewicht of laboratorium afwijkingen.

12.6.2

Wetenschappelijke onderbouwing

12.6.3

Conclusies

Er zijn geen systematische reviews gevonden naar de effecten van therapie voor patiënten met een
persoonlijkheidsstoornis en een eetstoornis. Derhalve wordt voor de aanbevelingen verwezen naar de
algemene aanbevelingen (zie paragraaf 12.1.4).
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Uitgangsvragen
•
Welke rol hebben de verschillende echelons in de gezondheidszorg voor wat betreft de diagnostiek
en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen?
•
Zijn er aanwijzingen voor een effectieve organisatie van zorg, inclusief samenwerkingsafspraken
m.b.t. persoonlijkheidsstoornissen?
•
Wat zijn de aandachtspunten voor de implementatie van deze richtlijn?
Zowel de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 als verschillende internationale
richtlijnen wijzen erop dat juist bij persoonlijkheidsstoornissen de wijze waarop de zorg is georganiseerd
essentieel is voor de kwaliteit en effectiviteit van de behandelingen (Landelijke stuurgroep
multidisciplinaire richtlijnontwikkeling 2008; National Institute for Health and Care Excellence (2015);
National Health and Medical Research Council (2012). Daarom past bespreking hiervan binnen de context
van een multidisciplinaire richtlijn.
De organisatie van zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis wordt bepaald door een veelheid
aan factoren, zoals uitvoeringsniveau van de behandelingen, inbedding in supervisie- en intervisiestructuren van behandelaren, ketensamenwerking, financiële mogelijkheden en beleidsmatige keuzes. De
organisatie van de huidige GGz leidt, zeker voor patiënten met ernstiger en of complexer problematiek,
tot een risico op onderbehandeling en op ‘breuken’ in behandeltrajecten. Dat kan zijn door onder meer
wachttijden tussen verschillende behandelingen, grote verschillen in behandelvisie tussen verschillende
aanbieders (vaak inclusief diskwalificatie van eerdere behandelingen), telkens weer een nieuwe
uitgebreide intake waarin enerzijds de patiënt weer alles opnieuw moet bespreken en anderzijds weinig
stilgestaan wordt bij waarde en effect van eerdere behandelingen, veelvuldig wisselen van behandelaar in
de loop van een traject, het afbreken van behandeling en dan ‘opnieuw’ beginnen bij een andere
organisatie. De achtereenvolgende behandelaars, dienen hier in hun benadering rekening mee te houden
en desalniettemin zoveel mogelijk te streven naar continuïteit van zorg bieden over behandelingen,
behandelaars, behandelvisies en organisaties heen. De GGz als geheel, maar ook zorgverzekeraars en
netwerkpartners in van het sociale domein en (gemeentelijke) overheden staan voor de opgave dit te
faciliteren.
Persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor en mensen met een persoonlijkheidsstoornis melden zich
met een hulpvraag in uiteenlopende echelons van de gezondheidszorg. Zij maken een relatief groot deel
uit van de mensen die een beroep doen op zorg van de huisarts. In een Britse studie onder 300
opeenvolgende patiënten die een huisarts consulteerden, bleek 24% (95% CI: 19-29%) te voldoen aan de
criteria van een persoonlijkheidsstoornis (vastgesteld met de ‘DSM-IV version of the Standardised
Assessment of Personality (SAP)’ (Moran et al., 2000)). In de GGz komen persoonlijkheidsstoornissen nog
frequenter voor. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen worden behandeld in gespecialiseerde
zorgprogramma’s voor persoonlijkheidsstoornissen, maar, bij co-morbiditeit, zeker ook in
zorgprogramma’s gericht op andere psychische stoornissen. Naar schatting voldoet bijna de helft van de
mensen in zorg bij de GGz aan de criteria voor een (comorbide) persoonlijkheidsstoornis (Zimmerman et
al., 2008; Friborg 2013; Friborg 2014). Ook in de verslavingszorg en de forensische zorg is het aandeel van
mensen met persoonlijkheidsstoornissen hoog: in de verslavingszorg voldoet naar schatting 37-53 % van
de patiënten aan de criteria van een persoonlijkheidsstoornis, in de forensische zorgpopulatie 36-40% en
onder mensen in tbs-klinieken rond de 70% (Bowden‐Jones et al., 2004; DJI, 2012; DJI, 2018).
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Uitgangspunt van deze richtlijn is dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen gepaste zorg moeten
kunnen krijgen voor hun problemen, ongeacht waar ze een beroep doen op de GGz. Het kan zijn dat
daarvoor een gerichte verwijzing nodig is.

13.2
5

Wetenschappelijke onderbouwing

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van consensusvorming in de werkgroep, aangevuld met
relevante literatuurreferenties en klinische inzichten en vormt een aanvulling op de zorgstandaard
persoonlijkheidsstoornissen 2018.
Welke rol hebben de verschillende echelons in de gezondheidszorg voor wat betreft de diagnostiek en
behandeling van persoonlijkheidsstoornissen?

10

“Nulde lijn”/ Lotgenotencontact
De werkgroep is van mening dat lotgenotencontact en het benutten van ervaringsdeskundigheid,
bijvoorbeeld bij psycho-educatie, een belangrijke rol kunnen spelen tijdens en/of na de behandeling van
mensen met persoonlijkheidsstoornissen (Franx & Zeldenrust, 2002). Het is daarom raadzaam dat
behandelaars in een vroeg stadium de patiënt wijzen op het bestaan en de functie ervan.
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Huisartsenpraktijk
In de huisartsenpraktijk presenteren mensen zich zelden met de diagnose “persoonlijkheidsstoornis” als
primaire klacht. Vaak zal een persoonlijkheidsstoornis gepaard gaan met bijvoorbeeld stemmings- of
angstklachten die de eerste hulpvraag aan de huisarts vormen. Wanneer mensen beperkingen ervaren op
verschillende levensgebieden is het aan de huisarts of POH te overwegen of (ook) van een
persoonlijkheidsstoornis sprake is. De huisarts of POH zal vervolgens in overleg met de patiënt beslissen
of verwijzing naar de GGz hiervoor wenselijk is. Ook in het motiveren voor behandeling kan de huisarts
een belangrijke rol spelen. Een deel van de patiënten met persoonlijkheidsstoornissen wordt langdurig
begeleid in de huisartspraktijk, soms met als doelstelling toeleiding naar de (specialistische) GGz, maar
soms ook als ondersteuning omdat de patiënt ervoor kiest om geen veranderingsgerichte behandeling te
ondergaan. Daarnaast kan de eerste lijn een belangrijke rol spelen wanneer specialistische behandeling is
afgerond, maar er bijvoorbeeld nog restklachten zijn waarvoor ondersteuning geboden is, of zorg nodig is
ter preventie van terugval.
Ook mensen die in een acute crisis verkeren, kunnen een beroep doen op de huisarts. Soms is een acute
crisis het eerste moment dat een persoonlijkheidsstoornis voor de patiënt en/of mensen in diens
omgeving zichtbaar wordt. De huisarts zal in zo’n geval eerste opvang verzorgen, eventuele somatische
factoren in ogenschouw nemen en in overleg met patiënt en naasten een plan maken voor verdere zorg.
Zie hiervoor ook de Generieke module Acute Psychiatrie (link).
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Generalistische Basis GGz (bGGz)

5

De generalistische Basis GGz biedt behandeling voor lichte en matige psychische problemen. Een primaire
behandeling met als focus de persoonlijkheidsstoornis zal in de bGGz doorgaans niet uitvoerbaar zijn,
vanwege de benodigde duur en intensiteit en benodigde kwalificaties van de hulpverleners. Wel kan de
Basis GGz een rol spelen bij terugvalpreventie/nazorg als de behandeling is afgerond en de patiënt relatief
stabiel is.
Specialistische GGz (sGGz)
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Diagnostiek en behandeling gericht op persoonlijkheidsstoornissen en bijkomende psychische stoornissen
vindt grotendeels plaats in de sGGz (tweede/derde lijn). Behandeling is bij voorkeur ambulant en maakt
zo veel mogelijk gebruik van interventies die bewezen effectief zijn. Steeds zal per individu in goed
overleg moeten worden bekeken hoe de behandeling het best kan worden vorm gegeven, en welke
behandelsetting het meest is aangewezen. Wanneer de problemen ernstiger en meer complex zijn, zal
het vaak nodig zijn meerdere zorgverleners bij een behandeling te betrekken. Het ligt dan voor de hand
een behandeling uit te voeren in een multidisciplinair teamverband of in een netwerk van ter zake
kundige zorgverleners. De afspraken binnen een team of netwerk dienen zo te zijn dat continuïteit van
zorg geboden kan worden. Binnen het team of netwerk dient een duidelijke gedeelde visie op de
problematiek aanwezig te zijn; regelmatig onderling overleg en intervisie zijn van groot belang.
Hoogspecialistische GGz
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De hoogspecialistische GGz heeft een belangrijke rol in het geven van consultatie en advies aan patiënten
en zorgverleners. Zij bieden meer uitgebreide diagnostiek en second opinions en kunnen adviseren bij
complexe casuïstiek of vastgelopen behandelingen. Indien nodig kan de behandeling overgenomen
worden. In de hoogspecialistische GGz worden mensen behandeld die onvoldoende hebben geprofiteerd
(of naar verwachting onvoldoende zullen profiteren) van specialistische GGz, bijvoorbeeld vanwege ernst,
complexiteit of comorbiditeit. Hoogspecialistische GGz voor persoonlijkheidsstoornissen bestaat
doorgaans uit intensieve psychotherapeutische behandeling in een ambulante setting. Een beperkte
doelgroep profiteert daar niet voldoende van waardoor een dagklinische of klinische setting aangewezen
kan zijn.
EPA-PS
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Een deel van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis herstelt onvoldoende en is aangewezen op
langdurige behandeling en begeleiding om zich staande te houden. Het gaat hierbij om complexe,
langdurige en ontregelende problematiek, waarbij doorgaans meerdere andere comorbide psychiatrische
stoornissen aanwezig zijn en ernstige sociaal-maatschappelijke problemen. In de praktijk wordt gesproken
van Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). Delespaul (2013) hanteert als definitie voor EPA:
Er is sprake van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in
symptomatische remissie), die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk
functioneren gepaard gaat (niet in functionele remissie) en waarbij de beperking oorzaak en
gevolg is van psychiatrische stoornis. De aandoening is niet van voorbijgaande aard is (structureel
c.q. langdurig, ten minste enkele jaren) en gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in
zorgnetwerken is geïndiceerd om het behandelplan te realiseren.
In de praktijk zijn dit mensen met complexe problemen, multimorbiditeit en interactie tussen de
verschillende probleemgebieden. Het beloop is vaak onvoorspelbaar en sterk wisselend waardoor een
zorgaanbod, met mogelijkheid van outreachende zorg, nodig is dat daarop kan inspelen. Er moet rekening
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gehouden worden met vaak lastig beïnvloedbare crisisgevoeligheid en een historie van breuken in de
behandeling. Tegelijk is het ook voor deze groep belangrijk dat zij geholpen worden om binnen hun
mogelijkheden te werken aan herstel en maatschappelijke participatie. Specifiek voor de behandeling
voor deze doelgroep is een set aanbevelingen geformuleerd die daarbij aansluit (Steendam et al., 2013).
De belangrijkste zijn:
Investeer in brede diagnostiek: Evalueer en herzie zo nodig diagnose en classificatie, inventariseer
en beschrijf de beperkingen in sociale rollen en breng het sociaal steunsysteem in kaart. Verder is
het belangrijk zorgvuldig de behandelvoorgeschiedenis te evalueren om een beeld te krijgen van
wat wel en niet geholpen heeft in het verleden. Heb oog voor comorbiditeit en somatiek, stem ook
af met de huisarts.
Besteed expliciet aandacht aan de structuur van de behandeling: Hanteer een duidelijk
gestructureerd behandelkader, wees trouw aan het vasthouden van afspraken, zorg voor intervisie
en supervisie voor zorgverleners om hen hierbij te helpen. Zorg voor samenhang, zorg voor een
integratie van de verschillende interventies. Anticipeer op crisis en stel een crisisplan op. Evalueer
de voortgang van de behandeling.
Let op processen in de werkrelatie: probeer een positieve therapeutische werkrelatie op te bouwen,
wees daarin authentiek en flexibel. Het is belangrijk alert te zijn op mogelijke breuken in de relatie
en deze actief te repareren. Werk doelgericht en waar mogelijk evidence-based, werk samen in het
formuleren van doelen, zowel op het gebied van actuele klachten als op het gebied van
maatschappelijke participatie. Bevorder daarin de autonomie van de patiënt. Let steeds op motivatie
en commitment van patiënt, houd evenwicht tussen valideren en motiveren tot verandering.
Bevorder zelfobservatie en zelfreflectie bij de patiënt.
Heb aandacht voor de context: Betrek naasten bij behandeling: familie & vrienden en betrek het
externe netwerk bij de behandeling bv reclassering, sociaal domein.
Vaak zijn deze patiënten bij FACT-teams in zorg, of bij teams die een vergelijkbare methodiek hanteren.
Het is dus belangrijk dat ook in teams die zorg bieden aan EPA-patiënten voldoende deskundigheid
aanwezig is over bejegening en behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Zijn er aanwijzingen voor een effectieve organisatie van zorg, inclusief samenwerkingsafspraken m.b.t.
persoonlijkheidsstoornissen?
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Er is in het veld, ook internationaal, sterke consensus over wat belangrijke elementen zijn in goede zorg
voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Deze elementen kunnen gezien worden als
randvoorwaarden voor effectieve behandelingen (zie o.a. Handboek Persoonlijkheidsstoornissen,
Ingenhoven et al., 2018). Teams en zorgverleners die mensen met persoonlijkheidsstoornissen
behandelen moeten daartoe gefaciliteerd worden door hun organisatie. Een behandelprogramma dient
goed gestructureerd te zijn en behandeling dient geïntegreerd te worden aangeboden. In een
behandeling zijn duidelijke fasen herkenbaar en behandeling is doelgericht. Er moet aandacht zijn voor
het goed functioneren van het behandelteam. Een behandeling dient maximaal gebruik te maken van
generiek werkzame behandelelementen. Er is expliciet aandacht nodig voor het bevorderen en bewaken
van een goede therapeutische relatie en van behandelaren wordt verwacht dat zij van uit een open,
nieuwsgierige, niet- veroordelende basishouding werken. (Hutsebaut et al., 2020)
Wanneer er sprake is van meer complexe, samengestelde problemen moet expertise van psychiater,
psychotherapeut, verpleegkundige, systeemtherapeut, vaktherapeut en ervaringsdeskundige beschikbaar
zijn in het zorgnetwerk.
Continuïteit van zorg
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Het is van belang dat behandeling wordt uitgevoerd in een goed georganiseerde context. Continuïteit van
zorg, duidelijkheid en betrouwbaarheid zijn belangrijk. Voor continuïteit van zorg is nodig dat altijd
duidelijk is wie het eerste aanspreekpunt is voor de patiënt en diens naasten, en dat daarin niet te veel
wisselingen optreden. Ook wanneer delen van de behandeling door anderen worden uitgevoerd, is het
belangrijk dat er een zorgverlener is die het overzicht houdt en bewaakt dat onderdelen van behandeling
op elkaar afgestemd worden en blijven. Zorgverleners dienen in een gezamenlijk uitgevoerde behandeling
vanuit een zelfde behandelkader te werken.
Wanneer toch een overgang nodig is naar een andere zorgverlener, is een goede overdracht van belang.

10

Juist omdat mensen met persoonlijkheidsstoornissen extra gevoelig zijn voor onvoorspelbaarheid en
afwijzing, is het belangrijk dat alle zorgprofessionals over basisvaardigheden beschikken voor een goede
bejegening van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Kernvaardigheden zijn het toepassen van een
open, betrokken, niet-veroordelende basishouding, het streven naar samen onderzoeken en begrijpen
van de problemen en het zo veel mogelijk samen beslissen.
Netwerkzorg
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Behandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen dient te worden geboden door zorgverleners
die ingebed zijn in een zorgnetwerk waar minimaal intercollegiaal overleg en intervisie beschikbaar zijn
zodat adequaat gereflecteerd kan worden op processen die in de therapeutische relatie spelen. Indien bij
mensen met een persoonlijkheidsstoornis sprake is van meer complexe, samengestelde problemen geldt
onafhankelijk van de setting dat behandelaars deel moeten uitmaken van een netwerk, waarin de
volgende elementen beschikbaar zijn: deskundigheid ten aanzien van diagnostiek, psychotherapie,
farmacotherapie, systeemtherapie en sociaalpsychiatrische zorg; crisisinterventie, inclusief het opstellen
en gebruik van signaleringsplannen; intercollegiale toetsing (intervisie) en een goed functionerend
systeem van waarneming in geval van afwezigheid van de eigen behandelaar. (bron: Zorgstandaard
persoonlijkheidsstoornissen). Verschillende onderdelen van de behandeling dienen geïntegreerd te
worden aangeboden.
Ten behoeve van het herstel zal er bovendien geïnvesteerd moeten worden in samenwerking met externe
partners die voor continuïteit en maatschappelijk herstel van belang zijn, zoals: jeugdzorg,
maatschappelijke dienstverlening, trajectbegeleiding, UWV, politie/wijkagent, reclassering, sociale
wijkteams/ gemeente, en overige behandelaars in de generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz.
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Specifiek voor ouderen geldt dat actief moet worden samengewerkt met betrokken zorgverleners vanuit
de VVT-sector (verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg). Ook is bij ouderen meer aandacht nodig voor
somatische comorbiditeit.
Crisis
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Onder een crisis wordt verstaan: de noodzaak aan een acute intensivering van zorg om een ernstig
ontregelende of levensbedreigende situatie af te wenden. Veelal gaat het om symptomen als
paniekaanvallen, suïcidale gedragingen, psychotische symptomen, agressieregulatieproblemen, en
dissociatieve klachten. Ook het optreden of een verergering van een comorbide stoornis kan ten
grondslag liggen aan een crisis. Hierbij is de eigen coping van de patiënt niet meer toereikend en/of hulp
van naasten of anderen uit de omgeving niet meer afdoende. De zorg voor mensen met
persoonlijkheidsstoornissen moet zo ingericht moet zijn dat er zowel aandacht is voor de preventie van
crisis als voor het adequaat hanteren van een crisissituatie.
In vrijwel alle effectieve methodieken voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen wordt het
maken van een crisisplan of signaleringsplan aanbevolen. Een crisisplan besteedt aandacht aan het
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vroegtijdig herkennen van een (naderende) crisis en bevat adviezen wat te doen ter voorkomen van
verergering en afspraken over hoe te handelen in het geval dat er desondanks een crisis ontstaat. Het is
belangrijk dat de patiënt zoveel mogelijk zelf het crisisplan opstelt, met ondersteuning van de
behandelaar. Het verdient aanbeveling waar mogelijk naasten te betrekken bij afspraken rondom crisis.
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Doel van crisisinterventie is iemand te helpen het leven weer in eigen hand te nemen, de symptomen van
crisis te doen afnemen, en daarmee meer rust en veiligheid te creëren. Ook het onder controle brengen
van een comorbide stoornis kan doel zijn van crisisinterventie. In de Generieke Module Acute Psychiatrie
(link) staat een gedetailleerd overzicht van stappen die doorlopen worden bij het inschatten, beoordelen
en behandelen van een acute crisis en van interventies die kunnen worden toegepast. Deze interventies
kunnen van diverse aard zijn: ondersteunende begeleiding, intensiveren van behandeling,
farmacotherapie, of eventueel een korte crisisopname. Het doel van een crisisopname zal doorgaans zijn
het bieden van acute veiligheid en het doen afnemen van de crisis waardoor de ambulante behandeling
weer voortgezet kan worden. Dat betekent dat duidelijk moet worden afgesproken wat het doel van de
opname is en welke duur van de opname wenselijk is. Bij crisisopnames van mensen met een
persoonlijkheidsstoornis is het belangrijk een opname duidelijk te positioneren binnen de lopende
ambulante behandeling. Uitgangspunt is dat de ambulante behandelaar betrokken blijft.

13.3

Specifieke groepen

13.3.1

Jongeren

Bovenstaande aanbevelingen gelden ook voor de zorg aan jongeren met (zich ontwikkelende)
persoonlijkheidsstoornissen. Specifiek voor de doelgroep van jongeren met persoonlijkheidspathologie
geldt dat voor hen de drempel naar passende hulp vaak nog hoger lijkt dan voor volwassenen (Wall et al.,
2021). Zo kan binnen een model van stapsgewijze opschaling van zorg, de onvoldoende effectieve eerdere
zorg een negatieve invloed hebben op vertrouwen in een volgende behandeling en in zichzelf. In veel
studies bij jongeren is de uitval uit behandeling hoger dan bij volwassenen. Dat zou kunnen betekenen dat
deze programma’s minder goed aansluiten bij de noden en behoeften van jonge mensen (Jørgensen et al.,
2021).
Doordat jongeren volop in ontwikkeling zijn en doorgaans problemen ervaren op diverse gebieden in hun
ontwikkeling (thuis, school, buurt) zijn zij vaak bekend bij meerdere instanties, zoals huisarts,
zorgcoördinator school, wijkteam, wijkagent, jeugdzorg. Samenwerking tussen professionals vanuit
diverse kaders en instanties vanuit een gedeelde visie en kader kan de ontwikkeling van deze jongeren erg
ondersteunen.
Dit vraagt dat laagdrempelige interventies goed bij de leefwereld van jonge mensen aansluiten, waarbij
vraagstukken rond het psychosociaal functioneren van de jongere voorop staat (zorgen over school,
baantje, relaties, gezondheid etc.). Daarom is het van belang dat professionals zoals de huisarts, maar ook
vertrouwenspersonen op scholen, sportcoaches etc. kunnen meedenken over het bevorderen van hun
psychosociale ontwikkeling en daarnaast op niet-stigmatiserende wijze een gesprek over kenmerken van
een persoonlijkheidsstoornis kunnen bieden en weten hoe ze snel kunnen verwijzen voor nadere
diagnostiek of intensievere behandeling waar nodig.

13.3.2
40

Ouderen

Er is toenemend aandacht voor het voorkomen van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (noot).
Ketenzorg ziet er bij ouderen met persoonlijkheidsstoornis anders uit dan bij jongere volwassenen.
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Specifiek zal er bij ouderen frequent samen worden gewerkt met Verpleeg-, Verzorgingshuis en
Thuiszorgsector (VVT-sector) en de klinische geriatrie binnen het somatisch ziekenhuis. De GGz heeft
daarbij doorgaans een consultatieve functie voor ouderen met co-morbide persoonlijkheidsstoornissen.
De topklinische GGz heeft op haar beurt weer een consultatieve functie voor de specialistische GGz.
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Bij ouderen met zowel een persoonlijkheidsstoornis als ernstige cognitieve en/of somatische
problematiek is er niet altijd een reden om te verwijzen naar de (topklinische) GGz maar ligt veelal een
consultvraag voor de hand. Voor zowel de huisartsenpraktijk, de klinische geriatrie als de GGz is een
screener gevalideerd om ouderen met persoonlijkheidsstoornissen op te sporen. Deze screener kan
behulpzaam zijn bij het formuleren van de consultvraag.
Specifiek voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen in de GGz is daarnaast een checklist ontwikkeld
om te differentiëren tussen specialistische GGz en topklinische GGz-interventies (Laheij-Rooijakker et al.,
2020). Naast genoemde tweede en derdelijns interventies kan ook anderhalvelijnszorg worden geboden
in de huisartsenpraktijk.

13.3.3
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Forensische Zorg

Ook in de forensische zorg komen veel patiënten voor met persoonlijkheidsstoornissen (DJI, 2012, DJI,
2018) In principe is het streven om zoveel mogelijk de aanbevelingen voor behandeling te volgen zoals
elders in deze richtlijn verwoord. Daarbij staat in de forensische zorg de balans tussen veiligheid en
persoonsgerichte zorg centraal. De behandeling is primair gericht op het reduceren van het recidiverisico,
door persoonsgerichte herstelzorg te leveren. Behandeling is gebaseerd op de What Works-principes, die
voortkomen uit het Risk-Need-Responsivity (RNR)-model (Andrews & Bonta, 2010; Andrews et al., 2011).
Behandeling is daarbij gericht op individuele risicofactoren die hebben bijgedragen aan het delictgedrag,
de persoonlijke behoeften, mogelijkheden, wensen en voorkeuren van de patiënt, die volgens het
responsiviteitsprincipe stapsgewijs of geïntegreerd worden aangepakt. Wanneer veiligheid en
persoonsgerichte zorg in tegenspraak zijn met elkaar, weegt veiligheid voor de patiënt, naasten,
hulpverlener en maatschappij zwaarder in de afweging. Als aanvulling op het RNR-model wordt in de
forensische praktijk ook veel gebruik gemaakt van het Good Lives Model, gebaseerd op de algemene
rehabilitatietheorie en zich richtend op positieve factoren en welzijn van de patiënt (Ward & Steward,
2003).
Motiveren van patiënten binnen de forensische zorg heeft een unieke lading, omdat de behandeling lang
niet altijd start vanuit eigen initiatief, hulpvraag of motivatie, maar veelal vanuit een strafrechtelijke titel
waarbij de rechter een behandeling heeft opgelegd. De setting en de mate van onvrijwilligheid van het in
zorg zijn kunnen in de uitvoering bij een aantal behandelvormen beperkingen opleveren. Vaak zullen
daarom eerst trajecten nodig zijn gericht op verhogen van motivatie voor behandeling.
Op- en afschalen van de behandeling gebeurt in de forensische zorg afhankelijk van het (risicovol) gedrag
en de bevindingen van de behandelaar, bij voorkeur na afstemming in multidisciplinair overleg, en in
afstemming met reclassering, toezichthouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. Ook bij het toekennen
en uitvoeren van vrijheden en verloven en het afschalen van noodzakelijk geacht beveiligingsniveau, is
risicomanagement leidend. Binnen de forensische zorg worden besluiten op cruciale momenten nogal
eens door de rechterlijke macht genomen, en dus niet door de behandelaar (al dan niet in
samenspraak met de patiënt). Dit vraagt nauwe samenwerking, ook met de reguliere GGz, om de
overgang van forensische naar reguliere zorg (en vice versa) zorgvuldig te laten verlopen. Hierbij zou
niet het wettelijk kader of verschil in stelsel leidend moeten zijn, maar onderlinge samenwerking bij
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en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aanbieden van passende en tijdige zorg aan
patiënten.

13.4
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Wat zijn de aandachtspunten voor de implementatie van deze richtlijn?

Een belangrijk aandachtspunt bij implementatie van deze richtlijn is de beschikbaarheid van voldoende
gekwalificeerde therapeuten en voldoende capaciteit van behandelprogramma’s voor mensen met
persoonlijkheidsstoornissen.
Juist omdat persoonlijkheidsstoornissen zo vaak voorkomen, is het belangrijk dat alle zorgprofessionals in
het behandeltraject van mensen met een persoonlijkheidsstoornis in elk geval over basisvaardigheden
beschikken voor een goede bejegening. Behandelaren dienen passende training te krijgen in de
behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis en nemen deel aan intervisie.
Voor GGz-instellingen geldt dat de organisatie samenwerking bevordert en bewaakt met (a) andere
afdelingen of teams binnen de eigen organisatie zoals de zorgprogramma’s voor (ondersteuning bij) de
behandeling van co-morbiditeit en de opnameafdeling voor het gebruik van een bed op recept (BOR) of
kortdurende opnames, (b) andere professionals uit de GGz zoals PAAZ-en, (c) andere professionals uit de
algemene gezondheidszorg zoals medewerkers van de ’Spoedeisende Hulp (SEH) en de huisarts en (d)
externe, niet primair medische organisaties die aanvullende diensten leveren, inclusief
reïntegratieprofessionals en het eigen sociale netwerk van de patiënt.

13.5

Aanbevelingen

Het is aan te bevelen in de S-GGz of de HS-GGz om persoonlijkheidsstoornissen te behandelen vanuit
een multidisciplinair team of netwerk met expertise van psychiater, psychotherapeut, verpleegkundige,
systeemtherapeut, vaktherapeut en (familie)ervaringsdeskundige.

Het valt te overwegen om de begeleiding van stabiele patiënten in het kader van terugvalpreventie of
nazorg na afronding van de behandeling over te dragen aan de B-GGz of de huisarts.
20
Behandelaren die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen zijn
hiervoor bevoegd en bekwaam. Zij zijn hiervoor specifiek opgeleid of zij zijn werkzaam in een
begeleidingsstructuur met voldoende intensiteit om behandelingen adequaat uit te kunnen voeren.

Het is aangewezen om in de behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis vanuit een
gezamenlijke behandelvisie te werken binnen een geïntegreerd behandelbeleid.

De zorg dient zo georganiseerd te worden dat voor een patiënt en diens naasten te allen tijde duidelijk
is wie eerste aanspreekpunt is.
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Het is aan te bevelen in een behandeling voldoende aandacht te hebben voor het beleid rond crises. In
geval van (verhoogde) crisisgevoeligheid is het aan te bevelen te anticiperen op crisissituaties door
middel van het opstellen van een signalerings- en/of crisisplan.

Het is aan te bevelen dat bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen betrokken professionals
allen toegang hebben tot regelmatige intervisie en/of supervisie.

Het is aan te bevelen om een context van zorg te organiseren waarbinnen continuïteit van zorg over
behandelingen, behandelaars, behandelvisies en organisaties heen gegarandeerd kan worden.

Het is aan te bevelen dat behandelteams die zorg bieden aan mensen met persoonlijkheidsstoornissen
een beleid hanteren dat gericht is op het actief betrekken van naasten bij de behandeling.

Het is aan te bevelen dat in de zorg aan mensen met persoonlijkheidsstoornissen voldoende
deskundigheid op het gebied van systeemdiagnostiek/systeembehandeling beschikbaar is.
5
Het is aan te bevelen in de behandeling expliciet aandacht te besteden aan het generaliseren van de
behandelresultaten in het dagelijks leven. Het is aan te bevelen de zorg zo te organiseren dat vanaf het
begin van de behandeling er aandacht kan zijn voor maatschappelijk en persoonlijk herstel.

Het is aan te bevelen dat huisartsen beschikken over de kennis om aanwijzingen voor een
persoonlijkheidsstoornis te herkennen en de vaardigheden om de problematiek te bespreken met als
doel patiënten te informeren en te motiveren voor verdere diagnostiek en behandeling.

Het is aan te bevelen om duidelijke netwerkafspraken met organisaties op het gebied van zorg en
welzijn te maken zodat de behandeling en de begeleiding integraal rondom de patiënt geleverd kunnen
worden.

Het is aan te bevelen de zorg zo te organiseren dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen toegang
hebben tot behandeling voor comorbide stoornissen.

Het is aan te bevelen om een context van zorg te organiseren waarbinnen continuïteit van zorg
gegarandeerd kan worden. Dit vraagt, naast contact houden in proces van doorverwijzing, het kunnen
integreren van interventies voor psychosociale of psychiatrische comorbiditeit. Na afronding van een
interventie is het van belang een optie bieden voor terugvalpreventie en de mogelijkheid om bij een
nieuwe acute fase gemakkelijk te kunnen opschalen.
10
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Het is aan te bevelen de zorg voor ouderen met zowel een persoonlijkheidsstoornis als ernstige
cognitieve en/of somatische problematiek zo te organiseren dat laagdrempelig consultatie vanuit de
GGz kan worden geboden aan het zorgnetwerk rondom oudere patiënten.

Het is aan te bevelen de zorgcontinuïteit van forensische naar reguliere geestelijke gezondheidszorg
(en vice versa) zo te organiseren dat onderlinge samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het leveren van passende en tijdige zorg aan patiënten leidend zijn.
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Checklist topklinische zorg voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen
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Bijlage 1 Review Protocollen (per hoofdstuk)
Review Protocol bij Hoofdstuk 3 – Preventie en Vroegsignalering
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
Met welke factoren moet rekening gehouden worden bij de preventie/vroeg-signalering
van een persoonlijkheidsstoornis?
Sub-question(s)
1. Welke specifieke gedragingen, symptomen en overige factoren hangen samen met
een verhoogd risico op het ontwikkelen dan wel manifest worden van een
persoonlijkheidsstoornis?
2. Op basis van consensus binnen de topicgroep naar aanleiding van antwoord op
vraag 1: Welke groepen met een hoog risico op een persoonlijkheidsstoornis zijn er
in de bevolking? M.a.w. bij welke groepen komen verhoudingsgewijs veel mensen
voor die ofwel een persoonlijkheidsstoornis hebben, ofwel een verhoogde kans
maken dat zij een dergelijke stoornis ontwikkelen?
3. Wat zijn beschermende factoren voor het ontwikkelen dan wel manifest worden
van een persoonlijkheidsstoornis?
4. Wat zijn vroege verschijnselen (‘voortekenen’) voor het ontwikkelen dan wel
manifest worden van een persoonlijkheidsstoornis?
Objectives
Kennis vergaren met betrekking tot de vroege signalering van
persoonlijkheidsstoornissen
Criteria for considering studies for the review
Personen met (verhoogd risico op) een persoonlijkheidsstoornis
• Types of participants
• Intervention
• Comparator

Aanwezigheid van risico- of beschermende factoren voor de prognose of diagnose
-

• Critical outcomes
• Important outcomes

• Symptomatic recovery
• (psycho)social functioning
• Qol
• Attrition (surrogate for adverse events)
Studies of any duration were included
Systematic reviews and meta-analyses of cohort studies

• Time
• Study design
• Dosage
• Study setting/country
Search strategy

Study design filter used

Including primary, secondary, tertiary health and social
care and healthcare settings
Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2010
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses

Question specific search
strategy
Searching other resources

No

The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.

-

If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
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Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.
Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 6 – Psychotherapie
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
What are the effects of different types of psychotherapy in patients with a DSMclassified personality disorder?
Sub-question(s)
1. When compared to a specific therapy developed for personality disorders, is
generic therapy, more effective? Answered for:
a. Paranoid personality disorder
b. Schizoid personality disorder
c. Schizotypal personality disorder
d. Antisocial personality disorder
e. Borderline personality disorder
f. Histrionic personality disorder
g. Narcissistic personality disorder
h. Avoidant personality disorder
i.
Dependent personality disorder
j. Obsessive-compulsive personality disorder
k. Other specified personality disorder
Objectives
Relative efficacy of psychotherapies for subtypes of PD
Benefits and harms of psychotherapies
Criteria for considering studies for the review
People with a DSM-classified personality disorder.
• Types of participants
• Intervention

• Comparator

• Critical outcomes
• Important outcomes

One of the following psychotherapeutic interventions
4.
Generic treatment for personality disorders
a. Good psychiatric management (GPM)
b. Structured clinical management (SCM)
c. Good clinical care (GCC)
d. Supportive psychotherapy (SPT)
e. (STEPPS) – Nederlands; VERS
5.
Big Four specific therapies developed for borderline personality disorder
a. Mentalization based therapy (MBT)
b. Dialectical Behavior Therapy (DBT)
c. Schema Focused Therapy (SFT)
d. Transference focused psychotherapy (TFP)
6.
Other: Not developed for personality disorder, but investigated and used for
this population
a. Acceptance and commitment therapy (ACT)
b. Manualized form of Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
c. Cognitive analytical therapy (CAT)
d. Manualized form of Interpersonal psychotherapy (IPT)
Treatment as usual (TAU)
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other treatment(s)
NB with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
Lijdensdruk en dysfunctioneren
Symptomatic recovery
- personality disorder severity
- Depressive symptoms
- Self-harm
- Suicidality
Social recovery
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- Psychosocial functioning
• Attrition (surrogate for adverse events)

• Study design

Latest follow-up measurement when available will be used.
Studies of any duration were included, results measured at end of treatment were
used, since this was the most frequently used time point.
Systematic reviews and meta-analyses of randomised controlled trials (RCT)

• Dosage

-

• Study setting/country
Search strategy

Including primary, secondary, tertiary health and social care and healthcare settings

• Time

Study design filter used

Databases searched: Medline, , PsycInfo, Cochrane database of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2007
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses

Question specific search
strategy
Searching other resources

No

The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.

-

If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.
Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 7 – Farmacotherapie
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
What are the effects of different types of pharmacotherapy for symptoms presented by
patients with a DSM-classified personality disorder (PD)?

Sub-question(s)
Objectives

Efficacy of pharmacotherapy for symptom domains of PD

Criteria for considering studies for the review
People with a DSM-classified personality disorder.
• Types of participants
a.
Psychopharmacologic medicinal; products
• Intervention
b.
Dietary products with psychopharmacologic effects
placebo
• Comparator
• Critical outcomes

-

• Important outcomes

Symptomatic recovery
Adverse events

• Time

Studies of any duration were included,.

• Study design

Systematic reviews and meta-analyses of randomized controlled trials (RCT)

• Dosage

-

• Study setting/country
Search strategy

Including primary, secondary, tertiary health and social care and healthcare settings

Study design filter used

Databases searched: Medline, , PsycInfo, Embase, Cochrane database of systematic
reviews
Date limiters: from 01-01-2007
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematic reviews and meta-analyses

Question specific search
strategy
Searching other resources

No

The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.

-

If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarized and
described narratively.
Note.

5
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Review Protocol bij Hoofdstuk 8 – Vaktherapie
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
What are the effects of different types of art therapy in patients with a personality
disorder?

Sub-question(s)
Objectives

Relative efficacy of different art therapies
Benefits and harms of art therapies
Criteria for considering studies for the review
People with a personality disorder
• Types of participants
Different types of art therapy
• Intervention
Treatment as usual (TAU) or other treatment
• Comparator
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other artistic-therapeutic treatments1
1NB

• Critical outcomes
• Important outcomes

with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
Symptomatic recovery
Social recovery
Attrition (surrogate for adverse events)
Well-being

• Time
• Study design

End of treatment and follow-up measurements
Studies of any duration were included
RCT’s

• Dosage

-

• Study setting/country

Including primary, secondary, tertiary health and social
care and healthcare settings
Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2010
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses
No

Search strategy

Study design filter used
Question specific search
strategy
Searching other resources
The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.
If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.

Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 9 – Sociaal-psychiatrische Interventies
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
Welke effectieve elementen kent verpleegkundige en/of sociaal-psychiatrische zorg bij
persoonlijkheidsstoornissen?

Sub-question(s)
Objectives

Kennis vergaren met betrekking tot de effectiviteit van verpleegkundige en sociaalpsychiatrische zorg bij persoonlijkheidsstoornissen
Criteria for considering studies for the review
People with a personality disorder
• Types of participants
• Intervention
• Comparator

Verpleegkundige en sociaal-psychiatrische zorg
Treatment as usual (TAU) or other treatment
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other artistic-therapeutic treatments1
1NB

• Critical outcomes
• Important outcomes

with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
Symptomatic recovery
Social recovery
Attrition (surrogate for adverse events)
Well-being

• Time
• Study design

End of treatment and follow-up measurements
Studies of any duration were included
Systematic reviews and meta-analyses

• Dosage

-

• Study setting/country

Including primary, secondary, tertiary health and social
care and healthcare settings
Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews, Cinahl.
Date limiters: from 01-01-2010
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses

Search strategy

Study design filter used
Question specific search
strategy
Searching other resources

No

The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.

-

If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.
Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 10 – Herstel en Rehabilitatie
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
Welke herstelgerichte en rehabilitatie benaderingen worden aanbevolen voor mensen
met persoonlijkheidsstoornissen (waarbij inbegrepen zelfmanagement)?

Sub-question(s)
Objectives

Relative efficacy of recovery- or rehabilitation oriented approaches including selfmanagement
Criteria for considering studies for the review
People with a DSM-classified personality disorder.
• Types of participants
Any recovery- or rehabilitation oriented therapy
• Intervention
Treatment as usual (TAU)
• Comparator
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other treatment(s)1
1NB

• Critical outcomes
• Important outcomes

• Time
• Study design
• Dosage
• Study setting/country
Search strategy

Study design filter used
Question specific search
strategy
Searching other resources
The review strategy

with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
Lijdensdruk en dysfunctioneren
Symptomatic recovery
personality disorder severity
Depressive symptoms
Self-harm
Suicidality
Social recovery
Psychosocial functioning
Latest follow-up measurement when available will be used.
Studies of any duration were included, results measured at end of treatment were
used, since this was the most frequently used time point.
Systematic reviews and meta-analyses of randomised controlled trials (RCT)
Including primary, secondary, tertiary health and social
care and healthcare settings
Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2007
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses
No
The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.
If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.

Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 11 – Systeeminterventies en Naasten
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
Welke overige systeeminterventies en interventies gericht op naasten zijn effectief bij
persoonlijkheidsstoornissen?

Sub-question(s)
Objectives

Relatieve efficacy van verschillende systeeminterventies en interventies gericht op
naasten
Criteria for considering studies for the review
People with a personality disorder
• Types of participants
Verschillende typen systeeminterventies/interventies gericht op naasten
• Intervention
Treatment as usual (TAU) or other treatment
• Comparator
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other artistic-therapeutic treatments1
1NB

• Critical outcomes
• Important outcomes

• Time
• Study design
• Dosage
• Study setting/country
Search strategy

Study design filter used

with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
Symptomatic recovery
Social recovery
Attrition (surrogate for adverse events)
Well-being
End of treatment and follow-up measurements
Studies of any duration were included
Systematic reviews and meta-analyses
Including primary, secondary, tertiary health and social
care and healthcare settings
Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2010
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses

Question specific search
strategy
Searching other resources

No

The review strategy

The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.

-

If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.
Note.
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Review Protocol bij Hoofdstuk 12 – Comorbiditeit
Topic
Review question(s)

Interventions/ epidemiology
What are the effects of different types of therapy in patients with a personality
disorder and a comorbidity?
Sub-question(s)
Zijn er uit de literatuur aanwijzingen te destilleren op basis waarvan men af dient te
wijken van de richtlijn (van de bijkomende stoornis?)
Objectives
Relative efficacy of therapies
Benefits and harms of therapies
Criteria for considering studies for the review
People with a personality disorder and one of the following comorbidities:
• Types of participants
a. Clinical depression
b. Post-traumatic stress disorder (PTSD)
c. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
d. Addiction
e. Eating disorders
4. Psychotherapy or pharmacotherapy
• Intervention
• Comparator

• Critical outcomes
• Important outcomes

Treatment as usual (TAU)
Waiting list or no treatment
Comparison with one or multiple other treatment(s)1
1NB with this comparator no conclusions can be drawn with respect to efficacy of
individual treatment.
-

• Time

Symptomatic recovery
Social recovery
Attrition (surrogate for adverse events)
End of treatment and follow-up measurements
Studies of any duration were included

• Study design

Systematic reviews and meta-analyses

• Dosage

-

• Study setting/country
Search strategy

Including primary, secondary, tertiary health and social care and healthcare settings

Study design filter used
Question specific search
strategy
Searching other resources
The review strategy

Databases searched: Pubmed, PsycInfo, Cochrane database
of systematic reviews
Date limiters: from 01-01-2010
Other limiters: Only English, German and Dutch articles
Yes. Systematische reviews and meta-analyses
No
The information specialist will carry out the search strategy. The reviewer(s) will select
the studies in two phases, based on the ‘Criteria for considering studies for the review’
above:
1. Based on title and abstract. When included or in doubt:
2. based on full text.
A second reviewer is available for cross-checking, help and advice.
If a recent, well performed systematic review appropriate to the review question is
found, it will not be supplemented with studies published since the review.
Certainty of all outcomes will be assessed using GRADE. Results are summarised and
described narratively.

Note.
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Bijlage 2 Zoekstrategie (per hoofdstuk)
Zoekstrategie bij Hoofdstuk 3 – Preventie en Vroegsignalering
PP vroegsignalering
5

"pp med20201130 PS focus vroegsignalering"
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to November 25, 2020>

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (38366)
2
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (20590)
3
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (42)
4
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (2674)
5
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (3318)
6
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (123358)
7
or/2-6 (135807)
8
1 or 7 (158051)
9
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
10
((paranoid or schizoid* or schizotyp* or antisocial or histrionic or narcis* or avoidant or dependent
or obsessive) adj2 ((personalit* adj2 disorder*) or disease*)).tw,kw. (8310)
11
1 or 7 or 10 (161990)=P
12
medical history taking/ or physical examination/ (54848)
13
office visits/ or no-show patients/ (7199)
14
Sex Offenses/ (9133)
15
exp Social Problems/ or exp Domestic Violence/ (308231)
16
patient dropouts/ or treatment refusal/ (19840)
17
Self Mutilation/ (3206)
18
Self-Injurious Behavior/ (8046)
19
aggression/ or depression/ or stress, psychological/ (262871)
20
risk/ or exp risk assessment/ or risk factors/ (1149590)
21
risk.tw,kw. (2166322)
22
20 or 21 (2593137)=risk
23
characteristics.mp. or exp Family Characteristics/ (1252011)
24
feature?.tw,kw. (1009062)
25
23 or 24 (2164601)
26
or/12-19 (631170)
27
11 and 22 and 25 and 26 (1174)
28
(symptom? or profile*).tw,kw. (1707331)
29
25 or 28 (3646776)
30
11 and 22 and 29 (10504)
31
"filter SR".ti. (0)
32
meta analysis.pt. (122862)
33
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (188644)
34
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9856)
35
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (207839)
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(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12440)
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (79)
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (22080)
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (78)
medline.tw. and review.pt. (80659)
(pooled adj3 analy*).tw. (21044)
(pooled adj3 analy*).kf. (285)
"cochrane$".fc_jour. (15096)
or/32-43 (378735)=SR
"einde SR filter".ti. (0)
30 and 44 (857)
exp case-control studies/ or exp cohort studies/ (2281386)
46 and 47 (63)
"diagnosis, dual (psychiatry)"/ or early diagnosis/ or prodromal symptoms/ (32297)
(early adj2 diagn*).tw,kw. (105259)
(first adj2 (sign? or symptom*)).tw,kw. (16032)
or/49-51 (143186)
46 and 52 (42)
(risk adj2 screening).tw,kw. (6519)
49 or 50 or 51 or 54 (149467)
46 and 55 (43)
56 (43)
limit 57 to yr="2010 -Current" (38)
exp Preventive Medicine/ (35399)
11 and 59 (51)
"Behavioral Symptoms"/ (2827)
46 and 61 (1)
(show* adj3 risk).tw,kw. (23388)
46 and 63 (10)
from 60 keep 15 (1)
from 62 keep 1 (1)
from 64 keep 10 (1)
leclerq-*.au. (231)
sharp-*.au. (12974)
signer-*.au. (372)
stepp-*.au. (748)
68 or 69 or 70 or 71 (14325)=relevante auteurs
11 and 72 (253)
26 and 73 (39)
(Determining the key childhood and adolescent risk factors for future BPD symptoms using
regularized regression: comparison to depression).mp. and conduct disorder.ti. [mp=title, abstract,
original title, name of substance word, subject heading word, floating sub-heading word, keyword
heading word, organism supplementary concept word, protocol supplementary concept word, rare
disease supplementary concept word, unique identifier, synonyms] (1)
Childhood maltreatment.mp. and its link to borderline personality disorder features in children: A
systematic review approach.ti. [mp=title, abstract, original title, name of substance word, subject
heading word, floating sub-heading word, keyword heading word, organism supplementary
concept word, protocol supplementary concept word, rare disease supplementary concept word,
unique identifier, synonyms] (1)
(featur* adj3 (complex or co?morbid* or affective or self-control)).tw,kw. (4865)
prodromal symptoms/ (1766)
((early or prodromal) adj3 (sign? or symptom?or characteristic?)).tw,kw. (11111)
early diagnosis/ (27077)
(early adj3 (detectio* or diagnos*)).tw,kw. (182259)
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((key adj5 factor?) or (risk adj2 factor?) or (future adj5 symptom?) or (critical adj5 factor?) or
(critical adj5 predictor?)).tw,kw. (691648)
83
(early adj3 (develop* or identificat*)).tw,kw. (94159)
84
((screening or predict*) adj3 (symptom? or trait? or sign?)).tw,kw. (19443)
85
(behavio?r adj10 pattern?).tw,kw. (18925)
86
(future adj3 symptom?).tw,kw. (1442)
87
(identif* adj3 trait?).tw,kw. (5597)
88
(symptom adj3 predict*).tw,kw. (2632)
89
((early adj3 trait?) or (developmental adj3 precursor?) or (prospective adj3 associat*) or
(premorbid adj3 abnormal*)).tw,kw. (4555)
90
or/77-89 (1014745)
91
((relational adj3 insecur*) or infidelity or (verbal adj3 agress*) or (physical adj3 agress*) or
(self?injurious adj3 behavio?r?) or (history adj5 maltreatment) or (parental adj3 dysfunct*) or (poor
adj3 social) or (poor adj3 school adj3 function*)).tw,kw. (5022)
92
90 or 91 (1018949)=mogelijke factoren
93
26 or 92 (1605219)=mogelijke factoren compleet
94
11 and 44 and 93 (1111)= P + SR + mogelijke factoren compleet
95
47 and 94 (138)
96
(dutch or english or german).la. (28038205)=talen
97
95 and 96 (131)
98
97 (131)
99
limit 98 to yr="2010 -Current" (83)
100 22 and 99 (65)
101 (early adj3 (detectio* or diagnos*)).ti,kw. (31195)
102 ((key adj5 factor?) or (risk adj2 factor?) or (future adj5 symptom?) or (critical adj5 factor?) or
(critical adj5 predictor?)).ti,kw. (126702)
103 (early adj3 (develop* or identificat*)).ti,kw. (13422)
104 ((screening or predict*) adj3 (symptom? or trait? or sign?)).ti,kw. (3367)
105 (behavio?r adj10 pattern?).ti,kw. (2425)
106 (symptom adj3 predict*).ti,kw. (432)
107 ((early adj3 trait?) or (developmental adj3 precursor?) or (prospective adj3 associat*) or
(premorbid adj3 abnormal*)).ti,kw. (974)
108 or/101-107 (177630)=aantal factoren met focus
109 100 and 108 (9)
110 exp Interpersonal Relations/ (330193)
111 exp Personality Development/ (157058)
112 108 or 110 or 111 (640231)
113 11 and 112 (13060)
114 94 and 112 (124)
115 96 and 114 (119)=talen + P + SR + mogelijke factoren compleet
116 115 (119)
117 limit 116 to yr="2010 -Current" (90)
118 108 and 117 (65)
119 exp behavior/ or exp emotions/ or exp personality/ (2136637)
120 118 and 119 (19)= talen + P + SR na 2010 + mogelijke factoren + emoties of gedrag of
persoonlijkheid
121 11 and 44 and 72 and 96 (= 5)= P + SR + talen + bekende auteurs
Opgeslagen set 120 en ook set 121
122
123
124
125
126

from 120 keep 1-19 (19)
from 121 keep 1-5 (5)
75 or 76 (2)
76 and 92 (1)
11 and 44 and 125 (1)
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157
158
159
160
161
162
163
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50

165
166
167
168
169
170
171
172

93 and 126 (1)
22 and 94 and 96 (690)
127 and 128 (1)
(longitudinal or cohort or (case adj2 control*)).tw. (895719)
"obervationa filter medline".ti. (0)
epidemiologic studies/ (8479)
exp case-control studies/ (1121844)
exp cohort studies/ (2059265)
cross-sectional studies/ (344666)
(case adj3 control).tw,kf. (136220)
(cohort adj5 (study or studies or analy$)).tw,kf. (286369)
(follow-up adj5 (study or studies)).tw,kf. (92838)
(longitudinal or retrospective or prospective or (cross adj5 sectional)).tw,kf. (1641487)
(observational adj5 (study or studies)).tw,kf. (154298)
or/132-140 (3305996)
130 or 141 (3411880)
128 and 142 (246)
143 (246)
limit 144 to yr="2010 -Current" (185)
129 and 145 (1)
96 and 145 (185)
from 123 keep 1-5 (5)
from 124 keep 2 (1)
from 129 keep 1 (1)
from 148 keep 1-2,5,8,12,15-16,18-19,22-23,25 (12)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (9667)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (19)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (656)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (983)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (80379)
((paranoid or schizoid* or schizotyp* or antisocial or histrionic or narcis* or avoidant or dependent
or obsessive) adj2 ((personalit* adj2 disorder*) or disease*)).ti,kw. (1687)
or/151-156 (86333)
(disorder? or symptom? or trait? or feature? or characteristic?).ti. (769729)
22 and 44 and 157 and 158 (282)
159 and 96 (274)
limit 160 to yr="2010 -Current" (238)
142 and 161 (77)
93 and 162 (33)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (26908)
157 or 164 (103704)
165 and 22 and 44 and 93 (447)
Mass Screening/ (105018)
Symptom Assessment/ (5366)
(symptom adj3 asess*).ti,kw. (0)
49 or 50 or 51 or 54 or 59 or 78 or 79 or 80 or 81 or 82 or 83 or 84 or 85 or 86 or 87 or 88 or 89 or
101 or 102 or 103 or 104 or 105 or 106 or 107 or 167 or 168 or 169 (1157673)
166 and 170 (350)
142 and 171 (144)
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173
174
175
176
177
178
179

151 or 156 or 164 (28902)
172 and 173 (18)
173 and 93 and 44 and 96 (167)
175 (167)
limit 176 to yr="2010 -Current" (126)
177 and 22 (65)
178 and 142 (17) resultaat bewaard + omgezet in ris

Database: Embase <1974 to 2020 November 30>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (489479)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (32317)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (28622)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (46)
5
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (3492)
6
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (4158)
7
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (169933)
8
or/3-7 (187007)
9
2 or 8 (202957)=P
10
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
11
exp paranoid psychosis/ or paranoia/ (16261)
12
(parano* adj3 (disorder? or personali*)).tw,kw. (1124)
13
9 and 11 (6525)
14
12 or 13 (7188)
15
"filter SR".ti. (0)
16
meta analysis.pt. (0)
17
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kw. (249269)
18
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11950)
19
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (261573)
20
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (14618)
21
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (148)
22
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (32957)
23
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (84)
24
medline.tw. and review.pt. (76854)
25
(pooled adj3 analy*).tw. (32344)
26
(pooled adj3 analy*).kw. (550)
27
"cochrane$".fc_jour. (20949)
28
or/16-27 (472731)
29
"systematic review"/ (272960)
30
28 or 29 (529932)=SR
31
"einde filter SR".ti. (0)
32
exp psychotherapy/ (256316)
33
exp therapy/ or exp drug therapy/ (8724785)
34
(pharmacolog* or drug*).tw. (2625700)
35
psychopharma*.tw,kw. (15291)
36
(pharmacolog* or drug*).kw. (304198)
37
or/32-36 (10478114)
38
(dutch or english or german).la. (31484981)=talen
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (4389)
14 or 39 (10171)
40 and 30 and 37 and 38 (90)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (14989)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (14802)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (5)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (1131)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (1407)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (113404)
or/42-47 (129734)=P focus deel1
41 and 48 (53)
39 and 49 (4)
schizoidism/ (2749)
((schizoid adj3 personality) or schizoidis*).ti,kw. (113)
51 or 52 (2783)
53 and 48 and 30 and 37 and 38 (17)
54 (17)
limit 55 to yr="2010 -Current" (5)
schizotypal personality disorder/ (2989)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (2283)
57 or 58 (3900)
59 and 48 and 30 and 37 and 38 (40)
60 (40)
limit 61 to yr="2010 -Current" (27)
*schizotypal personality disorder/ (1149)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).ti,kw. (830)
62 and (63 or 64) (10)
antisocial personality disorder/ (2623)
((asocial$ or antisocial$ or anti?social$ or dissocial$ or dis?social$ or dyssocial$ or dys?social$) adj5
(person$ or disorder$)).ti,kw. (1282)
*antisocial personality disorder/ (560)
67 or 68 (1637)
69 and 30 and 37 and 38 (25)
limit 70 to yr="2010 -Current" (16)
from 50 keep 1-4 (4)
from 56 keep 1-5 (5)
from 65 keep 1-10 (10)
from 71 keep 1-16 (16)
borderline state/ (13739)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (10552)
borderline.ti,kw. and 48 (7149)
76 or 77 or 78 (15540)
79 and 30 and 37 and 38 (326)
limit 80 to yr="2010 -Current" (256)
limit 81 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (62)
histrionic personality disorder/ (825)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (459)
48 and histrionic.tw,kw. (612)
83 or 84 or 85 (1303)
Pagina 279 van 408

5

10

15

20

25

30

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

35

40

45

50

121
122
123
124
125
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127
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129
130
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132
133
134
135
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137
138

86 and 30 and 37 and 38 (16)
limit 87 to yr="2010 -Current" (10)
narcissism/ (5880)
(narcism or self?love or narcissism*).tw,kw. (2489)
89 or 90 (6300)
91 and 48 and 30 and 37 and 38 (11)
limit 92 to yr="2010 -Current" (7)
91 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 94 to yr="2010 -Current" (15)
avoidant personality disorder/ (1040)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (933)
96 or 97 (1631)
96 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 99 to yr="2010 -Current" (11)
dependent personality disorder/ (4475)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).tw,kw. (1985436)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).ti,kw. (344181)
103 and 48 (2134)
101 or 104 (5668)
105 and 30 and 37 and 38 (42)
limit 106 to yr="2010 -Current" (27)
compulsive personality disorder/ (1063)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (21665)
48 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (1107)
108 or 109 or 110 (22463)
111 and 30 and 37 and 38 (724)
limit 112 to yr="2010 -Current" (534)
*compulsive personality disorder/ (288)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).ti. (10253)
110 or 114 or 115 (10853)
113 and 116 (261)
117 and 48 (14)
limit 117 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (66)
personality disorder/dm, dt, rh, th [Disease Management, Drug Therapy, Rehabilitation, Therapy]
(3518)
(personality adj3 (disorder? or change or disturbance*)).ti,kw. (15450)
121 and 37 (5821)
120 or 122 (8257)
*personality disorder/dm, dt, rh, th (2010)
122 or 124 (6875)
125 and 30 and 38 (277)
126 (277)
limit 127 to yr="2010 -Current" (198)
limit 128 to ((meta analysis or "systematic review") and "therapy (maximizes sensitivity)") (79)
limit 129 to article (28)
risk/ or attributable risk/ or high risk behavior/ or high risk patient/ or high risk population/ or risk
factor/ or risk management/ (1751419)
risk assessment/ (589516)
risk.tw,kw. (3195652)
131 or 132 or 133 (3761306)
anamnesis/ (120804)
early diagnosis/ (109491)
physical examination/ (221468)
exp social problem/ (1129606)
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

exp domestic violence/ (62740)
exp child abuse/ (39652)
automutilation/ (18768)
clinical feature/ (693300)
feature?.tw,kw. (1292224)
or/135-143 (3195223)
(symptom? or profile?).tw,kw. (2469184)
144 or 145 (5236460)
48 and 30 and 38 and 134 and 146 (1034)
prodromal symptom/ (2769)
(early adj2 diagn*).tw,kw. (153310)
(first adj2 (sign? or symptom*)).tw,kw. (25277)
(risk adj2 screening).tw,kw. (10138)
preventive medicine/ (25531)
(show* adj3 risk).tw,kw. (36064)
(featur* adj3 (complex or co?morbid* or affective or self-control)).tw,kw. (5810)
((early or prodromal) adj3 (sign? or symptom?or characteristic?)).tw,kw. (16224)
(early adj3 (detectio* or diagnos*)).tw,kw. (267358)
((key adj5 factor?) or (risk adj2 factor?) or (future adj5 symptom?) or (critical adj5 factor?) or
(critical adj5 predictor?)).tw,kw. (1035597)
(early adj3 (develop* or identificat*)).tw,kw. (123382)
((screening or predict*) adj3 (symptom? or trait? or sign?)).tw,kw. (25771)
(behavio?r adj10 pattern?).tw,kw. (22537)
(future adj3 symptom?).tw,kw. (2205)
(identif* adj3 trait?).tw,kw. (6014)
(symptom adj3 predict*).tw,kw. (3759)
((early adj3 trait?) or (developmental adj3 precursor?) or (prospective adj3 associat*) or
(premorbid adj3 abnormal*)).tw,kw. (5760)
((relational adj3 insecur*) or infidelity or (verbal adj3 agress*) or (physical adj3 agress*) or
(self?injurious adj3 behavio?r?) or (history adj5 maltreatment) or (parental adj3 dysfunct*) or (poor
adj3 social) or (poor adj3 school adj3 function*)).tw,kw. (6686)
or/148-165 (1542680)=factoren
147 and 166 (268)
epidemiologic studies/ (211943)
exp case-control studies/ (182883)
exp cohort studies/ (642056)
cross-sectional studies/ (253895)
(case adj3 control).tw,kw. (181221)
(cohort adj5 (study or studies or analy$)).tw,kw. (442146)
(follow-up adj5 (study or studies)).tw,kw. (137589)
(longitudinal or retrospective or prospective or (cross adj5 sectional)).tw,kw. (2461107)
(observational adj5 (study or studies)).tw,kw. (246180)
or/168-176 (3418860)=observationeel
167 and 177 (89)
178 (89)
limit 179 to yr="2010 -Current" (75)
limit 180 to article (25)
52 or 58 or 64 or 67 or 77 or 84 or 90 or 97 or 103 or 109 or 115 (381929)=P focus deel 2
(48 or 182) and 30 and 38 and 134 and 166 (715)= P focus + SR + talen + risico + factoren
183 and 177 (259)= P focus + SR + talen + risico + factoren + observat
limit 184 to yr="2010 -Current" (215)
limit 185 to article (104)
stepp-*.au. (906)
186 and 187 (0)
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211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

227
228
229
230

sharp-*.au. (14454)
signer-*.au. (354)
leclerq-*.au. (316)
187 or 189 or 190 or 191 (16030)
(48 or 182) and 192 (410)
193 and 30 and 38 (4)
(48 or 182) and 38 and 134 and 166 (13787)
(48 or 182) and 38 and 134 and 166 and 30 (715)
192 and 196 (1)
177 and 196 (259)
limit 198 to article (126)
199 (126)
limit 200 to yr="2010 -Current" (104)
schizophr*.ti. (97186)
201 not 202 (51)
from 203 keep 1-51 (51)
scoring system/ (266223)
(48 or 182) and 38 and 134 and 30 (3078)
206 and 166 (715)
*personality disorders/et or *antisocial personality disorder/et or *borderline personality
disorder/et or *compulsive personality disorder/et or *dependent personality disorder/et or
*histrionic personality disorder/et or *paranoid personality disorder/et or *passive-aggressive
personality disorder/et or *schizoid personality disorder/et or *schizotypal personality disorder/et
(1005)
207 and 208 (2)
*personality disorders/ep or *antisocial personality disorder/ep or *borderline personality
disorder/ep or *compulsive personality disorder/ep or *dependent personality disorder/ep or
*histrionic personality disorder/ep or *paranoid personality disorder/ep or *passive-aggressive
personality disorder/ep or *schizoid personality disorder/ep or *schizotypal personality
disorder/ep (680)
207 and 210 (1)
etiology/ or exp pathogenesis/ (1891165)
208 or 212 (1892124)
207 and 213 (35)
"groups by age and sex"/ or exp age/ or exp groups by age/ or exp groups by sex/ (14833457)
206 and 212 and 215 (36)
(48 or 182) and 38 and 215 and 30 (2812)
217 and 177 (797)
218 not 202 (338)
prognosis/ or exp "prediction and forecasting"/ (1366056)
onset age/ (84557)
lifespan/ (52147)
220 or 221 or 222 (1490532)
207 and 223 (86)
224 not 202 (43)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or (schizotypal adj2
disorder?)).ti,kw. (8085)
42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 226 (25279)=P1nw
(227 or 182) and 30 and 38 and 134 and 166 (243)=(P1nw or P2) +sr + talen +risico +factoren
limit 228 to (yr="2010 -Current" and article) (84)
229 and (177 or 223) (38)= )=(P1nw or P2) +sr + talen +risico + factoren + na 2010 + observat or
progn or onset or lifespan
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"pp emb20201201 P focus vroegsignalering SR"
pp emb20201201PS P focus vroegsignalering slot
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

psy search van 20201201
Database: APA PsycInfo <1806 to November Week 3 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
"PP vroegsignalering vb".ti. (0)
2
"Psychological interventions for acute psychiatric inpatients with schizophrenia-spectrum
disorders: A systematic review and meta-analysis.".fc_titl. (0)
3
"Barnicot K$".fc_auts. and "2020".fc_pubyr. (1)
4
"An evaluation of clinical practice guidelines for self-harm in adolescents: The role of borderline
personality pathology.".fc_titl. (1)
5
"A systematic review of negative parenting practices predicting borderline personality disorder: Are
we measuring biosocial theory's 'invalidating environment'?.".fc_titl. (1)
6
"A systematic review of risk factors prospectively associated with borderline personality disorder:
Taking stock and moving forward.".fc_titl. (1)
7
"Efficacy and safety of selective serotonin reuptake inhibitors in the treatment of depression in
children and adolescents".fc_titl. (0)
8
"sharp$".fc_auts. and "2006".fc_pubyr. and "247".fc_pg. (1)
9
"26".fc_vol. and "sharp$".fc_auts. and "247".fc_pg. (0)
10
4 or 5 or 6 (3)
11
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or avoidant personality disorder/ or
borderline personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or narcissistic personality disorder/ or obsessive compulsive personality disorder/ or
paranoid personality disorder/ or passive aggressive personality disorder/ or exp sadomasochistic
personality/ or schizoid personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (27369)
12
(dutch or english or german).la. (4600303)=talen
13
"filter systematic reviews psycinfo".ti. (0)
14
(meta-anal* or metaanal*).tw. (39673)
15
(quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2580)
16
(systematic* adj5 (review* or overview*)).tw. (37425)
17
(methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw. (7011)
18
(medline or cochrane).tw. (17957)
19
(review* or overview*).ti. (167161)
20
(literature adj5 review).tw. (80359)
21
(synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw. (9370)
22
(pooled adj5 analys*).tw. (2403)
23
(data adj2 pool*).tw. (2388)
24
(medline or medlars or embase or cinahl or scisearch or psycinfo or psyclit or psychlit).ti. (76)
25
((hand or manual* or database* or computer* or electronic*) adj2 search*).tw. (11678)
26
or/14-25 (272337)=SR
27
"Personality Disorders ".cc. (14072)
28
(personality adj2 disorder?).tw,id. (34644)
29
11 or 27 or 28 (43770)
30
exp risk factors/ or risk assessment/ (94681)
31
risk.tw,id. (372034)
32
30 or 31 (376027)
33
psychiatric evaluation/ or intake interview/ or "mental health and illness assessment"/ or exp
psychodiagnostic interview/ or exp psychological assessment/ or exp screening/ (144299)
34
exp personality traits/ (323439)
35
exp social issues/ (253352)
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61
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63
64
65
66
67
68
69

domestic violence/ or exposure to violence/ or family conflict/ or intimate partner violence/ or
physical abuse/ or exp sexual abuse/ (53555)
exp self-injurious behavior/ (6247)
or/33-37 (693666)
26 and 29 and 32 and 38 (146)
(early adj2 diagn*).tw,id. (5796)
(first adj2 (sign? or symptom*)).tw,id. (2349)
(risk adj2 screening).tw,id. (1153)
(show* adj3 risk).tw,id. (4207)
Childhood maltreatment.mp. and its link to borderline personality disorder features in children: A
systematic review approach.ti. (1)
symptoms/ or diagnostic criteria/ or externalizing symptoms/ or "positive and negative
symptoms"/ or prodrome/ (74037)
(featur* adj3 (complex or co?morbid* or affective or self-control)).tw,id. (1743)
((early or prodromal) adj3 (sign? or symptom?or characteristic?)).tw,id. (2276)
diagnostic criteria/ or symptom checklists/ (4141)
(early adj3 (detectio* or diagnos*)).tw,id. (13318)
((key adj5 factor?) or (risk adj2 factor?) or (future adj5 symptom?) or (critical adj5 factor?) or
(critical adj5 predictor?)).tw,id. (128085)
(early adj3 (develop* or identificat*)).tw,id. (30690)
((screening or predict*) adj3 (symptom? or trait? or sign?)).tw,id. (14542)
(behavio?r adj10 pattern?).tw,id. (21842)
(future adj3 symptom?).tw,id. (967)
(identif* adj3 trait?).tw,id. (1485)
(symptom adj3 predict*).tw,id. (1979)
((early adj3 trait?) or (developmental adj3 precursor?) or (prospective adj3 associat*) or
(premorbid adj3 abnormal*)).tw,id. (2214)
((relational adj3 insecur*) or infidelity or (verbal adj3 agress*) or (physical adj3 agress*) or
(self?injurious adj3 behavio?r?) or (history adj5 maltreatment) or (parental adj3 dysfunct*) or (poor
adj3 social) or (poor adj3 school adj3 function*)).tw,id. (6093)
or/40-58 (282361)=factoren
26 and 29 and 32 and 59 (204)=SR + P + risk +factoren
60 (204)
limit 61 to (all journals and yr="2010 -Current") (117)
12 and 62 (99)=
stepp-*.au. (194)
leclerq-*.au. (8)
sharp-*.au. (2189)
signer-*.au. (44)
or/65-67 (2241)
29 and 32 and 59 and 68 (8)
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Medline
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Medline search PS SR
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to November 17, 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (38347)
2
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (20575)
3
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (42)
4
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (2672)
5
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (3316)
6
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (123214)
7
or/2-6 (135661)
8
1 or 7 (157897)=P
9
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
10
Paranoid Personality Disorder/ (263)
11
personality disorders/ (20241)
12
((ppd or paranoid or paranoia) and (personality adj3 disorder*)).tw,kw. (790)
13
(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (3772)
14
11 and 13 (78)
15
10 or 12 or 14 (1013)
16
"filter SR".ti. (0)
17
meta analysis.pt. (122463)
18
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (188057)
19
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9837)
20
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (207079)
21
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12421)
22
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80)
23
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (21967)
24
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (78)
25
medline.tw. and review.pt. (80564)
26
(pooled adj3 analy*).tw. (20981)
27
(pooled adj3 analy*).kf. (284)
28
"cochrane$".fc_jour. (15118)
29
or/17-28 (377665)
30
"einde SR filter".ti. (0)
31
(dutch or english or german).la. (28006810)
32
15 and 29 and 31 (15)
33
(pharmacolog* or drug*).tw. (1889977)
34
Paranoid Personality Disorder/dt (9)
35
psychopharma*.tw,kw. (11656)
36
exp Psychotherapy/ (197834)
37
(psychother* or (cognitive adj3 behav adj3 therap)).tw,kw. (47166)
38
Paranoid Personality Disorder/th (35)
39
33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 (2093396)
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

32 and 39 (5)
exp Drug Therapy/ (1372625)
(pharmacolog* or drug*).kw. (119534)
35 or 36 or 37 or 41 or 42 (1680480)
15 and 29 and 31 and 43 (3)
15 and 29 and 31 (15)
(pharmacolog* or drug*).tw,kw. (1945277)
35 or 36 or 37 or 41 or 42 or 46 (3184860)
45 and 47 (5)
48 (5)
limit 49 to yr="2010 -Current" (3)
Schizoid Personality Disorder/ (595)
(schizoid adj3 personalit*).tw,kw. (319)
11 and schizoid*.tw,kw. (386)
51 or 52 or 53 (1032)
54 and 29 and 31 and 47 (2)
limit 55 to yr="2010 -Current" (1)
54 and 29 and 31 (6)
57 and 47 (2)
Schizotypal Personality Disorder/ (2720)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (1590)
11 and schizotypal.tw,kw. (439)
59 or 60 or 61 (3586)
62 and 29 and 31 and 47 (11)
63 (11)
limit 64 to yr="2010 -Current" (8)
Antisocial Personality Disorder/ (9588)
(antisocial adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (3086)
11 and antisocial.tw,kw. (807)
66 or 67 or 68 (11454)
69 and 29 and 31 and 47 (41)
70 (41)
limit 71 to yr="2010 -Current" (23)=
Borderline Personality Disorder/ (6911)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (7960)
11 and borderline.tw,kw. (2076)
73 or 74 or 75 (10202)
76 and 29 and 31 and 47 (128)
limit 77 to yr="2010 -Current" (100)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).ti,kw. (4943)
11 and borderline.ti,kw. (906)
73 or 79 or 80 (7890)
78 and 81 (74)
Histrionic Personality Disorder/ (516)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (290)
11 and histrionic.tw,kw. (391)
83 or 84 or 85 (973)
86 and 29 and 31 and 47 (1)
limit 87 to yr="2010 -Current" (0)
histrionic.af. (1140)
(86 or 89) and 29 and 31 (13)
90 (13)
limit 91 to yr="2010 -Current" (6)= histrionic
personality disorders/ or exp histrionic personality disorder/ (23982)
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134
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137
138
139

exp histrionic personality disorder/ (4000)
hysteria.tw,kw. (2895)
84 or 85 or 94 or 95 (5755)
96 and 29 and 31 and 47 (3)
limit 97 to yr="2010 -Current" (0)
96 and 29 and 31 (28)
limit 99 to yr="2010 -Current" (16)
100 not 92 (10)aanvulling histrionic
type b personality/ (8)
Narcissism/ (2911)
narcissism*.tw,kw. (1803)
11 and (103 or 104) (733)
105 and 29 and 31 and 47 (1)
npd.mp. and 11 [mp=title, abstract, original title, name of substance word, subject heading word,
floating sub-heading word, keyword heading word, organism supplementary concept word,
protocol supplementary concept word, rare disease supplementary concept word, unique
identifier, synonyms] (104)
105 or 107 (765)
108 and 29 and 31 (6)
avoidant.tw,kw. and 11 (854)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (682)
110 or 111 (1117)
112 and 29 and 31 and 47 (11)
113 (11)
limit 114 to yr="2010 -Current" (4)
Dependent Personality Disorder/ (226)
((passive-dependent or dependent) adj3 (personali* or disorder?)).tw,kw. (1829)
11 and (dependent or passive-dependent).tw,kw. (792)
116 or 117 or 118 (2526)
119 and 29 and 31 and 47 (12)
120 and 7 (4)
Obsessive-Compulsive Disorder/ (14540)
Compulsive Personality Disorder/ (538)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (14792)
11 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (181)
122 or 123 or 124 or 125 (20533)
126 and 29 and 31 and 47 (319)
127 and 8 (48)
128 (48)
limit 129 to yr="2010 -Current" (32)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (26896)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (9664)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (19)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (655)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (982)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (80286)
or/131-136 (103187)
137 and 29 and 31 and 47 (1286)
138 (1286)
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limit 139 to yr="2010 -Current" (892)
140 and 11 (26)= rest

"PP med20201118 persoonlijkheidsstoornissen A B C SR behandeling"
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Database: Embase <1974 to 2020 November 18>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (488299)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (32218)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (28571)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (46)
5
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (3487)
6
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (4153)
7
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (169658)
8
or/3-7 (186701)
9
2 or 8 (202601)
10
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
11
exp paranoid psychosis/ or paranoia/ (16235)
12
(parano* adj3 (disorder? or personali*)).tw,kw. (1123)
13
9 and 11 (6516)
14
12 or 13 (7179)
15
"filter SR".ti. (0)
16
meta analysis.pt. (0)
17
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kw. (248389)
18
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11923)
19
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (260511)
20
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (14583)
21
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (148)
22
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (32822)
23
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (84)
24
medline.tw. and review.pt. (76621)
25
(pooled adj3 analy*).tw. (32234)
26
(pooled adj3 analy*).kw. (546)
27
"cochrane$".fc_jour. (20949)
28
or/16-27 (471203)
29
"systematic review"/ (271999)
30
28 or 29 (528249)
31
"einde filter SR".ti. (0)
32
exp psychotherapy/ (255771)
33
exp therapy/ or exp drug therapy/ (8706380)
34
(pharmacolog* or drug*).tw. (2620264)
35
psychopharma*.tw,kw. (15264)
36
(pharmacolog* or drug*).kw. (303372)
37
or/32-36 (10456057)
38
(dutch or english or german).la. (31417375)
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(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (4380)
14 or 39 (10156)
40 and 30 and 37 and 38 (90)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (14948)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (14777)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (5)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (1129)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (1405)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (113202)
or/42-47 (129503)
41 and 48 (53)
39 and 49 (4)= cluster A paranoid
schizoidism/ (2747)
((schizoid adj3 personality) or schizoidis*).ti,kw. (113)
51 or 52 (2781)
53 and 48 and 30 and 37 and 38 (17)
54 (17)
limit 55 to yr="2010 -Current" (5)= cluster A schizoid
schizotypal personality disorder/ (2988)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (2282)
57 or 58 (3899)
59 and 48 and 30 and 37 and 38 (40)
60 (40)
limit 61 to yr="2010 -Current" (27)
*schizotypal personality disorder/ (1148)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).ti,kw. (829)
62 and (63 or 64) (10)= cluster A schizotypal
antisocial personality disorder/ (2613)
((asocial$ or antisocial$ or anti?social$ or dissocial$ or dis?social$ or dyssocial$ or dys?social$) adj5
(person$ or disorder$)).ti,kw. (1280)
*antisocial personality disorder/ (557)
67 or 68 (1634)
69 and 30 and 37 and 38 (25)
limit 70 to yr="2010 -Current" (16)= cluster B antisocial
from 50 keep 1-4 (4)
from 56 keep 1-5 (5)
from 65 keep 1-10 (10)
from 71 keep 1-16 (16)
borderline state/ (13713)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (10531)
borderline.ti,kw. and 48 (7135)
76 or 77 or 78 (15513)
79 and 30 and 37 and 38 (324)
limit 80 to yr="2010 -Current" (254)
limit 81 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (62)= emb cluster B borderline
histrionic personality disorder/ (825)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (457)
48 and histrionic.tw,kw. (611)
83 or 84 or 85 (1301)
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86 and 30 and 37 and 38 (16)
limit 87 to yr="2010 -Current" (10)= emb cluster B histrionic
narcissism/ (5872)
(narcism or self?love or narcissism*).tw,kw. (2487)
89 or 90 (6291)
91 and 48 and 30 and 37 and 38 (11)
limit 92 to yr="2010 -Current" (7)
91 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 94 to yr="2010 -Current" (15)= emb cluster B narcistic
avoidant personality disorder/ (1042)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (934)
96 or 97 (1632)
96 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 99 to yr="2010 -Current" (11)=emb cluster C avoidant personality
dependent personality disorder/ (4468)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).tw,kw. (1981260)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).ti,kw. (343473)
103 and 48 (2133)
101 or 104 (5661)
105 and 30 and 37 and 38 (42)
limit 106 to yr="2010 -Current" (27)= cluster C dependent personality
compulsive personality disorder/ (1062)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (21629)
48 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (1106)
108 or 109 or 110 (22427)
111 and 30 and 37 and 38 (721)
limit 112 to yr="2010 -Current" (531)
*compulsive personality disorder/ (287)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).ti. (10234)
110 or 114 or 115 (10833)
113 and 116 (260)
117 and 48 (14)
limit 117 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (67)= cluster C obsessive
compulsive
personality disorder/dm, dt, rh, th [Disease Management, Drug Therapy, Rehabilitation, Therapy]
(3513)
(personality adj3 (disorder? or change or disturbance*)).ti,kw. (15424)
121 and 37 (5811)
120 or 122 (8242)
*personality disorder/dm, dt, rh, th (2009)
122 or 124 (6864)
125 and 30 and 38 (276)
126 (276)
limit 127 to yr="2010 -Current" (197)
limit 128 to ((meta analysis or "systematic review") and "therapy (maximizes sensitivity)") (78)
limit 129 to article (28) embase rest algemeen

Database: APA PsycInfo <1806 to November Week 2 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
"Effectiveness of different modalities of psychotherapeutic treatment for patients with Cluster C
personality disorders".fc_titl. (1)
2
from 1 keep 1 (1)
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11
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17
18
19
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22
23
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27
28
29
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32
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"Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessivecompulsive personality disorders: A meta-analytic review".fc_titl. (1)
"obsessive compulsive personality disorder".id. (210)
"avoidant personality disorders".id. (35)
"dependent personality disorder".id. (102)
"psychotherapy".id. (64557)
*"Personality Disorders"/ (10363)
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or avoidant personality disorder/ or
borderline personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or narcissistic personality disorder/ or obsessive compulsive personality disorder/ or
paranoid personality disorder/ or passive aggressive personality disorder/ or exp sadomasochistic
personality/ or schizoid personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (27358)
"Meta Analysis".md. (23180)
"systematic review".md. (27489)
"systematic review"/ or meta analysis/ (5260)
"filter systematic reviews psycinfo".ti. (0)
(meta-anal* or metaanal*).tw. (39592)
(quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2572)
(systematic* adj5 (review* or overview*)).tw. (37329)
(methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw. (7005)
(medline or cochrane).tw. (17916)
(review* or overview*).ti. (167042)
(literature adj5 review).tw. (80285)
(synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw. (9349)
(pooled adj5 analys*).tw. (2393)
(data adj2 pool*).tw. (2382)
(medline or medlars or embase or cinahl or scisearch or psycinfo or psyclit or psychlit).ti. (76)
((hand or manual* or database* or computer* or electronic*) adj2 search*).tw. (11638)
or/14-25 (272101)
10 or 11 or 12 or 26 (274532)=SR filter
"nw SR filter psycinfo".ti. (0)
9 and 27 (1742)
"cluster A".ti,id. (49)
7 and 29 (159)
avoidant personality disorder/ (358)
dependent personality disorder/ (184)
exp Obsessive Compulsive Personality Disorder/ (590)
32 or 33 or 34 (1043)
27 and 35 (53)
36 (53)
limit 37 to yr="2010 -Current" (16)
38 (16)
limit 39 to all journals (15)
paranoid personality disorder/ (278)
personality disorders/ (12222)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).ti. (4015)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).id. (6332)
(Paranoid adj2 personalit*).id. (155)
"Personality Disorders ".cc. (14067)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).tw. (25184)
43 or 44 or 47 (25184)
48 and (46 or 42) (1055)
41 or 45 or 49 (1218)
27 and 50 (45)
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

51 (45)
limit 52 to yr="2010 -Current" (19)
(dutch or german or english).la. (4597324)=talen
53 and 54 (19)= cluster A paranoid PS SR
"psycinfo rct filters sensitief".ti. (0)
randomi?ed controlled trial*.tw. (33183)
controlled clinical trial*.tw. (3164)
random allocation.tw. (263)
double blind method*.tw. (91)
double blind stud*.tw. (2570)
single blind stud*.tw. (149)
or/57-62 (38887)=rct
(50 and 63 and 54) not 27 (10)
*"Psychotherapy"/ (45750)
exp treatment/ (1069280)
from 55 keep 1-19 (19)
(clinical trial or treatment outcome).md. (48071)
65 or 66 or 68 (1078764)= treatment
55 and 69 (4)= psy20201117 cluster A paranoid PS SR
(50 and 69 and 63) not 27 (5)
from 70 keep 1-4 (4)
from 71 keep 1-5 (5)
exp Schizoid Personality Disorder/ (655)
(schizoid adj3 personalit*).tw,id. (828)
(alienation or shyness or oversensitivity or seclusiveness or egocentricity or (avoidance adj2
intimate adj2 relations*) or (autistic adj2 thinking)).tw,id. (10245)
76 and (46 or 42) (101)
74 or 75 or 77 (1288)=P schizoid
54 and 69 and 78 (368)
79 and 27 (17)
limit 80 to yr="2010 -Current" (6)
81 (6)
limit 82 to all journals (4)
63 and 69 and 78 (2)= psy20201117 cluster A schizoid PS SR
84 (2)
limit 85 to all journals (1)
exp Schizotypal Personality Disorder/ (1420)
(schizoid adj3 personal*).tw,id. (829)
schizoid.ti,id. (798)
(42 or 46) and 89 (210)
87 or 88 or 90 (2245)= schizotypal
91 and 27 and 54 and 68 (0)
91 and 27 and 54 and 69 (18)
93 (18)
limit 94 to (all journals and yr="2010 -Current") (6)= psy20201117 cluster A schizotypal PS SR
(91 and 63 and 54 and 69) not 27 (4)
96 (4)
limit 97 to all journals (2)
from 83 keep 1-4 (4)
from 86 keep 1 (1)
from 95 keep 1-6 (6)
from 98 keep 1-2 (2)
antisocial personality disorder/ (4647)
((antisocial adj2 personalit*) or sociopath* or psychopath*).tw,id. (83129)
Pagina 292 van 408

5

10

15

20

25

30

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

35

40

45

50

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

103 or 104 (83368)
105 and 54 and 27 and 69 (1600)
(antisocial adj2 personalit*).tw,id. (4436)
(sociopath* or psychopath*).tw,id. and (46 or 42) (4123)
((sociopath* or psychopath*) and ("Personality Disorders " or personality disorders)).ti. (90)
103 or 107 or 108 (9972)
110 and 27 and 54 and 69 (134)
111 (134)
limit 112 to (all journals and yr="2010 -Current") (50)= psy20201117 cluster B antisocial PS SR
(110 and 63 and 54 and 69) not 27 (32)
114 (32)
limit 115 to all journals (29)
borderline personality disorder/ (6764)
from 113 keep 1-50 (50)
from 116 keep 1-29 (29)
((asocial* or antisocial* or anti?social* or dissocial* or dis?social* or dyssocial* or dys?social*) adj5
(person* or disorder*)).tw,id. (6153)
(self?defeating or masochistic).tw,id. (1332)
((moral* or amoral or "a?moral") adj5 (character* or personalit*)).tw,id. (2948)
dissociative identity disorder/ (2171)
narcissistic personality disorder/ (1688)
masochism/ or masochistic personality/ (784)
or/120-125 (14493)
110 or 126 (19685)
127 and 27 and 54 and 69 (276)
128 (276)
limit 129 to (all journals and yr="2010 -Current") (87)
130 not 113 (37)= psy20201117 cluster B antisocial extra PS SR
"uitbreiding optie volgens cochrane review Gibbon".ti. (0)
(borderline adj3 (personalit* or state*)).id,ti,ab. (12386)
("Axis II" or "Cluster B").id,ti,ab. (3511)
(idealization adj5 devaluation).ab,id,ti. (75)
((vulnerable or hyperbolic) adj3 temperament).id,ab,ti. (17)
(((unstab* or instab* or poor or disturb* or fail* or weak or dysregulat*) adj3 (self* or impuls* or
interperson* or identit* or relationship* or emotion* or affect*)) and (personality or character or
PD)).id,ab,ti. (5128)
(impulsiv* adj5 (behavio?r or character or personalit*)).id,ab,ti. (5288)
(self adj3 (injur* or damag* or destruct* or harm* or hurt* or mutilat*)).id,ab,ti. (18055)
(suicidal adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10306)
(feel* adj3 (empt* or bored*)).ab,id,ti. (427)
"anger adj5 control*".ab,id,ti. (0)
(risk?taking adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10)
or/134-143 (39785)
(46 or 42) and 144 (4031)
117 or 145 (9516)=borderline
146 and 54 and 27 and 69 (319)
limit 147 to (all journals and yr="2010 -Current") (153)=psy20201117 cluster B SR borderline
from 148 keep 1-153 (153)
histrionic personality disorder/ (391)
(histrionic adj3 personal*).tw,id. (582)
hysteric*.tw,id. (4045)
152 and (42 or 46) (230)
150 or 151 or 153 (920)=histrionic
154 and 27 and 54 and 69 (11)
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160
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

limit 155 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)
"psychotherapeutic techniques, treatment of hysterical personality disorder, literature review".id.
(1)
155 (11)
limit 158 to all journals (8)= psy20201117 cluster B SR histrionic
"Personality Disorders ".cc. (14067)
(hysterical or histrion*).tw,id. (4503)
160 and 161 (592)
154 or 162 (1143)
163 and 27 and 54 and 69 (12)
164 (12)
limit 165 to all journals (9)
exp Narcissistic Personality Disorder/ or exp Narcissism/ (7432)
narciis*.tw,id. (0)
167 or 168 (7432)=narcistic
169 and 27 and 54 and 69 (113)
170 (113)
limit 171 to (all journals and yr="2010 -Current") (38)= psy20201117 cluster B narcistic SR
from 166 keep 1-9 (9)
from 172 keep 1-38 (38)
"cluster C".tw,id. (595)
avoidant personality disorder/ or social anxiety/ or social phobia/ (9107)
(avoidant adj3 personalit*).tw,id. (948)
176 or 177 (9647)
178 and 27 and 54 and 69 (227)
179 (227)
limit 180 to (all journals and yr="2010 -Current") (74)= psy20201117 cluster C avoidant SR
181 and (46 or 42) (3) )= psy20201117 cluster C avoidant SR
narciss*.tw,id. (15990)
(167 or 183) and 27 and 54 and 69 (252)
184 (252)
limit 185 to (all journals and yr="2010 -Current") (77)
186 and (42 or 46) (10)= )= psy20201117 cluster B narcistic SR
personality disorders/ or dependent personality disorder/ (12368)
dependent personality disorder/ (184)
(dependent adj3 personali*).tw,id. (1007)
190 and (46 or 42) (382)
189 or 191 (476)
175 and 188 (373)
192 and 27 and 54 and 69 (6)
194 (6)
limit 195 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)= )= psy20201117 cluster C dependent SR
194 (6)
limit 197 to all journals (4)
obsessive compulsive personality disorder/ (590)
(compulsive adj3 personal*).tw,id. (1201)
200 and (46 or 42) (495)
199 or 201 (900)
202 and 27 and 54 and 69 (17)
203 (17)
limit 204 to all journals (11) psy20201117 cluster C obsessive compulsive SR
(46 or 42) and 27 and 54 and 69 (481)
206 (481)
limit 207 to (all journals and yr="2010 -Current") (180)
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209 *personality disorders/ (10363)
210 208 and 209 (94)= rest SR
PP psy20201117 PS cluster A en B en C"
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ID
#1
#2
#3
#4
#5
#6

#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40

PP coc SR 20201118 persoonlijkheidsstoornissen behandeling
19/11/2020 12:20:59
persoonlijkheidsstoornissen met alle typen behandeling

Search
MeSH descriptor: [Personality Disorders] explode all trees
(personality NEAR/2 disorder*):ti,kw
(personality NEAR/2 (impulse* or inadequate)):ti,kw
((antisocial NEAR/2 personalit*) or (dyssocial NEAR/2 behavior*)):ti,kw
(personalit* NEAR/2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)):ti,kw
((borderline NEAR/2 personality disorder*) or (compulsive NEAR/2 personalit*) or hysteria or
(hysterical NEAR/2 neurose?) or (paranoid NEAR/2 personalit*) or (schizoid NEAR/2 personalit*) or
schizophrenia? or (schizotypal NEAR/2 disorder?)):ti,kw
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6
((Coexistence or comorbid*) NEAR/5 disorder*):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Comorbidity] explode all trees
#8 or #9
#7 and #10
MeSH descriptor: [Depression] explode all trees
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees
MeSH descriptor: [Stress Disorders, Post-Traumatic] explode all trees
MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees
MeSH descriptor: [Substance-Related Disorders] explode all trees
MeSH descriptor: [Feeding and Eating Disorders] explode all trees
depress* or (posttraumatic NEAR/2 neurose*) or (posttraumatic NEAR/2 stress NEAR/1
disorder):ti,kw
(adhd or (attention NEAR/1 deficit NEAR/2 disorder*)):ti,kw
(addict* or boulimia or anore* or alcohol* or drug*):ti,kw
#12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20
#7 and (#10 OR #21)
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees and with qualifier(s): [complications - CO]
(comorbid* or coexist*):ti,kw
#22 and (#23 or #24)
(both or together):ti
#22 and (#23 or #24 or #26)
(pharmacolog* or drug* or pharmacothe* or psychopharma* or psychotherap*):ti,kw
MeSH descriptor: [Drug Therapy] explode all trees
MeSH descriptor: [Psychotherapy] explode all trees
#28 or #29 or #30
#7 and #31
parano*:ti,kw
#32 and #33
schizoid*:ti,kw
MeSH descriptor: [Schizoid Personality Disorder] explode all trees
#36 or #35
schizotyp*:ti,ab,kw
#5 and #31
(borderline NEAR/2 personality disorder*):ti,kw
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#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55

MeSH descriptor: [Borderline Personality Disorder] explode all trees
(#41 or #40) and #31
MeSH descriptor: [Histrionic Personality Disorder] explode all trees
histrionic:ti,kw
#43 or #44
narcis*:ti,kw
avoidant:ti,kw
avoidant NEAR/5 (person* or disorder*):ab
MeSH descriptor: [Dependent Personality Disorder] explode all trees
(depende* NEAR/5 (person* or disorder*)):ti,ab,kw
#7 and #50
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):ti,ab
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):kw
(#52 or #53) and #31
#7 and #31
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Sinds de MDR Persoonlijkheidsstoornissen in 2008 is de wetenschappelijke literatuur voortdurend
bijgehouden betreffende gecontroleerd onderzoek naar de effecten van psychofarmaca bij patiënten met
een persoonlijkheidsstoornis. Systematische searches lagen sindsdien ten grondslag aan een reeks van
systematische reviews en meta-analyses (o.a. Mercer et al., 2009; Ingenhoven et al., 2009, 2010; Stoffers
et al., 2010; Lieb et al., 2010; Ingenhoven & Duivenvoorden, 2011; Vita et al., 2011; Stoffers & Lieb, 2015;
Stoffers et al., 2020; Ingenhoven & Rinne, 2018).
Daarnaast werd in november 2020 een literatuursearch gedaan naar systematische reviews over de
effecten van farmacotherapie bij patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Details zijn weergegeven
vanaf de volgende pagina.
Referenties
Ingenhoven, T., Lafay, P., Passchier, J. & Duivenvoorden, H. (2009). Een meta-analyse van de effecten van
farmacotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen. Actuele Kennis 12. Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie.
Ingenhoven, T., Lafay, P., Rinne, T., Passchier, J., & Duivenvoorden, H. (2010). Effectiveness of
pharmacotherapy for severe personality disorders: meta-analyses of randomized controlled trials.
Journal of Clinical Psychiatry, 71(1), 14-25
Ingenhoven, T., & Duivenvoorden, H. (2011). Differential Effectiveness of Antipsychotics in Borderline
Personality Disorder. Meta-analyses of Placebo-controlled Randomized Clinical Trials on Specific
Symptomatic Outcome Domains. Journal of Clinical Psychopharmacology, 31, 489-496.
Ingenhoven, T., & Rinne, T. (2018). Farmacotherapie persoonlijkheidsstoornissen (Aanvullend hoofdstuk
op website). In: T. Ingenhoven, H. Berghuis, S. Colijn & R. Van (redactie). Handboek
persoonlijkheidsstoornissen. De Tijdstroom, Utrecht.
Lieb, K., Völlm, B., Rücker, G., Timmer, A., & Stoffers, J. M. (2010). Pharmacotherapy for borderline
personality disorder: Cochrane systematic review of randomised trials. British Journal of
Psychiatry, 196, 4-12.
Mercer, D., Douglass, A. B., & Links, P. S. (2009). Meta-analyses of mood stabilizers, antidepressants and
antipsychotics in the treatment of borderline personality disorder: Effectiveness for depression
and anger symptoms. Journal of personality Disorders, 23(2), 156-174.
Stoffers, J., Völlm, B. A., Rücker, G., Timmer, A., Huband, N., & Lieb, K. (2010). Pharmacological
interventions for borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue
6. Art. No.: CD005653. doi:10.1002/14651858.CD005653.pub2.
Stoffers, J. M. & Lieb, K. (2015). Pharmacotherapy for borderline personality disorder--current evidence
and recent trends. Curr Psychiatry Rep 17, 534.
Stoffers-Winterling, J., Storebø, O. J., & Lieb, K. (2020). Pharmacotherapy for Borderline Personality
Disorder: an Update of Published, Unpublished and Ongoing Studies. Current psychiatry reports,
22(8), 37.
Vita, A., De Peri, L., & Sacchetti, E. (2011). Antipsychotics, antidepressants, anticonvulsants, and placebo
on symptom dimensions of borderline personality disorder. A meta-analysis of randomized
controlled and open trials. Journal of Clinical Psychopharmacology, 31, 613-624.
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Zoekacties in medline embase en psycinfo voor persoonlijkheidsstoornissen
Medline
Medline search PS SR
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to November 17, 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (38347)
2
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (20575)
3
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (42)
4
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (2672)
5
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (3316)
6
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (123214)
7
or/2-6 (135661)
8
1 or 7 (157897)=P
9
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
10
Paranoid Personality Disorder/ (263)
11
personality disorders/ (20241)
12
((ppd or paranoid or paranoia) and (personality adj3 disorder*)).tw,kw. (790)
13
(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (3772)
14
11 and 13 (78)
15
10 or 12 or 14 (1013)
16
"filter SR".ti. (0)
17
meta analysis.pt. (122463)
18
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (188057)
19
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9837)
20
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (207079)
21
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12421)
22
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80)
23
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (21967)
24
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (78)
25
medline.tw. and review.pt. (80564)
26
(pooled adj3 analy*).tw. (20981)
27
(pooled adj3 analy*).kf. (284)
28
"cochrane$".fc_jour. (15118)
29
or/17-28 (377665)
30
"einde SR filter".ti. (0)
31
(dutch or english or german).la. (28006810)
32
15 and 29 and 31 (15)
33
(pharmacolog* or drug*).tw. (1889977)
34
Paranoid Personality Disorder/dt (9)
35
psychopharma*.tw,kw. (11656)
36
exp Psychotherapy/ (197834)
37
(psychother* or (cognitive adj3 behav adj3 therap)).tw,kw. (47166)
38
Paranoid Personality Disorder/th (35)
39
33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 (2093396)
40
32 and 39 (5)
41
exp Drug Therapy/ (1372625)
42
(pharmacolog* or drug*).kw. (119534)
43
35 or 36 or 37 or 41 or 42 (1680480)
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

15 and 29 and 31 and 43 (3)
15 and 29 and 31 (15)
(pharmacolog* or drug*).tw,kw. (1945277)
35 or 36 or 37 or 41 or 42 or 46 (3184860)
45 and 47 (5)
48 (5)
limit 49 to yr="2010 -Current" (3)
Schizoid Personality Disorder/ (595)
(schizoid adj3 personalit*).tw,kw. (319)
11 and schizoid*.tw,kw. (386)
51 or 52 or 53 (1032)
54 and 29 and 31 and 47 (2)
limit 55 to yr="2010 -Current" (1)
54 and 29 and 31 (6)
57 and 47 (2)
Schizotypal Personality Disorder/ (2720)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (1590)
11 and schizotypal.tw,kw. (439)
59 or 60 or 61 (3586)
62 and 29 and 31 and 47 (11)
63 (11)
limit 64 to yr="2010 -Current" (8)
Antisocial Personality Disorder/ (9588)
(antisocial adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (3086)
11 and antisocial.tw,kw. (807)
66 or 67 or 68 (11454)
69 and 29 and 31 and 47 (41)
70 (41)
limit 71 to yr="2010 -Current" (23)=
Borderline Personality Disorder/ (6911)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (7960)
11 and borderline.tw,kw. (2076)
73 or 74 or 75 (10202)
76 and 29 and 31 and 47 (128)
limit 77 to yr="2010 -Current" (100)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).ti,kw. (4943)
11 and borderline.ti,kw. (906)
73 or 79 or 80 (7890)
78 and 81 (74)
Histrionic Personality Disorder/ (516)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (290)
11 and histrionic.tw,kw. (391)
83 or 84 or 85 (973)
86 and 29 and 31 and 47 (1)
limit 87 to yr="2010 -Current" (0)
histrionic.af. (1140)
(86 or 89) and 29 and 31 (13)
90 (13)
limit 91 to yr="2010 -Current" (6)= histrionic
personality disorders/ or exp histrionic personality disorder/ (23982)
exp histrionic personality disorder/ (4000)
hysteria.tw,kw. (2895)
84 or 85 or 94 or 95 (5755)
96 and 29 and 31 and 47 (3)
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132
133
134
135
136

137
138
139
140
141

limit 97 to yr="2010 -Current" (0)
96 and 29 and 31 (28)
limit 99 to yr="2010 -Current" (16)
100 not 92 (10)aanvulling histrionic
type b personality/ (8)
Narcissism/ (2911)
narcissism*.tw,kw. (1803)
11 and (103 or 104) (733)
105 and 29 and 31 and 47 (1)
npd.mp. and 11 [mp=title, abstract, original title, name of substance word, subject heading word,
floating sub-heading word, keyword heading word, organism supplementary concept word,
protocol supplementary concept word, rare disease supplementary concept word, unique
identifier, synonyms] (104)
105 or 107 (765)
108 and 29 and 31 (6)
avoidant.tw,kw. and 11 (854)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (682)
110 or 111 (1117)
112 and 29 and 31 and 47 (11)
113 (11)
limit 114 to yr="2010 -Current" (4)
Dependent Personality Disorder/ (226)
((passive-dependent or dependent) adj3 (personali* or disorder?)).tw,kw. (1829)
11 and (dependent or passive-dependent).tw,kw. (792)
116 or 117 or 118 (2526)
119 and 29 and 31 and 47 (12)
120 and 7 (4)
Obsessive-Compulsive Disorder/ (14540)
Compulsive Personality Disorder/ (538)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (14792)
11 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (181)
122 or 123 or 124 or 125 (20533)
126 and 29 and 31 and 47 (319)
127 and 8 (48)
128 (48)
limit 129 to yr="2010 -Current" (32)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (26896)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (9664)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (19)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (655)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (982)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (80286)
or/131-136 (103187)
137 and 29 and 31 and 47 (1286)
138 (1286)
limit 139 to yr="2010 -Current" (892)
140 and 11 (26)= rest
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Database: Embase <1974 to 2020 November 18>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (488299)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (32218)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (28571)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (46)
5
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (3487)
6
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (4153)
7
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (169658)
8
or/3-7 (186701)
9
2 or 8 (202601)
10
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
11
exp paranoid psychosis/ or paranoia/ (16235)
12
(parano* adj3 (disorder? or personali*)).tw,kw. (1123)
13
9 and 11 (6516)
14
12 or 13 (7179)
15
"filter SR".ti. (0)
16
meta analysis.pt. (0)
17
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kw. (248389)
18
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11923)
19
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (260511)
20
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (14583)
21
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (148)
22
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (32822)
23
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (84)
24
medline.tw. and review.pt. (76621)
25
(pooled adj3 analy*).tw. (32234)
26
(pooled adj3 analy*).kw. (546)
27
"cochrane$".fc_jour. (20949)
28
or/16-27 (471203)
29
"systematic review"/ (271999)
30
28 or 29 (528249)
31
"einde filter SR".ti. (0)
32
exp psychotherapy/ (255771)
33
exp therapy/ or exp drug therapy/ (8706380)
34
(pharmacolog* or drug*).tw. (2620264)
35
psychopharma*.tw,kw. (15264)
36
(pharmacolog* or drug*).kw. (303372)
37
or/32-36 (10456057)
38
(dutch or english or german).la. (31417375)
39
(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (4380)
40
14 or 39 (10156)
41
40 and 30 and 37 and 38 (90)
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49
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56
57
58
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
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*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (14948)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (14777)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (5)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (1129)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (1405)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (113202)
or/42-47 (129503)
41 and 48 (53)
39 and 49 (4)= cluster A paranoid
schizoidism/ (2747)
((schizoid adj3 personality) or schizoidis*).ti,kw. (113)
51 or 52 (2781)
53 and 48 and 30 and 37 and 38 (17)
54 (17)
limit 55 to yr="2010 -Current" (5)= cluster A schizoid
schizotypal personality disorder/ (2988)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (2282)
57 or 58 (3899)
59 and 48 and 30 and 37 and 38 (40)
60 (40)
limit 61 to yr="2010 -Current" (27)
*schizotypal personality disorder/ (1148)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).ti,kw. (829)
62 and (63 or 64) (10)= cluster A schizotypal
antisocial personality disorder/ (2613)
((asocial$ or antisocial$ or anti?social$ or dissocial$ or dis?social$ or dyssocial$ or dys?social$) adj5
(person$ or disorder$)).ti,kw. (1280)
*antisocial personality disorder/ (557)
67 or 68 (1634)
69 and 30 and 37 and 38 (25)
limit 70 to yr="2010 -Current" (16)= cluster B antisocial
from 50 keep 1-4 (4)
from 56 keep 1-5 (5)
from 65 keep 1-10 (10)
from 71 keep 1-16 (16)
borderline state/ (13713)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (10531)
borderline.ti,kw. and 48 (7135)
76 or 77 or 78 (15513)
79 and 30 and 37 and 38 (324)
limit 80 to yr="2010 -Current" (254)
limit 81 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (62)= emb cluster B borderline
histrionic personality disorder/ (825)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (457)
48 and histrionic.tw,kw. (611)
83 or 84 or 85 (1301)
86 and 30 and 37 and 38 (16)
limit 87 to yr="2010 -Current" (10)= emb cluster B histrionic
narcissism/ (5872)
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121
122
123
124
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130

(narcism or self?love or narcissism*).tw,kw. (2487)
89 or 90 (6291)
91 and 48 and 30 and 37 and 38 (11)
limit 92 to yr="2010 -Current" (7)
91 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 94 to yr="2010 -Current" (15)= emb cluster B narcistic
avoidant personality disorder/ (1042)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (934)
96 or 97 (1632)
96 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 99 to yr="2010 -Current" (11)=emb cluster C avoidant personality
dependent personality disorder/ (4468)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).tw,kw. (1981260)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).ti,kw. (343473)
103 and 48 (2133)
101 or 104 (5661)
105 and 30 and 37 and 38 (42)
limit 106 to yr="2010 -Current" (27)= cluster C dependent personality
compulsive personality disorder/ (1062)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (21629)
48 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (1106)
108 or 109 or 110 (22427)
111 and 30 and 37 and 38 (721)
limit 112 to yr="2010 -Current" (531)
*compulsive personality disorder/ (287)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).ti. (10234)
110 or 114 or 115 (10833)
113 and 116 (260)
117 and 48 (14)
limit 117 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (67)= cluster C obsessive
compulsive
personality disorder/dm, dt, rh, th [Disease Management, Drug Therapy, Rehabilitation, Therapy]
(3513)
(personality adj3 (disorder? or change or disturbance*)).ti,kw. (15424)
121 and 37 (5811)
120 or 122 (8242)
*personality disorder/dm, dt, rh, th (2009)
122 or 124 (6864)
125 and 30 and 38 (276)
126 (276)
limit 127 to yr="2010 -Current" (197)
limit 128 to ((meta analysis or "systematic review") and "therapy (maximizes sensitivity)") (78)
limit 129 to article (28) embase rest algemeen

Database: APA PsycInfo <1806 to November Week 2 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
"Effectiveness of different modalities of psychotherapeutic treatment for patients with Cluster C
personality disorders".fc_titl. (1)
2
from 1 keep 1 (1)
3
"Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessivecompulsive personality disorders: A meta-analytic review".fc_titl. (1)
4
"obsessive compulsive personality disorder".id. (210)
5
"avoidant personality disorders".id. (35)
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10
11
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21
22
23
24
25
26
27
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48
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51
52
53
54
55

"dependent personality disorder".id. (102)
"psychotherapy".id. (64557)
*"Personality Disorders"/ (10363)
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or avoidant personality disorder/ or
borderline personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or narcissistic personality disorder/ or obsessive compulsive personality disorder/ or
paranoid personality disorder/ or passive aggressive personality disorder/ or exp sadomasochistic
personality/ or schizoid personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (27358)
"Meta Analysis".md. (23180)
"systematic review".md. (27489)
"systematic review"/ or meta analysis/ (5260)
"filter systematic reviews psycinfo".ti. (0)
(meta-anal* or metaanal*).tw. (39592)
(quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2572)
(systematic* adj5 (review* or overview*)).tw. (37329)
(methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw. (7005)
(medline or cochrane).tw. (17916)
(review* or overview*).ti. (167042)
(literature adj5 review).tw. (80285)
(synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw. (9349)
(pooled adj5 analys*).tw. (2393)
(data adj2 pool*).tw. (2382)
(medline or medlars or embase or cinahl or scisearch or psycinfo or psyclit or psychlit).ti. (76)
((hand or manual* or database* or computer* or electronic*) adj2 search*).tw. (11638)
or/14-25 (272101)
10 or 11 or 12 or 26 (274532)=SR filter
"nw SR filter psycinfo".ti. (0)
9 and 27 (1742)
"cluster A".ti,id. (49)
7 and 29 (159)
avoidant personality disorder/ (358)
dependent personality disorder/ (184)
exp Obsessive Compulsive Personality Disorder/ (590)
32 or 33 or 34 (1043)
27 and 35 (53)
36 (53)
limit 37 to yr="2010 -Current" (16)
38 (16)
limit 39 to all journals (15)
paranoid personality disorder/ (278)
personality disorders/ (12222)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).ti. (4015)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).id. (6332)
(Paranoid adj2 personalit*).id. (155)
"Personality Disorders ".cc. (14067)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).tw. (25184)
43 or 44 or 47 (25184)
48 and (46 or 42) (1055)
41 or 45 or 49 (1218)
27 and 50 (45)
51 (45)
limit 52 to yr="2010 -Current" (19)
(dutch or german or english).la. (4597324)=talen
53 and 54 (19)= cluster A paranoid PS SR
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56
57
58
59
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74
75
76
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79
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81
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100
101
102
103
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106
107
108

"psycinfo rct filters sensitief".ti. (0)
randomi?ed controlled trial*.tw. (33183)
controlled clinical trial*.tw. (3164)
random allocation.tw. (263)
double blind method*.tw. (91)
double blind stud*.tw. (2570)
single blind stud*.tw. (149)
or/57-62 (38887)=rct
(50 and 63 and 54) not 27 (10)
*"Psychotherapy"/ (45750)
exp treatment/ (1069280)
from 55 keep 1-19 (19)
(clinical trial or treatment outcome).md. (48071)
65 or 66 or 68 (1078764)= treatment
55 and 69 (4)= psy20201117 cluster A paranoid PS SR
(50 and 69 and 63) not 27 (5)
from 70 keep 1-4 (4)
from 71 keep 1-5 (5)
exp Schizoid Personality Disorder/ (655)
(schizoid adj3 personalit*).tw,id. (828)
(alienation or shyness or oversensitivity or seclusiveness or egocentricity or (avoidance adj2
intimate adj2 relations*) or (autistic adj2 thinking)).tw,id. (10245)
76 and (46 or 42) (101)
74 or 75 or 77 (1288)=P schizoid
54 and 69 and 78 (368)
79 and 27 (17)
limit 80 to yr="2010 -Current" (6)
81 (6)
limit 82 to all journals (4)
63 and 69 and 78 (2)= psy20201117 cluster A schizoid PS SR
84 (2)
limit 85 to all journals (1)
exp Schizotypal Personality Disorder/ (1420)
(schizoid adj3 personal*).tw,id. (829)
schizoid.ti,id. (798)
(42 or 46) and 89 (210)
87 or 88 or 90 (2245)= schizotypal
91 and 27 and 54 and 68 (0)
91 and 27 and 54 and 69 (18)
93 (18)
limit 94 to (all journals and yr="2010 -Current") (6)= psy20201117 cluster A schizotypal PS SR
(91 and 63 and 54 and 69) not 27 (4)
96 (4)
limit 97 to all journals (2)
from 83 keep 1-4 (4)
from 86 keep 1 (1)
from 95 keep 1-6 (6)
from 98 keep 1-2 (2)
antisocial personality disorder/ (4647)
((antisocial adj2 personalit*) or sociopath* or psychopath*).tw,id. (83129)
103 or 104 (83368)
105 and 54 and 27 and 69 (1600)
(antisocial adj2 personalit*).tw,id. (4436)
(sociopath* or psychopath*).tw,id. and (46 or 42) (4123)
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110
111
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113
114
115
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117
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126
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

((sociopath* or psychopath*) and ("Personality Disorders " or personality disorders)).ti. (90)
103 or 107 or 108 (9972)
110 and 27 and 54 and 69 (134)
111 (134)
limit 112 to (all journals and yr="2010 -Current") (50)= psy20201117 cluster B antisocial PS SR
(110 and 63 and 54 and 69) not 27 (32)
114 (32)
limit 115 to all journals (29)
borderline personality disorder/ (6764)
from 113 keep 1-50 (50)
from 116 keep 1-29 (29)
((asocial* or antisocial* or anti?social* or dissocial* or dis?social* or dyssocial* or dys?social*) adj5
(person* or disorder*)).tw,id. (6153)
(self?defeating or masochistic).tw,id. (1332)
((moral* or amoral or "a?moral") adj5 (character* or personalit*)).tw,id. (2948)
dissociative identity disorder/ (2171)
narcissistic personality disorder/ (1688)
masochism/ or masochistic personality/ (784)
or/120-125 (14493)
110 or 126 (19685)
127 and 27 and 54 and 69 (276)
128 (276)
limit 129 to (all journals and yr="2010 -Current") (87)
130 not 113 (37)= psy20201117 cluster B antisocial extra PS SR
"uitbreiding optie volgens cochrane review Gibbon".ti. (0)
(borderline adj3 (personalit* or state*)).id,ti,ab. (12386)
("Axis II" or "Cluster B").id,ti,ab. (3511)
(idealization adj5 devaluation).ab,id,ti. (75)
((vulnerable or hyperbolic) adj3 temperament).id,ab,ti. (17)
(((unstab* or instab* or poor or disturb* or fail* or weak or dysregulat*) adj3 (self* or impuls* or
interperson* or identit* or relationship* or emotion* or affect*)) and (personality or character or
PD)).id,ab,ti. (5128)
(impulsiv* adj5 (behavio?r or character or personalit*)).id,ab,ti. (5288)
(self adj3 (injur* or damag* or destruct* or harm* or hurt* or mutilat*)).id,ab,ti. (18055)
(suicidal adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10306)
(feel* adj3 (empt* or bored*)).ab,id,ti. (427)
"anger adj5 control*".ab,id,ti. (0)
(risk?taking adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10)
or/134-143 (39785)
(46 or 42) and 144 (4031)
117 or 145 (9516)=borderline
146 and 54 and 27 and 69 (319)
limit 147 to (all journals and yr="2010 -Current") (153)=psy20201117 cluster B SR borderline
from 148 keep 1-153 (153)
histrionic personality disorder/ (391)
(histrionic adj3 personal*).tw,id. (582)
hysteric*.tw,id. (4045)
152 and (42 or 46) (230)
150 or 151 or 153 (920)=histrionic
154 and 27 and 54 and 69 (11)
limit 155 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)
"psychotherapeutic techniques, treatment of hysterical personality disorder, literature review".id.
(1)
155 (11)
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159 limit 158 to all journals (8)= psy20201117 cluster B SR histrionic
160 "Personality Disorders ".cc. (14067)
161 (hysterical or histrion*).tw,id. (4503)
162 160 and 161 (592)
163 154 or 162 (1143)
164 163 and 27 and 54 and 69 (12)
165 164 (12)
166 limit 165 to all journals (9)
167 exp Narcissistic Personality Disorder/ or exp Narcissism/ (7432)
168 narciis*.tw,id. (0)
169 167 or 168 (7432)=narcistic
170 169 and 27 and 54 and 69 (113)
171 170 (113)
172 limit 171 to (all journals and yr="2010 -Current") (38)= psy20201117 cluster B narcistic SR
173 from 166 keep 1-9 (9)
174 from 172 keep 1-38 (38)
175 "cluster C".tw,id. (595)
176 avoidant personality disorder/ or social anxiety/ or social phobia/ (9107)
177 (avoidant adj3 personalit*).tw,id. (948)
178 176 or 177 (9647)
179 178 and 27 and 54 and 69 (227)
180 179 (227)
181 limit 180 to (all journals and yr="2010 -Current") (74)= psy20201117 cluster C avoidant SR
182 181 and (46 or 42) (3) )= psy20201117 cluster C avoidant SR
183 narciss*.tw,id. (15990)
184 (167 or 183) and 27 and 54 and 69 (252)
185 184 (252)
186 limit 185 to (all journals and yr="2010 -Current") (77)
187 186 and (42 or 46) (10)= )= psy20201117 cluster B narcistic SR
188 personality disorders/ or dependent personality disorder/ (12368)
189 dependent personality disorder/ (184)
190 (dependent adj3 personali*).tw,id. (1007)
191 190 and (46 or 42) (382)
192 189 or 191 (476)
193 175 and 188 (373)
194 192 and 27 and 54 and 69 (6)
195 194 (6)
196 limit 195 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)= )= psy20201117 cluster C dependent SR
197 194 (6)
198 limit 197 to all journals (4)
199 obsessive compulsive personality disorder/ (590)
200 (compulsive adj3 personal*).tw,id. (1201)
201 200 and (46 or 42) (495)
202 199 or 201 (900)
203 202 and 27 and 54 and 69 (17)
204 203 (17)
205 limit 204 to all journals (11) psy20201117 cluster C obsessive compulsive SR
206 (46 or 42) and 27 and 54 and 69 (481)
207 206 (481)
208 limit 207 to (all journals and yr="2010 -Current") (180)
209 *personality disorders/ (10363)
210 208 and 209 (94)= rest SR
PP psy20201117 PS cluster A en B en C"
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Search Name: PP coc SR 20201118 persoonlijkheidsstoornissen behandeling
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ID
#1
#2
#3
#4
#5
#6

#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45

Search
MeSH descriptor: [Personality Disorders] explode all trees
(personality NEAR/2 disorder*):ti,kw
(personality NEAR/2 (impulse* or inadequate)):ti,kw
((antisocial NEAR/2 personalit*) or (dyssocial NEAR/2 behavior*)):ti,kw
(personalit* NEAR/2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)):ti,kw
((borderline NEAR/2 personality disorder*) or (compulsive NEAR/2 personalit*) or hysteria or
(hysterical NEAR/2 neurose?) or (paranoid NEAR/2 personalit*) or (schizoid NEAR/2 personalit*) or
schizophrenia? or (schizotypal NEAR/2 disorder?)):ti,kw
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6
((Coexistence or comorbid*) NEAR/5 disorder*):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Comorbidity] explode all trees
#8 or #9
#7 and #10
MeSH descriptor: [Depression] explode all trees
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees
MeSH descriptor: [Stress Disorders, Post-Traumatic] explode all trees
MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees
MeSH descriptor: [Substance-Related Disorders] explode all trees
MeSH descriptor: [Feeding and Eating Disorders] explode all trees
depress* or (posttraumatic NEAR/2 neurose*) or (posttraumatic NEAR/2 stress NEAR/1
disorder):ti,kw
(adhd or (attention NEAR/1 deficit NEAR/2 disorder*)):ti,kw
(addict* or boulimia or anore* or alcohol* or drug*):ti,kw
#12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20
#7 and (#10 OR #21)
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees and with qualifier(s): [complications - CO]
(comorbid* or coexist*):ti,kw
#22 and (#23 or #24)
(both or together):ti
#22 and (#23 or #24 or #26)
(pharmacolog* or drug* or pharmacothe* or psychopharma* or psychotherap*):ti,kw
MeSH descriptor: [Drug Therapy] explode all trees
MeSH descriptor: [Psychotherapy] explode all trees
#28 or #29 or #30
#7 and #31
parano*:ti,kw
#32 and #33
schizoid*:ti,kw
MeSH descriptor: [Schizoid Personality Disorder] explode all trees
#36 or #35
schizotyp*:ti,ab,kw
#5 and #31
(borderline NEAR/2 personality disorder*):ti,kw
MeSH descriptor: [Borderline Personality Disorder] explode all trees
(#41 or #40) and #31
MeSH descriptor: [Histrionic Personality Disorder] explode all trees
histrionic:ti,kw
#43 or #44
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10

#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55

narcis*:ti,kw
avoidant:ti,kw
avoidant NEAR/5 (person* or disorder*):ab
MeSH descriptor: [Dependent Personality Disorder] explode all trees
(depende* NEAR/5 (person* or disorder*)):ti,ab,kw
#7 and #50
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):ti,ab
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):kw
(#52 or #53) and #31
#7 and #31
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Pubmed (MEDLINE)
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
("Personality Disorders"[Mesh] OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR
antisocial[tiab] OR borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive
compulsive[tiab] OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab]
OR narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND (personality disorder*[tiab])) OR
((paranoid[ot] OR schizoid[ot] OR schizotypal[ot] OR antisocial[ot] OR borderline[ot] OR histrionic[ot] OR
avoidant[ot] OR dependent[ot] OR obsessive compulsive[ot] OR dissocial[ot] OR emotionally unstable[ot]
OR impulsive[ot] OR anankastic[ot] OR narcissistic[ot] OR passive aggressive[ot] OR other specified[ot] OR
unspecified[ot] OR not otherwise specified[ot] OR PD-NOS[ot] OR trait specified[ot]) AND (personality
disorder*[ot])) OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR antisocial[tiab] OR
borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive compulsive[tiab]
OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab] OR
narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR not
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND ((personality[tiab] AND
symptom*[tiab]) OR (personality[tiab] AND pathology[tiab]))) OR (cluster a personality disorder*[tiab] OR
cluster b personality disorder*[tiab] OR cluster c personality disorder*[tiab]))
#2 Zorg en behandeling
("Therapeutics"[Mesh] OR "Counseling"[Mesh] OR therap*[ot] OR treatment*[ot] OR counsel*[ot] OR
intervention*[ot] OR management[ot] OR therap*[ti] OR treatment*[ti] OR counsel*[ti] OR
intervention*[ti] OR management[ti])
#3 Persoonlijkheidsstoornissen en behandeling
Personality Disorders/therapy*[Mesh]
#4 Uitkomsten (effectiviteit)
("Treatment Outcome"[Mesh] OR treatment outcome*[tiab] OR therapy outcome*[tiab] OR patientrelevant outcome*[tiab] OR effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab])
Studiedesign

30

35

40

45

#5 Systematische reviews
(systematic[sb] OR meta-analysis[pt] OR systematic review[pt] OR (review[ti] AND (systematic*[tiab] OR
comprehensive[tiab])) OR meta-analys*[tiab] OR meta-analyz*[tiab] OR meta analyt*[tiab] OR
metaanalys*[tiab] OR metaanalyz*[tiab] OR metaanalyt*[tiab])
#6 RCTs
("randomized controlled trial"[pt] OR "controlled clinical trial"[pt] OR RCT[tiab] OR RCTs[tiab] OR
random*[tiab] OR controlled[tiab] OR control-treated[tiab] OR placebo[tiab] OR cross-over studies[Mesh]
OR "single-blind method"[Mesh] OR single-blind*[tiab] OR singleblind*[tiab] OR single-masked[tiab] OR
double-blind method[Mesh] OR double-blind*[tiab] OR doubleblind*[tiab] OR double-masked[tiab] OR
triple-blind*[tiab] OR tripleblind*[tiab] OR triple-masked[tiab])
#7 Observationeel onderzoek
("cohort studies"[Mesh] OR prospective*[tiab] OR retrospective*[tiab] OR follow-up stud*[tiab] OR
followup stud*[tiab] OR longitudinal stud*[tiab] OR cohort[tiab] OR real-world[tiab] OR real-life[tiab] OR
case serie*[tiab] OR patient serie*[tiab])
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands
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Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #5) & limieten
• RCTs: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #6) & limieten
• Observationeel onderzoek: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #7) & limieten
5

Embase.com
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
('personality disorder'/exp OR “personality disorder*”:de OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti
OR antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive
compulsive":ti OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR
narcissistic:ti OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise
specified":ti OR pdnos:ti OR "trait specified":ti) AND "personality disorder":ti) OR ((paranoid:ab OR
schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR avoidant:ab OR
dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally unstable":ab OR
impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ab OR
unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND "personality
disorder":ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR
histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR
“emotionally unstable”:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive
aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR
“trait specified”:kw) AND “personality disorder”:kw) OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti OR
antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive compulsive":ti
OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR narcissistic:ti OR "passive
aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise specified":ti OR pdnos:ti OR "trait
specified":ti) AND ((personality:ti AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR
((paranoid:ab OR schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR
avoidant:ab OR dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally
unstable":ab OR impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other
specified":ab OR unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND
((personality:ab AND symptom*:ab) OR (personality:ab AND pathology:ab))) OR ((paranoid:kw OR
schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR
dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR “emotionally unstable”:kw OR
impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR
unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR “trait specified”:kw) AND ((personality:ti
AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR (“cluster a personality disorder*”:ti OR
“cluster b personality disorder*”:ti OR “cluster c personality disorder*”:ti) OR (“cluster a personality
disorder*”:ab OR “cluster b personality disorder*”:ab OR “cluster c personality disorder*”:ab))
#2 Zorg en behandeling
('therapy'/exp OR 'counseling'/exp OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR
intervention*:kw OR management:kw OR therap*:ti OR treatment*:ti OR counsel*:ti OR intervention*:ti
OR management:ti)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
('treatment outcome'/exp OR "treatment outcome*":ti,ab OR "therapy outcome*":ti,ab OR "patientrelevant outcome*":ti,ab OR effectiv*:ti,ab OR efficacy:ti,ab)

45

Studiedesign
#4 Systematische reviews
('systematic review'/exp OR ((review:ti) AND (systematic*:ti,ab OR comprehensive*:ti,ab)) OR 'meta
analysis'/exp OR meta-analys*:ti,ab OR meta-analyz*:ti,ab OR meta-analyt*:ti,ab OR metaanalys*:ti,ab
OR metaanalyz*:ti,ab OR metaanalyt*:ti,ab)
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#5 RCTs
('randomized controlled trial'/exp OR 'controlled clinical trial'/exp OR RCT:ti,ab OR RCTs:ti,ab OR
random*:ti,ab OR controlled:ti,ab OR control-treated:ti,ab OR placebo:ti,ab OR 'crossover procedure'/exp
OR 'single blind procedure'/exp OR single-blind*:ti,ab OR singleblind*:ti,ab OR single-masked:ti,ab OR
'double blind procedure'/exp OR double-blind*:ti,ab OR doubleblind*:ti,ab OR double-masked:ti,ab OR
'triple blind procedure'/exp OR triple-blind*:ti,ab OR tripleblind*:ti,ab OR triple-masked:ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
('cohort analysis'/exp OR prospective*:ti,ab OR retrospective*:ti,ab OR "follow-up stud*":ti,ab OR
"followup stud*":ti,ab OR "longitudinal stud*":ti,ab OR cohort:ti,ab OR real-world:ti,ab OR real-life:ti,ab
OR case serie*:ti,ab OR casecontrol:ti,ab OR patient serie*:ti,ab)
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

15

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

PsycInfo
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45

#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(personality disorder:de OR personality disorder*:de OR ((paranoid.ti OR schizoid.ti OR schizotypal.ti OR
antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR dependent.ti OR obsessive compulsive.ti
OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive
aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait
specified.ti) AND personality disorder.ti) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR
antisocial.ab OR borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive
compulsive.ab OR dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR
narcissistic.ab OR passive aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab
OR pdnos.ab OR trait specified.ab) AND personality disorder.ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR
schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR
obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw
OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR unspecified:kw OR otherwise
specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw) AND personality disorder:kw) OR ((paranoid.ti OR
schizoid.ti OR schizotypal.ti OR antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR
dependent.ti OR obsessive compulsive.ti OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR
anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR
otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait specified.ti) AND ((personality.ti AND symptom*.ti) OR
(personality.ti AND pathology.ti))) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR antisocial.ab OR
borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive compulsive.ab OR
dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR narcissistic.ab OR passive
aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab OR pdnos.ab OR trait
specified.ab) AND ((personality.ab AND symptom*.ab) OR (personality.ab AND pathology.ab))) OR
((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR
avoidant:kw OR dependent:kw OR obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw
OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR
unspecified:kw OR otherwise specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw ) AND ((personality.ti AND
symptom*.ti) OR (personality.ti AND pathology.ti))) OR (cluster a personality disorder*.ti OR cluster b
personality disorder*.ti OR cluster c personality disorder*.ti) OR (cluster a personality disorder*.ab OR
cluster b personality disorder*.ab OR cluster c personality disorder*.ab))

50
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#2 Zorg en behandeling
(therapy:de OR counseling:de OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR intervention*:kw OR
management:kw OR therap*.ti OR treatment*.ti OR counsel*.ti OR intervention*.ti OR management.ti)
5

#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(treatment outcome:de OR treatment outcome*.ti,ab OR therapy outcome*.ti,ab OR patient-relevant
outcome*.ti,ab OR effectiv*.ti,ab OR efficacy.ti,ab)
Studiedesign
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#4 Systematische reviews
(systematic review:de OR ((review.ti) AND (systematic*.ti,ab OR comprehensive*.ti,ab)) OR meta
analysis:de OR meta-analys*.ti,ab OR meta-analyz*.ti,ab OR meta-analyt*.ti,ab OR metaanalys*.ti,ab OR
metaanalyz*.ti,ab OR metaanalyt*.ti,ab)
#5 RCTs
(randomized controlled trial:de OR controlled clinical trial:de OR RCT.ti,ab OR RCTs.ti,ab OR random*.ti,ab
OR controlled.ti,ab OR control-treated.ti,ab OR placebo.ti,ab OR crossover procedure:de OR single blind
procedure:de OR single-blind*.ti,ab OR singleblind*.ti,ab OR single-masked.ti,ab OR double blind
procedure:de OR double-blind*.ti,ab OR doubleblind*.ti,ab OR double-masked.ti,ab OR triple blind
procedure:de OR triple-blind*.ti,ab OR tripleblind*.ti,ab OR triple-masked.ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
((cohort analysis:de OR prospective*.ti,ab OR retrospective*.ti,ab OR follow-up stud*.ti,ab OR followup
stud*.ti,ab OR longitudinal stud*.ti,ab OR cohort.ti,ab OR real-world.ti,ab OR real-life.ti,ab OR case
serie*.ti,ab OR casecontrol.ti,ab OR patient serie*.ti,ab))
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

25

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

30

Cinahl

35

40

45

#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(MH "Personality Disorders" OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial OR TI
borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI “obsessive compulsive” OR TI dissocial
OR TI “emotionally unstable” OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI “passive aggressive”
OR TI “other specified” OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI “trait
specified”) AND TI personality disorder*) OR ((AB paranoid OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB
antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR AB dependent OR AB “obsessive
compulsive” OR AB dissocial OR AB “emotionally unstable” OR AB impulsive OR AB anankastic OR AB
narcissistic OR AB “passive aggressive” OR AB “other specified” OR AB unspecified OR AB “not otherwise
specified” OR AB PDNOS OR AB “trait specified”) AND AB personality disorder*) OR ((SU paranoid OR SU
schizoid OR SU schizotypal OR SU antisocial OR SU borderline OR SU histrionic OR SU avoidant OR SU
dependent OR SU “obsessive compulsive” OR SU dissocial OR SU “emotionally unstable” OR SU impulsive
OR SU anankastic OR SU narcissistic OR SU “passive aggressive” OR SU “other specified” OR SU
unspecified OR SU “not otherwise specified” OR SU PDNOS OR SU “trait specified”) AND SU personality
disorder*) OR (TI “cluster a personality disorder*” OR TI “cluster b personality disorder*” OR TI “cluster c
personality disorder*”) OR (AB “cluster a personality disorder*” OR AB “cluster b personality disorder*”
OR AB “cluster c personality disorder*”) OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial
OR TI borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI obsessive compulsive OR TI
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dissocial OR TI emotionally unstable OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI passive
aggressive OR TI other specified OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI trait
specified) AND ((TI personality AND TI symptom*) OR (TI personality AND TI pathology))) OR ((AB paranoid
OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR
AB dependent OR AB obsessive compulsive OR AB dissocial OR AB emotionally unstable OR AB impulsive
OR AB anankastic OR AB narcissistic OR AB passive aggressive OR AB other specified OR AB unspecified OR
AB “not otherwise specified” OR AB PDNOS OR AB trait specified) AND ((AB personality AND AB
symptom*) OR (AB personality AND AB pathology)))
#2 Zorg en behandeling
(MH "Therapeutics" OR MH "Counseling" OR SU therap* OR SU treatment* OR SU counsel* OR SU
intervention* OR SU management OR TI therap* OR TI treatment* OR TI counsel* OR TI intervention* OR
TI management)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(MH "Treatment Outcome" OR OR TI "treatment outcome*" OR AB "treatment outcome*" OR TI "therapy
outcome*" OR AB "therapy outcome*" OR TI "patient-relevant outcome*" OR AB "patient-relevant
outcome*" OR TI effectiv* OR AB effectiv* OR TI efficacy OR AB efficacy)
Studiedesign
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#4 Systematische reviews
(MH "Systematic Review" OR MH "Meta Analysis" OR (TI review AND (TI systematic* OR AB systematic*
OR TI comprehensive OR AB comprehensive)) OR TI meta-analys* OR AB meta-analys* OR TI meta-analyz*
OR AB meta-analyz* OR TI "meta analyt*" OR AB "meta analyt*" OR TI metaanalys* OR AB metaanalys*
OR TI metaanalyz* OR AB metaanalyz* OR TI metaanalyt* OR AB metaanalyt*)
#5 RCTs
(PT "randomized controlled trial" OR PT "controlled clinical trial" OR TI RCT OR AB RCT OR TI RCTs OR AB
RCTs OR TI random* OR AB random* OR TI controlled OR AB controlled OR TI control-treated OR AB
control-treated OR TI placebo OR AB placebo OR (MH "cross-over studies") OR (MH "single-blind method")
OR TI single-blind* OR AB single-blind* OR TI singleblind* OR AB singleblind* OR TI single-masked OR AB
single-masked OR (MH "double-blind method") OR TI double-blind* OR AB double-blind* OR TI
doubleblind* OR AB doubleblind* OR TI double-masked OR AB double-masked OR TI triple-blind* OR AB
triple-blind* OR TI tripleblind* OR AB tripleblind* OR TI triple-masked OR AB triple-masked)
#6 Observationeel onderzoek
((MH "cohort studies") OR TI prospective* OR AB prospective* OR TI retrospective* OR AB retrospective*
OR TI "follow-up stud*" OR AB "follow-up stud*" OR TI "followup stud*" OR AB "followup stud*" OR TI
"longitudinal stud*" OR AB "longitudinal stud*" OR TI cohort OR AB cohort OR TI real-world OR AB realworld OR TI real-life OR AB real-life OR TI "case serie*" OR AB "case serie*" OR TI "patient serie*" OR AB
"patient serie*")
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

40

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten
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Zoekstrategie bij Hoofdstuk 9 – Sociaal-psychiatrische Interventies
Pubmed (MEDLINE)
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
("Personality Disorders"[Mesh] OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR
antisocial[tiab] OR borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive
compulsive[tiab] OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab]
OR narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND (personality disorder*[tiab])) OR
((paranoid[ot] OR schizoid[ot] OR schizotypal[ot] OR antisocial[ot] OR borderline[ot] OR histrionic[ot] OR
avoidant[ot] OR dependent[ot] OR obsessive compulsive[ot] OR dissocial[ot] OR emotionally unstable[ot]
OR impulsive[ot] OR anankastic[ot] OR narcissistic[ot] OR passive aggressive[ot] OR other specified[ot] OR
unspecified[ot] OR not otherwise specified[ot] OR PD-NOS[ot] OR trait specified[ot]) AND (personality
disorder*[ot])) OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR antisocial[tiab] OR
borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive compulsive[tiab]
OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab] OR
narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR not
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND ((personality[tiab] AND
symptom*[tiab]) OR (personality[tiab] AND pathology[tiab]))) OR (cluster a personality disorder*[tiab] OR
cluster b personality disorder*[tiab] OR cluster c personality disorder*[tiab]))
#2 Zorg en behandeling
("Therapeutics"[Mesh] OR "Counseling"[Mesh] OR therap*[ot] OR treatment*[ot] OR counsel*[ot] OR
intervention*[ot] OR management[ot] OR therap*[ti] OR treatment*[ti] OR counsel*[ti] OR
intervention*[ti] OR management[ti])
#3 Persoonlijkheidsstoornissen en behandeling
Personality Disorders/therapy*[Mesh]
#4 Uitkomsten (effectiviteit)
("Treatment Outcome"[Mesh] OR treatment outcome*[tiab] OR therapy outcome*[tiab] OR patientrelevant outcome*[tiab] OR effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab])
Studiedesign
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#5 Systematische reviews
(systematic[sb] OR meta-analysis[pt] OR systematic review[pt] OR (review[ti] AND (systematic*[tiab] OR
comprehensive[tiab])) OR meta-analys*[tiab] OR meta-analyz*[tiab] OR meta analyt*[tiab] OR
metaanalys*[tiab] OR metaanalyz*[tiab] OR metaanalyt*[tiab])
#6 RCTs
("randomized controlled trial"[pt] OR "controlled clinical trial"[pt] OR RCT[tiab] OR RCTs[tiab] OR
random*[tiab] OR controlled[tiab] OR control-treated[tiab] OR placebo[tiab] OR cross-over studies[Mesh]
OR "single-blind method"[Mesh] OR single-blind*[tiab] OR singleblind*[tiab] OR single-masked[tiab] OR
double-blind method[Mesh] OR double-blind*[tiab] OR doubleblind*[tiab] OR double-masked[tiab] OR
triple-blind*[tiab] OR tripleblind*[tiab] OR triple-masked[tiab])
#7 Observationeel onderzoek
("cohort studies"[Mesh] OR prospective*[tiab] OR retrospective*[tiab] OR follow-up stud*[tiab] OR
followup stud*[tiab] OR longitudinal stud*[tiab] OR cohort[tiab] OR real-world[tiab] OR real-life[tiab] OR
case serie*[tiab] OR patient serie*[tiab])
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands
Zoekstrategie
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Systematische review/meta-analyses: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #5) & limieten
RCTs: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #6) & limieten
Observationeel onderzoek: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #7) & limieten

Embase.com
#1 Persoonlijkheidsstoornissen
('personality disorder'/exp OR “personality disorder*”:de OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti
OR antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive
compulsive":ti OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR
narcissistic:ti OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise
specified":ti OR pdnos:ti OR "trait specified":ti) AND "personality disorder":ti) OR ((paranoid:ab OR
schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR avoidant:ab OR
dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally unstable":ab OR
impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ab OR
unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND "personality
disorder":ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR
histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR
“emotionally unstable”:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive
aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR
“trait specified”:kw) AND “personality disorder”:kw) OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti OR
antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive compulsive":ti
OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR narcissistic:ti OR "passive
aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise specified":ti OR pdnos:ti OR "trait
specified":ti) AND ((personality:ti AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR
((paranoid:ab OR schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR
avoidant:ab OR dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally
unstable":ab OR impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other
specified":ab OR unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND
((personality:ab AND symptom*:ab) OR (personality:ab AND pathology:ab))) OR ((paranoid:kw OR
schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR
dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR “emotionally unstable”:kw OR
impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR
unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR “trait specified”:kw) AND ((personality:ti
AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR (“cluster a personality disorder*”:ti OR
“cluster b personality disorder*”:ti OR “cluster c personality disorder*”:ti) OR (“cluster a personality
disorder*”:ab OR “cluster b personality disorder*”:ab OR “cluster c personality disorder*”:ab))
#2 Zorg en behandeling
('therapy'/exp OR 'counseling'/exp OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR
intervention*:kw OR management:kw OR therap*:ti OR treatment*:ti OR counsel*:ti OR intervention*:ti
OR management:ti)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
('treatment outcome'/exp OR "treatment outcome*":ti,ab OR "therapy outcome*":ti,ab OR "patientrelevant outcome*":ti,ab OR effectiv*:ti,ab OR efficacy:ti,ab)
Studiedesign

45

#4 Systematische reviews
('systematic review'/exp OR ((review:ti) AND (systematic*:ti,ab OR comprehensive*:ti,ab)) OR 'meta
analysis'/exp OR meta-analys*:ti,ab OR meta-analyz*:ti,ab OR meta-analyt*:ti,ab OR metaanalys*:ti,ab
OR metaanalyz*:ti,ab OR metaanalyt*:ti,ab)
#5 RCTs
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('randomized controlled trial'/exp OR 'controlled clinical trial'/exp OR RCT:ti,ab OR RCTs:ti,ab OR
random*:ti,ab OR controlled:ti,ab OR control-treated:ti,ab OR placebo:ti,ab OR 'crossover procedure'/exp
OR 'single blind procedure'/exp OR single-blind*:ti,ab OR singleblind*:ti,ab OR single-masked:ti,ab OR
'double blind procedure'/exp OR double-blind*:ti,ab OR doubleblind*:ti,ab OR double-masked:ti,ab OR
'triple blind procedure'/exp OR triple-blind*:ti,ab OR tripleblind*:ti,ab OR triple-masked:ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
('cohort analysis'/exp OR prospective*:ti,ab OR retrospective*:ti,ab OR "follow-up stud*":ti,ab OR
"followup stud*":ti,ab OR "longitudinal stud*":ti,ab OR cohort:ti,ab OR real-world:ti,ab OR real-life:ti,ab
OR case serie*:ti,ab OR casecontrol:ti,ab OR patient serie*:ti,ab)
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Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands
Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

PsycInfo
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(personality disorder:de OR personality disorder*:de OR ((paranoid.ti OR schizoid.ti OR schizotypal.ti OR
antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR dependent.ti OR obsessive compulsive.ti
OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive
aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait
specified.ti) AND personality disorder.ti) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR
antisocial.ab OR borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive
compulsive.ab OR dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR
narcissistic.ab OR passive aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab
OR pdnos.ab OR trait specified.ab) AND personality disorder.ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR
schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR
obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw
OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR unspecified:kw OR otherwise
specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw) AND personality disorder:kw) OR ((paranoid.ti OR
schizoid.ti OR schizotypal.ti OR antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR
dependent.ti OR obsessive compulsive.ti OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR
anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR
otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait specified.ti) AND ((personality.ti AND symptom*.ti) OR
(personality.ti AND pathology.ti))) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR antisocial.ab OR
borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive compulsive.ab OR
dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR narcissistic.ab OR passive
aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab OR pdnos.ab OR trait
specified.ab) AND ((personality.ab AND symptom*.ab) OR (personality.ab AND pathology.ab))) OR
((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR
avoidant:kw OR dependent:kw OR obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw
OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR
unspecified:kw OR otherwise specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw ) AND ((personality.ti AND
symptom*.ti) OR (personality.ti AND pathology.ti))) OR (cluster a personality disorder*.ti OR cluster b
personality disorder*.ti OR cluster c personality disorder*.ti) OR (cluster a personality disorder*.ab OR
cluster b personality disorder*.ab OR cluster c personality disorder*.ab))
#2 Zorg en behandeling
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(therapy:de OR counseling:de OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR intervention*:kw OR
management:kw OR therap*.ti OR treatment*.ti OR counsel*.ti OR intervention*.ti OR management.ti)

5

#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(treatment outcome:de OR treatment outcome*.ti,ab OR therapy outcome*.ti,ab OR patient-relevant
outcome*.ti,ab OR effectiv*.ti,ab OR efficacy.ti,ab)
Studiedesign
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#4 Systematische reviews
(systematic review:de OR ((review.ti) AND (systematic*.ti,ab OR comprehensive*.ti,ab)) OR meta
analysis:de OR meta-analys*.ti,ab OR meta-analyz*.ti,ab OR meta-analyt*.ti,ab OR metaanalys*.ti,ab OR
metaanalyz*.ti,ab OR metaanalyt*.ti,ab)
#5 RCTs
(randomized controlled trial:de OR controlled clinical trial:de OR RCT.ti,ab OR RCTs.ti,ab OR random*.ti,ab
OR controlled.ti,ab OR control-treated.ti,ab OR placebo.ti,ab OR crossover procedure:de OR single blind
procedure:de OR single-blind*.ti,ab OR singleblind*.ti,ab OR single-masked.ti,ab OR double blind
procedure:de OR double-blind*.ti,ab OR doubleblind*.ti,ab OR double-masked.ti,ab OR triple blind
procedure:de OR triple-blind*.ti,ab OR tripleblind*.ti,ab OR triple-masked.ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
((cohort analysis:de OR prospective*.ti,ab OR retrospective*.ti,ab OR follow-up stud*.ti,ab OR followup
stud*.ti,ab OR longitudinal stud*.ti,ab OR cohort.ti,ab OR real-world.ti,ab OR real-life.ti,ab OR case
serie*.ti,ab OR casecontrol.ti,ab OR patient serie*.ti,ab))
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands
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Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

Cinahl
30

35

40

45

#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(MH "Personality Disorders" OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial OR TI
borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI “obsessive compulsive” OR TI dissocial
OR TI “emotionally unstable” OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI “passive aggressive”
OR TI “other specified” OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI “trait
specified”) AND TI personality disorder*) OR ((AB paranoid OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB
antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR AB dependent OR AB “obsessive
compulsive” OR AB dissocial OR AB “emotionally unstable” OR AB impulsive OR AB anankastic OR AB
narcissistic OR AB “passive aggressive” OR AB “other specified” OR AB unspecified OR AB “not otherwise
specified” OR AB PDNOS OR AB “trait specified”) AND AB personality disorder*) OR ((SU paranoid OR SU
schizoid OR SU schizotypal OR SU antisocial OR SU borderline OR SU histrionic OR SU avoidant OR SU
dependent OR SU “obsessive compulsive” OR SU dissocial OR SU “emotionally unstable” OR SU impulsive
OR SU anankastic OR SU narcissistic OR SU “passive aggressive” OR SU “other specified” OR SU
unspecified OR SU “not otherwise specified” OR SU PDNOS OR SU “trait specified”) AND SU personality
disorder*) OR (TI “cluster a personality disorder*” OR TI “cluster b personality disorder*” OR TI “cluster c
personality disorder*”) OR (AB “cluster a personality disorder*” OR AB “cluster b personality disorder*”
OR AB “cluster c personality disorder*”) OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial
OR TI borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI obsessive compulsive OR TI
dissocial OR TI emotionally unstable OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI passive
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aggressive OR TI other specified OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI trait
specified) AND ((TI personality AND TI symptom*) OR (TI personality AND TI pathology))) OR ((AB paranoid
OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR
AB dependent OR AB obsessive compulsive OR AB dissocial OR AB emotionally unstable OR AB impulsive
OR AB anankastic OR AB narcissistic OR AB passive aggressive OR AB other specified OR AB unspecified OR
AB “not otherwise specified” OR AB PDNOS OR AB trait specified) AND ((AB personality AND AB
symptom*) OR (AB personality AND AB pathology)))
#2 Zorg en behandeling
(MH "Therapeutics" OR MH "Counseling" OR SU therap* OR SU treatment* OR SU counsel* OR SU
intervention* OR SU management OR TI therap* OR TI treatment* OR TI counsel* OR TI intervention* OR
TI management)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(MH "Treatment Outcome" OR OR TI "treatment outcome*" OR AB "treatment outcome*" OR TI "therapy
outcome*" OR AB "therapy outcome*" OR TI "patient-relevant outcome*" OR AB "patient-relevant
outcome*" OR TI effectiv* OR AB effectiv* OR TI efficacy OR AB efficacy)
Studiedesign

20

25

30

35

#4 Systematische reviews
(MH "Systematic Review" OR MH "Meta Analysis" OR (TI review AND (TI systematic* OR AB systematic*
OR TI comprehensive OR AB comprehensive)) OR TI meta-analys* OR AB meta-analys* OR TI meta-analyz*
OR AB meta-analyz* OR TI "meta analyt*" OR AB "meta analyt*" OR TI metaanalys* OR AB metaanalys*
OR TI metaanalyz* OR AB metaanalyz* OR TI metaanalyt* OR AB metaanalyt*)
#5 RCTs
(PT "randomized controlled trial" OR PT "controlled clinical trial" OR TI RCT OR AB RCT OR TI RCTs OR AB
RCTs OR TI random* OR AB random* OR TI controlled OR AB controlled OR TI control-treated OR AB
control-treated OR TI placebo OR AB placebo OR (MH "cross-over studies") OR (MH "single-blind method")
OR TI single-blind* OR AB single-blind* OR TI singleblind* OR AB singleblind* OR TI single-masked OR AB
single-masked OR (MH "double-blind method") OR TI double-blind* OR AB double-blind* OR TI
doubleblind* OR AB doubleblind* OR TI double-masked OR AB double-masked OR TI triple-blind* OR AB
triple-blind* OR TI tripleblind* OR AB tripleblind* OR TI triple-masked OR AB triple-masked)
#6 Observationeel onderzoek
((MH "cohort studies") OR TI prospective* OR AB prospective* OR TI retrospective* OR AB retrospective*
OR TI "follow-up stud*" OR AB "follow-up stud*" OR TI "followup stud*" OR AB "followup stud*" OR TI
"longitudinal stud*" OR AB "longitudinal stud*" OR TI cohort OR AB cohort OR TI real-world OR AB realworld OR TI real-life OR AB real-life OR TI "case serie*" OR AB "case serie*" OR TI "patient serie*" OR AB
"patient serie*")
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

40

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten
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Medline
Medline search PS SR
Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to November 17, 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (38347)
2
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (20575)
3
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (42)
4
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (2672)
5
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (3316)
6
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (123214)
7
or/2-6 (135661)
8
1 or 7 (157897)=P
9
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
10
Paranoid Personality Disorder/ (263)
11
personality disorders/ (20241)
12
((ppd or paranoid or paranoia) and (personality adj3 disorder*)).tw,kw. (790)
13
(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (3772)
14
11 and 13 (78)
15
10 or 12 or 14 (1013)
16
"filter SR".ti. (0)
17
meta analysis.pt. (122463)
18
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (188057)
19
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9837)
20
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (207079)
21
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12421)
22
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80)
23
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (21967)
24
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (78)
25
medline.tw. and review.pt. (80564)
26
(pooled adj3 analy*).tw. (20981)
27
(pooled adj3 analy*).kf. (284)
28
"cochrane$".fc_jour. (15118)
29
or/17-28 (377665)
30
"einde SR filter".ti. (0)
31
(dutch or english or german).la. (28006810)
32
15 and 29 and 31 (15)
33
(pharmacolog* or drug*).tw. (1889977)
34
Paranoid Personality Disorder/dt (9)
35
psychopharma*.tw,kw. (11656)
36
exp Psychotherapy/ (197834)
37
(psychother* or (cognitive adj3 behav adj3 therap)).tw,kw. (47166)
38
Paranoid Personality Disorder/th (35)
39
33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 (2093396)
40
32 and 39 (5)
41
exp Drug Therapy/ (1372625)
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

(pharmacolog* or drug*).kw. (119534)
35 or 36 or 37 or 41 or 42 (1680480)
15 and 29 and 31 and 43 (3)
15 and 29 and 31 (15)
(pharmacolog* or drug*).tw,kw. (1945277)
35 or 36 or 37 or 41 or 42 or 46 (3184860)
45 and 47 (5)
48 (5)
limit 49 to yr="2010 -Current" (3)
Schizoid Personality Disorder/ (595)
(schizoid adj3 personalit*).tw,kw. (319)
11 and schizoid*.tw,kw. (386)
51 or 52 or 53 (1032)
54 and 29 and 31 and 47 (2)
limit 55 to yr="2010 -Current" (1)
54 and 29 and 31 (6)
57 and 47 (2)
Schizotypal Personality Disorder/ (2720)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (1590)
11 and schizotypal.tw,kw. (439)
59 or 60 or 61 (3586)
62 and 29 and 31 and 47 (11)
63 (11)
limit 64 to yr="2010 -Current" (8)
Antisocial Personality Disorder/ (9588)
(antisocial adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (3086)
11 and antisocial.tw,kw. (807)
66 or 67 or 68 (11454)
69 and 29 and 31 and 47 (41)
70 (41)
limit 71 to yr="2010 -Current" (23)=
Borderline Personality Disorder/ (6911)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (7960)
11 and borderline.tw,kw. (2076)
73 or 74 or 75 (10202)
76 and 29 and 31 and 47 (128)
limit 77 to yr="2010 -Current" (100)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).ti,kw. (4943)
11 and borderline.ti,kw. (906)
73 or 79 or 80 (7890)
78 and 81 (74)
Histrionic Personality Disorder/ (516)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (290)
11 and histrionic.tw,kw. (391)
83 or 84 or 85 (973)
86 and 29 and 31 and 47 (1)
limit 87 to yr="2010 -Current" (0)
histrionic.af. (1140)
(86 or 89) and 29 and 31 (13)
90 (13)
limit 91 to yr="2010 -Current" (6)= histrionic
personality disorders/ or exp histrionic personality disorder/ (23982)
exp histrionic personality disorder/ (4000)
hysteria.tw,kw. (2895)
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132
133
134
135
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137
138
139
140
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84 or 85 or 94 or 95 (5755)
96 and 29 and 31 and 47 (3)
limit 97 to yr="2010 -Current" (0)
96 and 29 and 31 (28)
limit 99 to yr="2010 -Current" (16)
100 not 92 (10)aanvulling histrionic
type b personality/ (8)
Narcissism/ (2911)
narcissism*.tw,kw. (1803)
11 and (103 or 104) (733)
105 and 29 and 31 and 47 (1)
npd.mp. and 11 [mp=title, abstract, original title, name of substance word, subject heading word,
floating sub-heading word, keyword heading word, organism supplementary concept word,
protocol supplementary concept word, rare disease supplementary concept word, unique
identifier, synonyms] (104)
105 or 107 (765)
108 and 29 and 31 (6)
avoidant.tw,kw. and 11 (854)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (682)
110 or 111 (1117)
112 and 29 and 31 and 47 (11)
113 (11)
limit 114 to yr="2010 -Current" (4)
Dependent Personality Disorder/ (226)
((passive-dependent or dependent) adj3 (personali* or disorder?)).tw,kw. (1829)
11 and (dependent or passive-dependent).tw,kw. (792)
116 or 117 or 118 (2526)
119 and 29 and 31 and 47 (12)
120 and 7 (4)
Obsessive-Compulsive Disorder/ (14540)
Compulsive Personality Disorder/ (538)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (14792)
11 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (181)
122 or 123 or 124 or 125 (20533)
126 and 29 and 31 and 47 (319)
127 and 8 (48)
128 (48)
limit 129 to yr="2010 -Current" (32)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (26896)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (9664)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (19)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (655)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (982)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (80286)
or/131-136 (103187)
137 and 29 and 31 and 47 (1286)
138 (1286)
limit 139 to yr="2010 -Current" (892)
140 and 11 (26)= rest
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Persoonlijkheidsstoornissen embase search
"PP emb20201119 PS cluster A en B en C"
Database: Embase <1974 to 2020 November 18>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (488299)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (32218)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (28571)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (46)
5
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (3487)
6
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (4153)
7
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (169658)
8
or/3-7 (186701)
9
2 or 8 (202601)
10
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
11
exp paranoid psychosis/ or paranoia/ (16235)
12
(parano* adj3 (disorder? or personali*)).tw,kw. (1123)
13
9 and 11 (6516)
14
12 or 13 (7179)
15
"filter SR".ti. (0)
16
meta analysis.pt. (0)
17
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kw. (248389)
18
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11923)
19
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (260511)
20
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (14583)
21
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (148)
22
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (32822)
23
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kw. (84)
24
medline.tw. and review.pt. (76621)
25
(pooled adj3 analy*).tw. (32234)
26
(pooled adj3 analy*).kw. (546)
27
"cochrane$".fc_jour. (20949)
28
or/16-27 (471203)
29
"systematic review"/ (271999)
30
28 or 29 (528249)
31
"einde filter SR".ti. (0)
32
exp psychotherapy/ (255771)
33
exp therapy/ or exp drug therapy/ (8706380)
34
(pharmacolog* or drug*).tw. (2620264)
35
psychopharma*.tw,kw. (15264)
36
(pharmacolog* or drug*).kw. (303372)
37
or/32-36 (10456057)
38
(dutch or english or german).la. (31417375)
39
(ppd or paranoid or paranoia).ti,kw. (4380)
40
14 or 39 (10156)
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43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

40 and 30 and 37 and 38 (90)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *borderline personality disorder/ or
*compulsive personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *paranoid personality disorder/ or *passive-aggressive personality disorder/ or
*schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality disorder/ (14948)
(personality adj2 disorder?).ti,kw. (14777)
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).ti,kw. (5)
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).ti,kw. (1129)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).ti,kw. (1405)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).ti,kw. (113202)
or/42-47 (129503)
41 and 48 (53)
39 and 49 (4)= cluster A paranoid
schizoidism/ (2747)
((schizoid adj3 personality) or schizoidis*).ti,kw. (113)
51 or 52 (2781)
53 and 48 and 30 and 37 and 38 (17)
54 (17)
limit 55 to yr="2010 -Current" (5)= cluster A schizoid
schizotypal personality disorder/ (2988)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (2282)
57 or 58 (3899)
59 and 48 and 30 and 37 and 38 (40)
60 (40)
limit 61 to yr="2010 -Current" (27)
*schizotypal personality disorder/ (1148)
(schizotypal adj3 (disorder? or personalit*)).ti,kw. (829)
62 and (63 or 64) (10)= cluster A schizotypal
antisocial personality disorder/ (2613)
((asocial$ or antisocial$ or anti?social$ or dissocial$ or dis?social$ or dyssocial$ or dys?social$) adj5
(person$ or disorder$)).ti,kw. (1280)
*antisocial personality disorder/ (557)
67 or 68 (1634)
69 and 30 and 37 and 38 (25)
limit 70 to yr="2010 -Current" (16)= cluster B antisocial
from 50 keep 1-4 (4)
from 56 keep 1-5 (5)
from 65 keep 1-10 (10)
from 71 keep 1-16 (16)
borderline state/ (13713)
(borderline adj3 (personality or disorder?)).tw,kw. (10531)
borderline.ti,kw. and 48 (7135)
76 or 77 or 78 (15513)
79 and 30 and 37 and 38 (324)
limit 80 to yr="2010 -Current" (254)
limit 81 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (62)= emb cluster B borderline
histrionic personality disorder/ (825)
(histrionic adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (457)
48 and histrionic.tw,kw. (611)
83 or 84 or 85 (1301)
86 and 30 and 37 and 38 (16)
limit 87 to yr="2010 -Current" (10)= emb cluster B histrionic
Pagina 324 van 408

5

10

15

20

25

30

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

35

40

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

narcissism/ (5872)
(narcism or self?love or narcissism*).tw,kw. (2487)
89 or 90 (6291)
91 and 48 and 30 and 37 and 38 (11)
limit 92 to yr="2010 -Current" (7)
91 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 94 to yr="2010 -Current" (15)= emb cluster B narcistic
avoidant personality disorder/ (1042)
(avoidant adj3 (disorder? or personalit*)).tw,kw. (934)
96 or 97 (1632)
96 and 30 and 37 and 38 (23)
limit 99 to yr="2010 -Current" (11)=emb cluster C avoidant personality
dependent personality disorder/ (4468)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).tw,kw. (1981260)
(dependenc* or dependent or (passive* adj2 personalit*)).ti,kw. (343473)
103 and 48 (2133)
101 or 104 (5661)
105 and 30 and 37 and 38 (42)
limit 106 to yr="2010 -Current" (27)= cluster C dependent personality
compulsive personality disorder/ (1062)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).tw,kw. (21629)
48 and (compulsive or obsessive-compulsive).ti,kw. (1106)
108 or 109 or 110 (22427)
111 and 30 and 37 and 38 (721)
limit 112 to yr="2010 -Current" (531)
*compulsive personality disorder/ (287)
((compulsive or obsessive-compulsive) adj3 (personalit* or disorder?)).ti. (10234)
110 or 114 or 115 (10833)
113 and 116 (260)
117 and 48 (14)
limit 117 to ((meta analysis or "systematic review") and article) (67)= cluster C obsessive
compulsive
personality disorder/dm, dt, rh, th [Disease Management, Drug Therapy, Rehabilitation, Therapy]
(3513)
(personality adj3 (disorder? or change or disturbance*)).ti,kw. (15424)
121 and 37 (5811)
120 or 122 (8242)
*personality disorder/dm, dt, rh, th (2009)
122 or 124 (6864)
125 and 30 and 38 (276)
126 (276)
limit 127 to yr="2010 -Current" (197)
limit 128 to ((meta analysis or "systematic review") and "therapy (maximizes sensitivity)") (78)
limit 129 to article (28) embase rest algemeen

45

50

Database: APA PsycInfo <1806 to November Week 2 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
"Effectiveness of different modalities of psychotherapeutic treatment for patients with Cluster C
personality disorders".fc_titl. (1)
2
from 1 keep 1 (1)
3
"Follow-up psychotherapy outcome of patients with dependent, avoidant and obsessivecompulsive personality disorders: A meta-analytic review".fc_titl. (1)
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"obsessive compulsive personality disorder".id. (210)
"avoidant personality disorders".id. (35)
"dependent personality disorder".id. (102)
"psychotherapy".id. (64557)
*"Personality Disorders"/ (10363)
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or avoidant personality disorder/ or
borderline personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or narcissistic personality disorder/ or obsessive compulsive personality disorder/ or
paranoid personality disorder/ or passive aggressive personality disorder/ or exp sadomasochistic
personality/ or schizoid personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (27358)
"Meta Analysis".md. (23180)
"systematic review".md. (27489)
"systematic review"/ or meta analysis/ (5260)
"filter systematic reviews psycinfo".ti. (0)
(meta-anal* or metaanal*).tw. (39592)
(quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2572)
(systematic* adj5 (review* or overview*)).tw. (37329)
(methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw. (7005)
(medline or cochrane).tw. (17916)
(review* or overview*).ti. (167042)
(literature adj5 review).tw. (80285)
(synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw. (9349)
(pooled adj5 analys*).tw. (2393)
(data adj2 pool*).tw. (2382)
(medline or medlars or embase or cinahl or scisearch or psycinfo or psyclit or psychlit).ti. (76)
((hand or manual* or database* or computer* or electronic*) adj2 search*).tw. (11638)
or/14-25 (272101)
10 or 11 or 12 or 26 (274532)=SR filter
"nw SR filter psycinfo".ti. (0)
9 and 27 (1742)
"cluster A".ti,id. (49)
7 and 29 (159)
avoidant personality disorder/ (358)
dependent personality disorder/ (184)
exp Obsessive Compulsive Personality Disorder/ (590)
32 or 33 or 34 (1043)
27 and 35 (53)
36 (53)
limit 37 to yr="2010 -Current" (16)
38 (16)
limit 39 to all journals (15)
paranoid personality disorder/ (278)
personality disorders/ (12222)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).ti. (4015)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).id. (6332)
(Paranoid adj2 personalit*).id. (155)
"Personality Disorders ".cc. (14067)
(hypersensitivity or jealousy or suspici* or ppd or paranoid or paranoi).tw. (25184)
43 or 44 or 47 (25184)
48 and (46 or 42) (1055)
41 or 45 or 49 (1218)
27 and 50 (45)
51 (45)
limit 52 to yr="2010 -Current" (19)
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

(dutch or german or english).la. (4597324)=talen
53 and 54 (19)= cluster A paranoid PS SR
"psycinfo rct filters sensitief".ti. (0)
randomi?ed controlled trial*.tw. (33183)
controlled clinical trial*.tw. (3164)
random allocation.tw. (263)
double blind method*.tw. (91)
double blind stud*.tw. (2570)
single blind stud*.tw. (149)
or/57-62 (38887)=rct
(50 and 63 and 54) not 27 (10)
*"Psychotherapy"/ (45750)
exp treatment/ (1069280)
from 55 keep 1-19 (19)
(clinical trial or treatment outcome).md. (48071)
65 or 66 or 68 (1078764)= treatment
55 and 69 (4)= psy20201117 cluster A paranoid PS SR
(50 and 69 and 63) not 27 (5)
from 70 keep 1-4 (4)
from 71 keep 1-5 (5)
exp Schizoid Personality Disorder/ (655)
(schizoid adj3 personalit*).tw,id. (828)
(alienation or shyness or oversensitivity or seclusiveness or egocentricity or (avoidance adj2
intimate adj2 relations*) or (autistic adj2 thinking)).tw,id. (10245)
76 and (46 or 42) (101)
74 or 75 or 77 (1288)=P schizoid
54 and 69 and 78 (368)
79 and 27 (17)
limit 80 to yr="2010 -Current" (6)
81 (6)
limit 82 to all journals (4)
63 and 69 and 78 (2)= psy20201117 cluster A schizoid PS SR
84 (2)
limit 85 to all journals (1)
exp Schizotypal Personality Disorder/ (1420)
(schizoid adj3 personal*).tw,id. (829)
schizoid.ti,id. (798)
(42 or 46) and 89 (210)
87 or 88 or 90 (2245)= schizotypal
91 and 27 and 54 and 68 (0)
91 and 27 and 54 and 69 (18)
93 (18)
limit 94 to (all journals and yr="2010 -Current") (6)= psy20201117 cluster A schizotypal PS SR
(91 and 63 and 54 and 69) not 27 (4)
96 (4)
limit 97 to all journals (2)
from 83 keep 1-4 (4)
from 86 keep 1 (1)
from 95 keep 1-6 (6)
from 98 keep 1-2 (2)
antisocial personality disorder/ (4647)
((antisocial adj2 personalit*) or sociopath* or psychopath*).tw,id. (83129)
103 or 104 (83368)
105 and 54 and 27 and 69 (1600)
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121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

(antisocial adj2 personalit*).tw,id. (4436)
(sociopath* or psychopath*).tw,id. and (46 or 42) (4123)
((sociopath* or psychopath*) and ("Personality Disorders " or personality disorders)).ti. (90)
103 or 107 or 108 (9972)
110 and 27 and 54 and 69 (134)
111 (134)
limit 112 to (all journals and yr="2010 -Current") (50)= psy20201117 cluster B antisocial PS SR
(110 and 63 and 54 and 69) not 27 (32)
114 (32)
limit 115 to all journals (29)
borderline personality disorder/ (6764)
from 113 keep 1-50 (50)
from 116 keep 1-29 (29)
((asocial* or antisocial* or anti?social* or dissocial* or dis?social* or dyssocial* or dys?social*) adj5
(person* or disorder*)).tw,id. (6153)
(self?defeating or masochistic).tw,id. (1332)
((moral* or amoral or "a?moral") adj5 (character* or personalit*)).tw,id. (2948)
dissociative identity disorder/ (2171)
narcissistic personality disorder/ (1688)
masochism/ or masochistic personality/ (784)
or/120-125 (14493)
110 or 126 (19685)
127 and 27 and 54 and 69 (276)
128 (276)
limit 129 to (all journals and yr="2010 -Current") (87)
130 not 113 (37)= psy20201117 cluster B antisocial extra PS SR
"uitbreiding optie volgens cochrane review Gibbon".ti. (0)
(borderline adj3 (personalit* or state*)).id,ti,ab. (12386)
("Axis II" or "Cluster B").id,ti,ab. (3511)
(idealization adj5 devaluation).ab,id,ti. (75)
((vulnerable or hyperbolic) adj3 temperament).id,ab,ti. (17)
(((unstab* or instab* or poor or disturb* or fail* or weak or dysregulat*) adj3 (self* or impuls* or
interperson* or identit* or relationship* or emotion* or affect*)) and (personality or character or
PD)).id,ab,ti. (5128)
(impulsiv* adj5 (behavio?r or character or personalit*)).id,ab,ti. (5288)
(self adj3 (injur* or damag* or destruct* or harm* or hurt* or mutilat*)).id,ab,ti. (18055)
(suicidal adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10306)
(feel* adj3 (empt* or bored*)).ab,id,ti. (427)
"anger adj5 control*".ab,id,ti. (0)
(risk?taking adj3 behavio?r).id,ab,ti. (10)
or/134-143 (39785)
(46 or 42) and 144 (4031)
117 or 145 (9516)=borderline
146 and 54 and 27 and 69 (319)
limit 147 to (all journals and yr="2010 -Current") (153)=psy20201117 cluster B SR borderline
from 148 keep 1-153 (153)
histrionic personality disorder/ (391)
(histrionic adj3 personal*).tw,id. (582)
hysteric*.tw,id. (4045)
152 and (42 or 46) (230)
150 or 151 or 153 (920)=histrionic
154 and 27 and 54 and 69 (11)
limit 155 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

"psychotherapeutic techniques, treatment of hysterical personality disorder, literature review".id.
(1)
155 (11)
limit 158 to all journals (8)= psy20201117 cluster B SR histrionic
"Personality Disorders ".cc. (14067)
(hysterical or histrion*).tw,id. (4503)
160 and 161 (592)
154 or 162 (1143)
163 and 27 and 54 and 69 (12)
164 (12)
limit 165 to all journals (9)
exp Narcissistic Personality Disorder/ or exp Narcissism/ (7432)
narciis*.tw,id. (0)
167 or 168 (7432)=narcistic
169 and 27 and 54 and 69 (113)
170 (113)
limit 171 to (all journals and yr="2010 -Current") (38)= psy20201117 cluster B narcistic SR
from 166 keep 1-9 (9)
from 172 keep 1-38 (38)
"cluster C".tw,id. (595)
avoidant personality disorder/ or social anxiety/ or social phobia/ (9107)
(avoidant adj3 personalit*).tw,id. (948)
176 or 177 (9647)
178 and 27 and 54 and 69 (227)
179 (227)
limit 180 to (all journals and yr="2010 -Current") (74)= psy20201117 cluster C avoidant SR
181 and (46 or 42) (3) )= psy20201117 cluster C avoidant SR
narciss*.tw,id. (15990)
(167 or 183) and 27 and 54 and 69 (252)
184 (252)
limit 185 to (all journals and yr="2010 -Current") (77)
186 and (42 or 46) (10)= )= psy20201117 cluster B narcistic SR
personality disorders/ or dependent personality disorder/ (12368)
dependent personality disorder/ (184)
(dependent adj3 personali*).tw,id. (1007)
190 and (46 or 42) (382)
189 or 191 (476)
175 and 188 (373)
192 and 27 and 54 and 69 (6)
194 (6)
limit 195 to (all journals and yr="2010 -Current") (0)= )= psy20201117 cluster C dependent SR
194 (6)
limit 197 to all journals (4)
obsessive compulsive personality disorder/ (590)
(compulsive adj3 personal*).tw,id. (1201)
200 and (46 or 42) (495)
199 or 201 (900)
202 and 27 and 54 and 69 (17)
203 (17)
limit 204 to all journals (11) psy20201117 cluster C obsessive compulsive SR
(46 or 42) and 27 and 54 and 69 (481)
206 (481)
limit 207 to (all journals and yr="2010 -Current") (180)
*personality disorders/ (10363)
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Cochrane search
Search Name: PP coc SR 20201118 persoonlijkheidsstoornissen behandeling
Last Saved:
19/11/2020 12:20:59
Comment:
persoonlijkheidsstoornissen met alle typen behandeling
ID
#1
#2
#3
#4
#5
#6

#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18

30

35

40

45

50

#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42

Search
MeSH descriptor: [Personality Disorders] explode all trees
(personality NEAR/2 disorder*):ti,kw
(personality NEAR/2 (impulse* or inadequate)):ti,kw
((antisocial NEAR/2 personalit*) or (dyssocial NEAR/2 behavior*)):ti,kw
(personalit* NEAR/2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)):ti,kw
((borderline NEAR/2 personality disorder*) or (compulsive NEAR/2 personalit*) or hysteria or
(hysterical NEAR/2 neurose?) or (paranoid NEAR/2 personalit*) or (schizoid NEAR/2 personalit*) or
schizophrenia? or (schizotypal NEAR/2 disorder?)):ti,kw
#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6
((Coexistence or comorbid*) NEAR/5 disorder*):ti,ab,kw
MeSH descriptor: [Comorbidity] explode all trees
#8 or #9
#7 and #10
MeSH descriptor: [Depression] explode all trees
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees
MeSH descriptor: [Stress Disorders, Post-Traumatic] explode all trees
MeSH descriptor: [Attention Deficit Disorder with Hyperactivity] explode all trees
MeSH descriptor: [Substance-Related Disorders] explode all trees
MeSH descriptor: [Feeding and Eating Disorders] explode all trees
depress* or (posttraumatic NEAR/2 neurose*) or (posttraumatic NEAR/2 stress NEAR/1
disorder):ti,kw
(adhd or (attention NEAR/1 deficit NEAR/2 disorder*)):ti,kw
(addict* or boulimia or anore* or alcohol* or drug*):ti,kw
#12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20
#7 and (#10 OR #21)
MeSH descriptor: [Depressive Disorder] explode all trees and with qualifier(s): [complications - CO]
(comorbid* or coexist*):ti,kw
#22 and (#23 or #24)
(both or together):ti
#22 and (#23 or #24 or #26)
(pharmacolog* or drug* or pharmacothe* or psychopharma* or psychotherap*):ti,kw
MeSH descriptor: [Drug Therapy] explode all trees
MeSH descriptor: [Psychotherapy] explode all trees
#28 or #29 or #30
#7 and #31
parano*:ti,kw
#32 and #33
schizoid*:ti,kw
MeSH descriptor: [Schizoid Personality Disorder] explode all trees
#36 or #35
schizotyp*:ti,ab,kw
#5 and #31
(borderline NEAR/2 personality disorder*):ti,kw
MeSH descriptor: [Borderline Personality Disorder] explode all trees
(#41 or #40) and #31
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#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55

MeSH descriptor: [Histrionic Personality Disorder] explode all trees
histrionic:ti,kw
#43 or #44
narcis*:ti,kw
avoidant:ti,kw
avoidant NEAR/5 (person* or disorder*):ab
MeSH descriptor: [Dependent Personality Disorder] explode all trees
(depende* NEAR/5 (person* or disorder*)):ti,ab,kw
#7 and #50
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):ti,ab
((compulsive or obsessive*) NEAR/3 (personalit* or disorder*)):kw
(#52 or #53) and #31
#7 and #31

15
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Zoekstrategie bij Hoofdstuk 11 – Systeeminterventies en Naasten
Pubmed (MEDLINE)
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
("Personality Disorders"[Mesh] OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR
antisocial[tiab] OR borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive
compulsive[tiab] OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab]
OR narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND (personality disorder*[tiab])) OR
((paranoid[ot] OR schizoid[ot] OR schizotypal[ot] OR antisocial[ot] OR borderline[ot] OR histrionic[ot] OR
avoidant[ot] OR dependent[ot] OR obsessive compulsive[ot] OR dissocial[ot] OR emotionally unstable[ot]
OR impulsive[ot] OR anankastic[ot] OR narcissistic[ot] OR passive aggressive[ot] OR other specified[ot] OR
unspecified[ot] OR not otherwise specified[ot] OR PD-NOS[ot] OR trait specified[ot]) AND (personality
disorder*[ot])) OR ((paranoid[tiab] OR schizoid[tiab] OR schizotypal[tiab] OR antisocial[tiab] OR
borderline[tiab] OR histrionic[tiab] OR avoidant[tiab] OR dependent[tiab] OR obsessive compulsive[tiab]
OR dissocial[tiab] OR emotionally unstable[tiab] OR impulsive[tiab] OR anankastic[tiab] OR
narcissistic[tiab] OR passive aggressive[tiab] OR other specified[tiab] OR unspecified[tiab] OR not
otherwise specified[tiab] OR PD-NOS[tiab] OR trait specified[tiab]) AND ((personality[tiab] AND
symptom*[tiab]) OR (personality[tiab] AND pathology[tiab]))) OR (cluster a personality disorder*[tiab] OR
cluster b personality disorder*[tiab] OR cluster c personality disorder*[tiab]))
#2 Zorg en behandeling
("Therapeutics"[Mesh] OR "Counseling"[Mesh] OR therap*[ot] OR treatment*[ot] OR counsel*[ot] OR
intervention*[ot] OR management[ot] OR therap*[ti] OR treatment*[ti] OR counsel*[ti] OR
intervention*[ti] OR management[ti])
#3 Persoonlijkheidsstoornissen en behandeling
Personality Disorders/therapy*[Mesh]
#4 Uitkomsten (effectiviteit)
("Treatment Outcome"[Mesh] OR treatment outcome*[tiab] OR therapy outcome*[tiab] OR patientrelevant outcome*[tiab] OR effectiv*[tiab] OR efficacy[tiab])
Studiedesign

30

35

40

45

#5 Systematische reviews
(systematic[sb] OR meta-analysis[pt] OR systematic review[pt] OR (review[ti] AND (systematic*[tiab] OR
comprehensive[tiab])) OR meta-analys*[tiab] OR meta-analyz*[tiab] OR meta analyt*[tiab] OR
metaanalys*[tiab] OR metaanalyz*[tiab] OR metaanalyt*[tiab])
#6 RCTs
("randomized controlled trial"[pt] OR "controlled clinical trial"[pt] OR RCT[tiab] OR RCTs[tiab] OR
random*[tiab] OR controlled[tiab] OR control-treated[tiab] OR placebo[tiab] OR cross-over studies[Mesh]
OR "single-blind method"[Mesh] OR single-blind*[tiab] OR singleblind*[tiab] OR single-masked[tiab] OR
double-blind method[Mesh] OR double-blind*[tiab] OR doubleblind*[tiab] OR double-masked[tiab] OR
triple-blind*[tiab] OR tripleblind*[tiab] OR triple-masked[tiab])
#7 Observationeel onderzoek
("cohort studies"[Mesh] OR prospective*[tiab] OR retrospective*[tiab] OR follow-up stud*[tiab] OR
followup stud*[tiab] OR longitudinal stud*[tiab] OR cohort[tiab] OR real-world[tiab] OR real-life[tiab] OR
case serie*[tiab] OR patient serie*[tiab])
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands
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Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #5) & limieten
• RCTs: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #6) & limieten
• Observationeel onderzoek: (((#1 AND #2) OR #3) AND #4 AND #7) & limieten
5

Embase.com

10

15
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30

35
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#1 Persoonlijkheidsstoornissen
('personality disorder'/exp OR “personality disorder*”:de OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti
OR antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive
compulsive":ti OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR
narcissistic:ti OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise
specified":ti OR pdnos:ti OR "trait specified":ti) AND "personality disorder":ti) OR ((paranoid:ab OR
schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR avoidant:ab OR
dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally unstable":ab OR
impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other specified":ab OR
unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND "personality
disorder":ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR
histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR
“emotionally unstable”:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive
aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR
“trait specified”:kw) AND “personality disorder”:kw) OR ((paranoid:ti OR schizoid:ti OR schizotypal:ti OR
antisocial:ti OR borderline:ti OR histrionic:ti OR avoidant:ti OR dependent:ti OR "obsessive compulsive":ti
OR dissocial:ti OR "emotionally unstable":ti OR impulsive:ti OR anankastic:ti OR narcissistic:ti OR "passive
aggressive":ti OR "other specified":ti OR unspecified:ti OR "otherwise specified":ti OR pdnos:ti OR "trait
specified":ti) AND ((personality:ti AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR
((paranoid:ab OR schizoid:ab OR schizotypal:ab OR antisocial:ab OR borderline:ab OR histrionic:ab OR
avoidant:ab OR dependent:ab OR "obsessive compulsive":ab OR dissocial:ab OR "emotionally
unstable":ab OR impulsive:ab OR anankastic:ab OR narcissistic:ab OR "passive aggressive":ti OR "other
specified":ab OR unspecified:ab OR "otherwise specified":ab OR pdnos:ab OR "trait specified":ab) AND
((personality:ab AND symptom*:ab) OR (personality:ab AND pathology:ab))) OR ((paranoid:kw OR
schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR
dependent:kw OR “obsessive compulsive”:kw OR dissocial:kw OR “emotionally unstable”:kw OR
impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR “passive aggressive”:kw OR “other specified”:kw OR
unspecified:kw OR “otherwise specified”:kw OR pdnos:kw OR “trait specified”:kw) AND ((personality:ti
AND symptom*:ti) OR (personality:ti AND pathology:ti))) OR (“cluster a personality disorder*”:ti OR
“cluster b personality disorder*”:ti OR “cluster c personality disorder*”:ti) OR (“cluster a personality
disorder*”:ab OR “cluster b personality disorder*”:ab OR “cluster c personality disorder*”:ab))
#2 Zorg en behandeling
('therapy'/exp OR 'counseling'/exp OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR
intervention*:kw OR management:kw OR therap*:ti OR treatment*:ti OR counsel*:ti OR intervention*:ti
OR management:ti)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
('treatment outcome'/exp OR "treatment outcome*":ti,ab OR "therapy outcome*":ti,ab OR "patientrelevant outcome*":ti,ab OR effectiv*:ti,ab OR efficacy:ti,ab)

45

Studiedesign
#4 Systematische reviews
('systematic review'/exp OR ((review:ti) AND (systematic*:ti,ab OR comprehensive*:ti,ab)) OR 'meta
analysis'/exp OR meta-analys*:ti,ab OR meta-analyz*:ti,ab OR meta-analyt*:ti,ab OR metaanalys*:ti,ab
OR metaanalyz*:ti,ab OR metaanalyt*:ti,ab)
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#5 RCTs
('randomized controlled trial'/exp OR 'controlled clinical trial'/exp OR RCT:ti,ab OR RCTs:ti,ab OR
random*:ti,ab OR controlled:ti,ab OR control-treated:ti,ab OR placebo:ti,ab OR 'crossover procedure'/exp
OR 'single blind procedure'/exp OR single-blind*:ti,ab OR singleblind*:ti,ab OR single-masked:ti,ab OR
'double blind procedure'/exp OR double-blind*:ti,ab OR doubleblind*:ti,ab OR double-masked:ti,ab OR
'triple blind procedure'/exp OR triple-blind*:ti,ab OR tripleblind*:ti,ab OR triple-masked:ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
('cohort analysis'/exp OR prospective*:ti,ab OR retrospective*:ti,ab OR "follow-up stud*":ti,ab OR
"followup stud*":ti,ab OR "longitudinal stud*":ti,ab OR cohort:ti,ab OR real-world:ti,ab OR real-life:ti,ab
OR case serie*:ti,ab OR casecontrol:ti,ab OR patient serie*:ti,ab)
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

15

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

PsycInfo
20

25

30

35

40

45

#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(personality disorder:de OR personality disorder*:de OR ((paranoid.ti OR schizoid.ti OR schizotypal.ti OR
antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR dependent.ti OR obsessive compulsive.ti
OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive
aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait
specified.ti) AND personality disorder.ti) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR
antisocial.ab OR borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive
compulsive.ab OR dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR
narcissistic.ab OR passive aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab
OR pdnos.ab OR trait specified.ab) AND personality disorder.ab) OR ((paranoid:kw OR schizoid:kw OR
schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR avoidant:kw OR dependent:kw OR
obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw OR impulsive:kw OR anankastic:kw
OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR unspecified:kw OR otherwise
specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw) AND personality disorder:kw) OR ((paranoid.ti OR
schizoid.ti OR schizotypal.ti OR antisocial.ti OR borderline.ti OR histrionic.ti OR avoidant.ti OR
dependent.ti OR obsessive compulsive.ti OR dissocial.ti OR emotionally unstable.ti OR impulsive.ti OR
anankastic.ti OR narcissistic.ti OR passive aggressive.ti OR other specified.ti OR unspecified.ti OR
otherwise specified.ti OR pdnos.ti OR trait specified.ti) AND ((personality.ti AND symptom*.ti) OR
(personality.ti AND pathology.ti))) OR ((paranoid.ab OR schizoid.ab OR schizotypal.ab OR antisocial.ab OR
borderline.ab OR histrionic.ab OR avoidant.ab OR dependent.ab OR obsessive compulsive.ab OR
dissocial.ab OR emotionally unstable.ab OR impulsive.ab OR anankastic.ab OR narcissistic.ab OR passive
aggressive.ti OR other specified.ab OR unspecified.ab OR otherwise specified.ab OR pdnos.ab OR trait
specified.ab) AND ((personality.ab AND symptom*.ab) OR (personality.ab AND pathology.ab))) OR
((paranoid:kw OR schizoid:kw OR schizotypal:kw OR antisocial:kw OR borderline:kw OR histrionic:kw OR
avoidant:kw OR dependent:kw OR obsessive compulsive:kw OR dissocial:kw OR emotionally unstable:kw
OR impulsive:kw OR anankastic:kw OR narcissistic:kw OR passive aggressive:kw OR other specified:kw OR
unspecified:kw OR otherwise specified:kw OR pdnos:kw OR trait specified:kw ) AND ((personality.ti AND
symptom*.ti) OR (personality.ti AND pathology.ti))) OR (cluster a personality disorder*.ti OR cluster b
personality disorder*.ti OR cluster c personality disorder*.ti) OR (cluster a personality disorder*.ab OR
cluster b personality disorder*.ab OR cluster c personality disorder*.ab))
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#2 Zorg en behandeling
(therapy:de OR counseling:de OR therap*:kw OR treatment*:kw OR counsel*:kw OR intervention*:kw OR
management:kw OR therap*.ti OR treatment*.ti OR counsel*.ti OR intervention*.ti OR management.ti)
5

#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(treatment outcome:de OR treatment outcome*.ti,ab OR therapy outcome*.ti,ab OR patient-relevant
outcome*.ti,ab OR effectiv*.ti,ab OR efficacy.ti,ab)
Studiedesign

10

15

20

#4 Systematische reviews
(systematic review:de OR ((review.ti) AND (systematic*.ti,ab OR comprehensive*.ti,ab)) OR meta
analysis:de OR meta-analys*.ti,ab OR meta-analyz*.ti,ab OR meta-analyt*.ti,ab OR metaanalys*.ti,ab OR
metaanalyz*.ti,ab OR metaanalyt*.ti,ab)
#5 RCTs
(randomized controlled trial:de OR controlled clinical trial:de OR RCT.ti,ab OR RCTs.ti,ab OR random*.ti,ab
OR controlled.ti,ab OR control-treated.ti,ab OR placebo.ti,ab OR crossover procedure:de OR single blind
procedure:de OR single-blind*.ti,ab OR singleblind*.ti,ab OR single-masked.ti,ab OR double blind
procedure:de OR double-blind*.ti,ab OR doubleblind*.ti,ab OR double-masked.ti,ab OR triple blind
procedure:de OR triple-blind*.ti,ab OR tripleblind*.ti,ab OR triple-masked.ti,ab)
#6 Observationeel onderzoek
((cohort analysis:de OR prospective*.ti,ab OR retrospective*.ti,ab OR follow-up stud*.ti,ab OR followup
stud*.ti,ab OR longitudinal stud*.ti,ab OR cohort.ti,ab OR real-world.ti,ab OR real-life.ti,ab OR case
serie*.ti,ab OR casecontrol.ti,ab OR patient serie*.ti,ab))
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

25

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

30

Cinahl

35

40

45

#1 Persoonlijkheidsstoornissen
(MH "Personality Disorders" OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial OR TI
borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI “obsessive compulsive” OR TI dissocial
OR TI “emotionally unstable” OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI “passive aggressive”
OR TI “other specified” OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI “trait
specified”) AND TI personality disorder*) OR ((AB paranoid OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB
antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR AB dependent OR AB “obsessive
compulsive” OR AB dissocial OR AB “emotionally unstable” OR AB impulsive OR AB anankastic OR AB
narcissistic OR AB “passive aggressive” OR AB “other specified” OR AB unspecified OR AB “not otherwise
specified” OR AB PDNOS OR AB “trait specified”) AND AB personality disorder*) OR ((SU paranoid OR SU
schizoid OR SU schizotypal OR SU antisocial OR SU borderline OR SU histrionic OR SU avoidant OR SU
dependent OR SU “obsessive compulsive” OR SU dissocial OR SU “emotionally unstable” OR SU impulsive
OR SU anankastic OR SU narcissistic OR SU “passive aggressive” OR SU “other specified” OR SU
unspecified OR SU “not otherwise specified” OR SU PDNOS OR SU “trait specified”) AND SU personality
disorder*) OR (TI “cluster a personality disorder*” OR TI “cluster b personality disorder*” OR TI “cluster c
personality disorder*”) OR (AB “cluster a personality disorder*” OR AB “cluster b personality disorder*”
OR AB “cluster c personality disorder*”) OR ((TI paranoid OR TI schizoid OR TI schizotypal OR TI antisocial
OR TI borderline OR TI histrionic OR TI avoidant OR TI dependent OR TI obsessive compulsive OR TI
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10

15

dissocial OR TI emotionally unstable OR TI impulsive OR TI anankastic OR TI narcissistic OR TI passive
aggressive OR TI other specified OR TI unspecified OR TI “not otherwise specified” OR TI PDNOS OR TI trait
specified) AND ((TI personality AND TI symptom*) OR (TI personality AND TI pathology))) OR ((AB paranoid
OR AB schizoid OR AB schizotypal OR AB antisocial OR AB borderline OR AB histrionic OR AB avoidant OR
AB dependent OR AB obsessive compulsive OR AB dissocial OR AB emotionally unstable OR AB impulsive
OR AB anankastic OR AB narcissistic OR AB passive aggressive OR AB other specified OR AB unspecified OR
AB “not otherwise specified” OR AB PDNOS OR AB trait specified) AND ((AB personality AND AB
symptom*) OR (AB personality AND AB pathology)))
#2 Zorg en behandeling
(MH "Therapeutics" OR MH "Counseling" OR SU therap* OR SU treatment* OR SU counsel* OR SU
intervention* OR SU management OR TI therap* OR TI treatment* OR TI counsel* OR TI intervention* OR
TI management)
#3 Uitkomsten (effectiviteit)
(MH "Treatment Outcome" OR OR TI "treatment outcome*" OR AB "treatment outcome*" OR TI "therapy
outcome*" OR AB "therapy outcome*" OR TI "patient-relevant outcome*" OR AB "patient-relevant
outcome*" OR TI effectiv* OR AB effectiv* OR TI efficacy OR AB efficacy)
Studiedesign

20

25

30

35

#4 Systematische reviews
(MH "Systematic Review" OR MH "Meta Analysis" OR (TI review AND (TI systematic* OR AB systematic*
OR TI comprehensive OR AB comprehensive)) OR TI meta-analys* OR AB meta-analys* OR TI meta-analyz*
OR AB meta-analyz* OR TI "meta analyt*" OR AB "meta analyt*" OR TI metaanalys* OR AB metaanalys*
OR TI metaanalyz* OR AB metaanalyz* OR TI metaanalyt* OR AB metaanalyt*)
#5 RCTs
(PT "randomized controlled trial" OR PT "controlled clinical trial" OR TI RCT OR AB RCT OR TI RCTs OR AB
RCTs OR TI random* OR AB random* OR TI controlled OR AB controlled OR TI control-treated OR AB
control-treated OR TI placebo OR AB placebo OR (MH "cross-over studies") OR (MH "single-blind method")
OR TI single-blind* OR AB single-blind* OR TI singleblind* OR AB singleblind* OR TI single-masked OR AB
single-masked OR (MH "double-blind method") OR TI double-blind* OR AB double-blind* OR TI
doubleblind* OR AB doubleblind* OR TI double-masked OR AB double-masked OR TI triple-blind* OR AB
triple-blind* OR TI tripleblind* OR AB tripleblind* OR TI triple-masked OR AB triple-masked)
#6 Observationeel onderzoek
((MH "cohort studies") OR TI prospective* OR AB prospective* OR TI retrospective* OR AB retrospective*
OR TI "follow-up stud*" OR AB "follow-up stud*" OR TI "followup stud*" OR AB "followup stud*" OR TI
"longitudinal stud*" OR AB "longitudinal stud*" OR TI cohort OR AB cohort OR TI real-world OR AB realworld OR TI real-life OR AB real-life OR TI "case serie*" OR AB "case serie*" OR TI "patient serie*" OR AB
"patient serie*")
Zoeklimieten
• Publicatiedatum: 01-01-2007 t/m 01-10-2019
• Taal: Engels, Duits, Nederlands

40

Zoekstrategie
• Systematische review/meta-analyses: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) & limieten
• RCTs: (#1 AND #2 AND #3 AND #5) & limieten
• Observationeel onderzoek: (#1 AND #2 AND #3 AND #6) & limieten

45
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Zoekstrategie bij Hoofdstuk 12 – Comorbiditeit
search 20-8- 2020 naar systematische reviews voor Persoonlijkheidsstoornissen per comorbiditeit

5

Er is gezocht naar systematic reviews in medline, embase en psycinfo voor persoonlijkheidsstoornissen en
resp
Depressie
PTSS
ADHD
Verslaving
Eetstoornissen

10
Overzicht resultaten en aantallen per database
Naam file

database

aantal

PS + depressie

medline

88

embase

73

psycinfo

7

medline

6

embase

3

psycinfo

4

medline

6

embase

11

psycinfo

7

medline

44

embase

11

psycinfo

13

medline

7

embase

4

psycinfo

17 (vanaf 1992!)

PS + PTSS

PS + ADHD

PS + verslaving

PS + eetstoornissen

De gehanteerde zoekstrategie per database is hieronder te vinden. Er is in medline en embase gezocht
vanaf 2010, in psycinfo tengevolge van de kleine aantallen is er in een langere tijdsperiode gezocht.
15

20

Database: Ovid MEDLINE(R) ALL <1946 to August 19, 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (109277)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (38113)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (20358)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (41)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (2657)
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (3290)
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (122213)
or/3-7 (134557)
2 or 8 (156711)
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
comorbidity/ or multimorbidity/ (109240)
((Coexistence or comorbid*) adj5 disorder?).tw,kw. (17112)
(co?morbid* or coexist*).tw,kw. (235167)
11 or 12 or 13 (304469)
9 and 14 (10536)
Depression/ (119455)
Stress Disorders, Post-Traumatic/ (32821)
(depress* or (posttraumatic adj2 neurose?) or (posttraumatic adj2 stress adj disorder?)).tw,kw.
(477354)
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ (28762)
(adhd or (attention adj1 deficit adj2 disorder?)).tw,kw. (33470)
exp *Substance-Related Disorders/ (212528)
exp *"Feeding and Eating Disorders"/ (25720)
(addict* or boulimia or anore* or alcohol* or drug*).ti,kw. (646337)
or/16-23 (1283333)
14 or 24 (1529142)
9 and 25 (39524)
(dutch or english or german).la. (27664201)
26 and 27 (36642)
28 (36642)
limit 29 to yr="2005 -Current" (23277)
"filter SR".ti. (0)
meta analysis.pt. (118412)
(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf. (180832)
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (9582)
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (198011)
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (12124)
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (76)
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (20553)
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf. (80)
medline.tw. and review.pt. (79607)
(pooled adj3 analy*).tw. (20287)
(pooled adj3 analy*).kf. (274)
"cochrane$".fc_jour. (14974)
or/32-43 (365225)
"einde SR filter".ti. (0)
30 and 44 (1489)
*comorbidity/ or *multimorbidity/ (3540)
((Coexistence or comorbid*) adj5 disorder?).ti,kw. (3638)
(co?morbid* or coexist*).ti,kw. (38255)
47 or 48 or 49 (40169)
46 and 50 (118)
from 51 keep 1-118 (118)
personality disorders/co or antisocial personality disorder/co or borderline personality disorder/co
or compulsive personality disorder/co or dependent personality disorder/co or histrionic
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

personality disorder/co or paranoid personality disorder/co or passive-aggressive personality
disorder/co or schizoid personality disorder/co or schizotypal personality disorder/co (3123)
14 and 53 (512)
44 and 54 (16)
9 and 27 and 44 and 53 (47)
56 (47)
limit 57 to yr="2005 -Current" (38)
58 not 51 (32)
1 or 24 (1299664)
13 or 60 (1491675)
8 and 61 and 44 and 27 (1609)
both.ti. (47245)
8 and 61 and 44 and 27 and (50 or 63) (124)
64 not (52 or 59) (13)
1 or 16 (216613)
9 and 44 and 66 (383)
67 (383)
limit 68 to yr="2010 -Current" (260)
68 (383)
limit 70 to yr="2015 -Current" (176)
Depressive Disorder, Major/ (30183)
71 and 72 (92)
Depressive Disorder, Major/dt, px, rh, th [Drug Therapy, Psychology, Rehabilitation, Therapy]
(20468)
*Depressive Disorder, Major/dt, px, rh, th (12957)
71 and 75 (26)
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/dt, px, rh, th (16770)
9 and 27 and 44 and 77 (26)
exp *Depressive Disorder/th, rh, px, dt (41729)
*Depression/dt, th, rh, px (30184)
(depress* adj5 (therap* or treat*)).ti,kw. (19157)
79 or 80 or 81 (76817)
9 and 27 and 44 and 82 (120)
83 (120)
limit 84 to yr="2010 -Current" (88) depressie
*Stress Disorders, Post-Traumatic/th, dt, px, rh (13045)
(ptss adj8 (therap* or treat*)).ti,kw. (2)
(posttraumatic adj8 (treat* or therap*)).ti,kw. (1883)
86 or 87 or 88 (14133)
9 and 27 and 44 and 89 (8)PTSS
90 (8)
limit 91 to yr="2010 -Current" (6)
*Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/th, dt, px, rh (10283)
(attention adj1 deficit adj2 disorder? adj8 (therap* or treat*)).ti,kw. (1605)
(adhd adj5 (therap* or treat*)).ti,kw. (1033)
93 or 94 or 95 (11051)
9 and 27 and 44 and 96 (9)
97 (9)
limit 98 to yr="2010 -Current" (6)
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/th, dt, rh, px (16770)
94 or 95 or 100 (17305)
9 and 27 and 44 and 101 (26) ADHD
exp *Substance-Related Disorders/th, dt, rh, px (66420)
9 and 27 and 44 and 103 (64)
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105
106
107
108
109
110

104 (64)
limit 105 to yr="2010 -Current" (44)verslaving
exp *"Feeding and Eating Disorders"/th, dt, px, rh (10614)
((boulimia or anore*) adj8 (treat* or thera*)).ti,kw. (2342)
107 or 108 (11896)
9 and 27 and 44 and 109 (7) eetstoornissen

Database: Embase <1974 to 2020 August 19>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
exp Depressive Disorder/ (475865)
2
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or borderline personality disorder/ or
compulsive personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or paranoid personality disorder/ or passive-aggressive personality disorder/ or schizoid
personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (31250)
3
(personality adj2 disorder?).tw,kw. (27970)
4
(personality adj2 (impulse* or inadequate)).tw,kw. (46)
5
((antisocial adj2 personalit*) or (dyssocial adj2 behavior?)).tw,kw. (3436)
6
(personalit* adj2 (antisocial or sociopathic or psychopathic)).tw,kw. (4084)
7
((borderline adj2 personality disorder?) or (compulsive adj2 personalit*) or hysteria or (hysterical
adj2 neurose?) or (paranoid adj2 personalit*) or (schizoid adj2 personalit*) or schizophrenia? or
(schizotypal adj2 disorder?)).tw,kw. (166203)
8
or/3-7 (182918)
9
2 or 8 (198411)
10
"P voor persoonlijkheidsstoornissen".ti. (0)
11
comorbidity/ or multimorbidity/ (272631)
12
((Coexistence or comorbid*) adj5 disorder?).tw,kw. (24965)
13
(co?morbid* or coexist*).tw,kw. (364311)
14
11 or 12 or 13 (480790)
15
9 and 14 (13773)
16
Depression/ (366349)
17
Stress Disorders, Post-Traumatic/ (20704)
18
(depress* or (posttraumatic adj2 neurose?) or (posttraumatic adj2 stress adj disorder?)).tw,kw.
(640366)
19
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ (18527)
20
(adhd or (attention adj1 deficit adj2 disorder?)).tw,kw. (47343)
21
exp *Substance-Related Disorders/ (141259)
22
exp *"Feeding and Eating Disorders"/ (33516)
23
(addict* or boulimia or anore* or alcohol* or drug*).ti,kw. (928980)
24
or/16-23 (1761582)
25
14 or 24 (2151925)
26
9 and 25 (56510)
27
(dutch or english or german).la. (30744260)
28
26 and 27 (52164)
29
28 (52164)
30
limit 29 to yr="2005 -Current" (37821)
31
"filter SR".ti. (0)
32
meta analysis.pt. (0)
33
[(meta-anal$ or metaanal$).tw,kf.] (0)
34
(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (11419)
35
(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (246935)
36
(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).tw. (14060)
37
[(quantitativ$ adj10 (review$ or overview$)).kf.] (0)
38
[(systematic$ adj10 (review$ or overview$)).kf.] (0)
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65
66
67
68
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71
72
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

[(methodologic$ adj10 (review$ or overview$)).kf.] (0)
medline.tw. and review.pt. (73899)
(pooled adj3 analy*).tw. (31062)
[(pooled adj3 analy*).kf.] (0)
"cochrane$".fc_jour. (20711)
or/32-43 (329721)
"einde SR filter".ti. (0)
30 and 44 (1543)
*comorbidity/ or *multimorbidity/ (17598)
((Coexistence or comorbid*) adj5 disorder?).ti,kw. (6020)
(co?morbid* or coexist*).ti,kw. (55774)
47 or 48 or 49 (59611)
46 and 50 (111)
[from 51 keep 1-118] (0)
personality disorders/co or antisocial personality disorder/co or borderline personality disorder/co
or compulsive personality disorder/co or dependent personality disorder/co or histrionic
personality disorder/co or paranoid personality disorder/co or passive-aggressive personality
disorder/co or schizoid personality disorder/co or schizotypal personality disorder/co (586)
14 and 53 (64)
44 and 54 (3)
9 and 27 and 44 and 53 (5)
56 (5)
limit 57 to yr="2005 -Current" (3)
58 not 51 (3)
1 or 24 (1803103)
13 or 60 (2095925)
8 and 61 and 44 and 27 (1794)
both.ti. (55211)
8 and 61 and 44 and 27 and (50 or 63) (110)
64 not (52 or 59) (110)
13 or 60 or 63 (2147905)
13 or 60 or 63 or 50 (2150033)
8 and 67 and 44 and 27 (1810)
68 (1810)
limit 69 to yr="2005 -Current" (1653)
50 or 63 (114659)
70 and 71 (109)
[personality disorders/pp or antisocial personality disorder/pp or borderline personality
disorder/pp or compulsive personality disorder/pp or dependent personality disorder/pp or
histrionic personality disorder/pp or paranoid personality disorder/pp or passive-aggressive
personality disorder/pp or schizoid personality disorder/pp or schizotypal personality disorder/pp]
(0)
53 or 71 or 73 (115227)
70 and 74 (111)
(associat* or "at risk" or "high risk").tw,kw. (6575119)
67 or 76 (8065798)
70 and 77 (1653)
50 or 63 (114659)
60 and 79 (22164)
9 and 80 (2639)
27 and 44 and 81 (86)
14 or 76 (6831960)
60 and 83 (549781)
9 and 27 and 44 and 84 (929)
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

85 (929)
limit 86 to yr="2005 -Current" (870)
87 (870)
limit 88 to yr="2019 -Current" (168)
89 not 64 (154)
exp depression/dm, dt, rh, si, th [Disease Management, Drug Therapy, Rehabilitation, Side Effect,
Therapy] (127076)
exp *depression/dm, dt, rh, si, th (69292)
(depress* adj5 (therap* or treat*)).ti,kw. (25472)
92 or 93 (79861)
9 and 27 and 44 and 94 (152)
95 (152)
limit 96 to yr="2010 -Current" (104)
(major adj1 depress* adj5 (therap* or treat*)).ti,kw. (4155)
92 or 98 (70656)
9 and 27 and 44 and 99 (143)
100 (143)
limit 101 to yr="2010 -Current" (98)
*Stress Disorders, Post-Traumatic/dm, dt, rh, si, th (2812)
9 and 27 and 44 and 103 (3)
*Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/dm, dt, rh, si, th (2956)
9 and 27 and 44 and 105 (1)
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/dm, dt, rh, si, th (4821)
9 and 27 and 44 and 107 (15)
108 (15)
limit 109 to yr="2010 -Current" (11)
exp *Substance-Related Disorders/dm, dt, rh, si, th (27498)
9 and 27 and 44 and 111 (27)
112 (27)
limit 113 to yr="2010 -Current" (20)
exp *"Feeding and Eating Disorders"/dm, dt, rh, si, th (7129)
9 and 27 and 44 and 115 (5)

Psyinfo
Database: APA PsycInfo <1806 to August Week 3 2020>
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1
personality disorders/ or antisocial personality disorder/ or avoidant personality disorder/ or
borderline personality disorder/ or dependent personality disorder/ or histrionic personality
disorder/ or narcissistic personality disorder/ or obsessive compulsive personality disorder/ or
paranoid personality disorder/ or passive aggressive personality disorder/ or exp sadomasochistic
personality/ or schizoid personality disorder/ or schizotypal personality disorder/ (27196)
2
comorbidity/ (32756)
3
((Coexistence or comorbid*) adj5 disorder?).tw,id. (18543)
4
2 or 3 (40400)
5
exp major depression/ (132328)
6
exp posttraumatic stress disorder/ (33251)
7
attention deficit disorder with hyperactivity/ (25508)
8
exp addiction/ (29891)
9
exp eating disorders/ (31066)
10
(ptss or (posttraumatic adj2 stress adj1 disord*) or depress* or addict*).ti,id. (211199)
11
or/5-10 (297933)
12
2 or 3 (40400)
13
1 and 11 and 12 (931)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

50

(dutch or english or german).la. (4557935)
13 and 14 (871)
limit 15 to yr="2005 -Current" (566)
"filter systematic reviews psycinfo".ti. (0)
(meta-anal* or metaanal*).tw. (38610)
(quantitativ* adj5 (review* or overview*)).tw. (2521)
(systematic* adj5 (review* or overview*)).tw. (36069)
(methodolo* adj5 (review* or overview*)).tw. (6911)
(medline or cochrane).tw. (17437)
(review* or overview*).ti. (165268)
(literature adj5 review).tw. (79412)
(synthes* adj3 (literature* or research or studies or data)).tw. (9117)
(pooled adj5 analys*).tw. (2327)
(data adj2 pool*).tw. (2327)
(medline or medlars or embase or cinahl or scisearch or psycinfo or psyclit or psychlit).ti. (76)
((hand or manual* or database* or computer* or electronic*) adj2 search*).tw. (11338)
or/18-29 (269097)
16 and 30 (52)
11 or 12 (321299)
1 and 30 and 32 (330)
"Personality Disorders ".cc. (13987)
1 or 34 (29907)
(comorbid* or coexist*).tw,id. (64046)
2 or 36 (71196)
35 and 37 (3151)
14 and 30 and 38 (217)
co?morbid*.tw,id. (56074)
2 or 36 or 40 (71211)
14 and 30 and 35 and 41 (217)
42 (217)
limit 43 to all journals (178)
exp "substance abuse and addiction measures"/ or exp alcohol abuse/ or exp "alcohol use
disorder"/ or exp alcoholism/ or exp drug abuse/ or exp drug addiction/ or exp drug dependency/
or "substance related and addictive disorders"/ (117238)
exp major depression/ or "depression (emotion)"/ (156575)
mental disorders/ or exp eating disorders/ or exp "substance related and addictive disorders"/
(245308)
posttraumatic stress disorder/ or complex ptsd/ or desnos/ (33251)
45 or 46 or 47 or 48 (417416)
(depress* or addict* or adhd or ptts or (stress adj1 disorder*)).tw,id. (413571)
49 or 50 (594376)
42 and 51 (118)
52 (118)
limit 53 to all journals (98)
exp major depression/ (132328)
exp *major depression/ (109436)
treatment/ or disease management/ or "medical treatment (general)"/ or self-help techniques/ or
therapeutic processes/ (112575)
*personality disorders/ or *antisocial personality disorder/ or *avoidant personality disorder/ or
*borderline personality disorder/ or *dependent personality disorder/ or *histrionic personality
disorder/ or *narcissistic personality disorder/ or *obsessive compulsive personality disorder/ or
*paranoid personality disorder/ or *passive aggressive personality disorder/ or exp
*sadomasochistic personality/ or *schizoid personality disorder/ or *schizotypal personality
disorder/ (23741)
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5

59
60
61
62
63
64
65
66
67

14 and 30 and 56 and 57 and 58 (7)
exp *posttraumatic stress disorder/ (28604)
14 and 30 and 60 and 57 (263)
14 and 30 and 56 and 57 and 58 (7)
14 and 30 and 57 and 58 (144)
6 and 63 (4)
7 and 14 and 30 and 58 (8)
8 and 14 and 30 and 58 (13)
9 and 14 and 30 and 58 (19)

10
"PP med20200820 persoonlijkheidsstoornissen comorbidity behandeling"
PP psy20200820 PS comorbidity SR"
PP emb20200820 persoonlijkheidsstoornissen comorbidity behandeling
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Bijlage 3 Summary of Findings tabellen
Summary of Findings tabellen bij Hoofdstuk 6 – Psychotherapie
Psychotherapie voor antisociale-persoonlijkheidsstoornis
CBT of CM versus TAU voor antisocial personality disorder
Aantal
deelnemers
¶(studies)
Follow up

Certainty of the
evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Verbale agressie

52
(1 study)


ZEER LAAG a,b

Fysieke agressie

52
(1 study)


ZEER LAAG a,b

Sociaal
functioneren
(CBT)

39
(1 study)


ZEER LAAG a, b

Sociaal
functioneren (CM)

83
(1 study)

Drugsgebruik
(CBT, 17 weken)

Uitkomsten

Absolute effecten
Risico met TAU

Risico verschil met CBT

OR 1.25
(0.40 tot 3.94)

630 per 1.000

50 meer per 1.000
(225 minder tot 240 meer)

OR 0.92
(0.28 tot 3.07)

296 per 1.000

17 minder per 1.000
(191 minder tot 268 meer)

-

The mean
sociaal
functioneren
was 11.6

MD 1.6 lager
(5.21 lager tot 2.01 hoger)


ZEER LAAG a,b

-

The mean
sociaal
functioneren
was 0.16

MD 0.08 lager (0.14 lager tot
0.02 hoger)

23
(1 study)


ZEER LAAG b,c

OR 2.72
(0.48 tot 15.47)

300 per 1.000

238 meer per 1.000
(129 minder tot 569 meer)

Drugsgebruik
(CBT, 26 weken)

22
(1 study)


ZEER LAAG b,c

OR 5.60
(0.81 tot 38.51)

222 per 1.000

393 meer per 1.000
(34 minder tot 694 meer)

Drugsgebruik
(CBT, 52 weken)

22
(1 study)


ZEER LAAG b,c

OR 8.00
(1.13 tot 56.79)

200 per 1.000

467 meer per 1.000
(20 meer tot 734 meer)

Drugsgebruik
(CM, 17 weken)

24
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 8.56
(1.33 tot 54.95)

300 per 1.000

486 meer per 1.000
(63 meer tot 659 meer)

Drugsgebruik
(CM, 26 weken)

22
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 11.67
(1.53 tot 89.12)

222 per 1.000

547 meer per 1.000
(82 meer tot 740 meer)

Drugsgebruik
(CM, 52 weken)

24
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 10.00
(1.44 tot 69.26)

200 per 1.000

514 meer per 1.000
(65 meer tot 745 meer)

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Onbekend risico op performance- en detection- en attrition bias voor Davidson2009 en Neufeld2008
b. Onnauwkeurigheid (2x): optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
c. Hoog risico op performance- en detectiebias voor Messina2003

5
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REBT versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Angst

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief
effect
(95% CI)

32
(1 study)


ZEER LAAG a,b

-

Absolute effecten
Risico met TAU

Risico verschil met
REBT

The mean angst
was 0 SD

MD 4 SD lager
(12.34 lager tot 4.34
hoger)

Het risico in de interventie groep (en het 95% betrouwbaarheidsinterval) is gebaseerd op het risico in de controle groep
en het relatieve effect van de interventie (en het 95% BI).
CI: Confidence interval; MD: Mean difference
Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Hoog risico op selectief raporteren en atritionbias voor Asmand2015
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)

SFT versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Recidivisme

Absolute effecten

Aantal deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

Risico met
TAU

Risico verschil met SFT

OR 2.81
(0.11 tot 74.56)

0 per 1.000

0 minder per 1.000
(0 minder tot 0 minder)

MD 137.33 SD lager
(271.31 lager tot 3.35 lager)

Gemiddeld
aantal dagen
verlof

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

-

The mean
gemiddeld
aantal dagen
verlof was 0
SD

Begeleid verlof (2
jaar)

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 3.00
(0.68 tot 13.31)

357 per 1.000

268 meer per 1.000
(83 minder tot 524 meer)

Onbegeleid
verlof (2 jaar)

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 5.91
(0.60 tot 58.48)

71 per 1.000

241 meer per 1.000
(27 minder tot 747 meer)

Begeleid verlof (3
jaar)

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 1.18
(0.20 tot 7.08)

786 per 1.000

27 meer per 1.000
(363 minder tot 177 meer)

Onbegeleid
verlof (3 jaar)

30
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 1.25
(0.29 tot 5.41)

571 per 1.000

54 meer per 1.000
(293 minder tot 307 meer)

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: onbekend risico voor performance- en detectiebias, en hoog risico op reportingbias voor Bernstein2012
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
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Impulsive lifestylecounselling versus TAU voor antisocial personality disorder
Absolute effecten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Agressie (3
maanden)

131
(1 study)


ZEER LAAG a,b

-

The mean
0.18 hoger
agressie (3
(0.22 lager tot 0.58 hoger)
maanden) was 0

Agressie (9
maanden)

118
(1 study)


ZEER LAAG a,b

-

The mean
agressie (9
MD 0.07 SD hoger
maanden) was 0 (0.35 lager tot 0.49 hoger)
SD

Detentie
gedurende
follow-up

142
(1 study)


ZEER LAAG a,b

OR 0.70
(0.27 tot 1.86)

Uitkomsten

Risico verschil met
impulsive
lifestylecounselling

Risico met TAU

41 minder per 1.000
(109 minder tot 100
meer)

156 per 1.000

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Onbekend risico op selectie-, performance-, detection- en reportingbias en hoog risico op attrition bias
voor Thylstrup2015
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten) en betrouwbaarheidsinterval
kruist de lijn van geen effect

DWI versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Recidieve
rijden onder
invloed

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of the
evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Absolute effecten

52
(1 study)


ZEER LAAG a,b

HR 1.75
(0.82 tot 3.72)
[Recidieve rijden onder
invloed]

Risico verschil met
DWI

Risico met TAU
Laag

-- per 1.000
(-- tot --)

0 per 1.000

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Onbekend risico op selectie-, performance-, detectie- en attritionbias voor Woodal2007
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)

PST versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Sociaal
functioneren

17
(1 study)

Impulsiviteit

14
(1 study)

Woede

14
(1 study)

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

ZEER LAAG

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met
PST

-

The mean sociaal
functioneren was 0

MD 1.6 lager
(5.43 lager tot 2.23
hoger)

-

The mean impulsiviteit
was 0

MD 6.58 hoger
(4.81 lager tot
17.97 hoger)

-

The mean woede was 0

MD 1.74 lager
(12.64 lager tot
9.16 hoger)

a,b


ZEER LAAG
a,b


ZEER LAAG
a,b
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PST versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the
evidence
(GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met
PST

Redenen voor downgrading:
a. Vertekening: Onbekend risico op performance-, detectie- en attrition bias, en onbekend risico op andere vormen van
bias voor Huband2007
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)

DBT versus TAU voor antisocial personality disorder
Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of the evidence
(GRADE)

Psychiatrische
symptomen
(BPRS)

11
(1 study)


ZEER LAAG b, c

Angstsymptomen
(BADS)

32
(1 study)


ZEER LAAG a,c

Uitkomsten

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met
DBT

-

The mean
psychiatrische
symptomen
(BPRS) was 0

MD 15.32 lager
(27.55 lager tot 3.09
lager)

-

The mean
angstsymptomen
(BADS) was 0

MD 0.5 lager
(10.35 lager tot 9.35
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: Hoog risico op attrition-, reporting- en andere vormen van bias voor Asmand2015
b. Vertekening: Onbekend risico op selectie-, performance-, attritionbias en reportingbias voor Priebe2012
c. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)

PSRM versus TAU voor antisocial personality disorder

Uitkomsten

Recidivisme na
1 jaar (ruwe
data)

Aantal deelnemers
(studies)
Follow up

35
(1 study)

Absolute effecten
Certainty of the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)


ZEER LAAG a,b

-

Risico met
TAU

Risico verschil met PSRM

The mean
recidivisme
na 1 jaar
(ruwe data)
was 0

0
(0 tot 0 )

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: Hoog risico op performance-, detectie en attritionbias voor Natan2019
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist
de lijn van geen effect

5
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Psychotherapie voor borderline-persoonlijkheidsstoornis
Psychotherapie versus TAU voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis (alle studies)
Absolute effecten
Uitkomsten

Aantal deelnemers
Certainty of the evidence Relatief effect
(studies)
(GRADE)
(95% CI)
Follow up

Risico
met
TAU

Risico verschil met
Psychotherapy

BPD symptom
severity

1178
(21 studies)

⨁⨁⨁◯
REDELIJK a

-

-

SMD 0.53 lager
(0.72 lager tot 0.33 lager)

Self harm

616
(13 studies)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.32 lager
(0.49 lager tot 0.14 lager)

Suicide-related
outcomes

666
(13 studies)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.34 lager
(0.57 lager tot 0.11 lager)

Psychosocial
functioning

1114
(20 studies)

⨁⨁◯◯
LAAG a,c

-

-

SMD 0.47 lager
(0.72 lager tot 0.22 lager)

Depression

1368
(20 studies)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,b,c

-

-

SMD 0.4 lager
(0.65 lager tot 0.15 lager)

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: Mogelijk risico op overige vormen van bias over grootste deel van de studies
b. Onnauwkeurigheid: Betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn van geen klinisch effect
c. Inconsistentie: er is sprake van substantiële heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies
CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; RR: Risk ratio; MD: Mean difference

DBT versus TAU voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Absolute effecten
Certainty of Relatief
the evidence effect
(GRADE)
(95% CI)

Risico met
Treatment as
usual (TAU)

Risico verschil met Dialectical Behavior
Therapy (DBT)

BPD symptom
severity

149
(3 RCTs)

⨁⨁⨁◯
REDELIJK a

-

-

SMD 0.6 lager
(1.05 lager tot 0.14 lager)

Self harm

376
(7 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAGa, b

-

-

SMD 0.28 lager
(0.48 lager tot 0.07 lager)

Suicide related
outcomes

231
(5 RCTs)

-

-

SMD 0.23 lager
(0.68 lager tot 0.23 hoger)

Psychosocial
functioning

225
(6 RCTs)

-

-

SMD 0.36 lager
(0.69 lager tot 0.03 lager)

Depression

219
(5 RCTs)

-

-

SMD 0.47 lager
(0.98 lager tot 0.03 hoger)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b,c

⨁⨁◯◯
LAAG a,b
⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b,c

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op attrition-bias voor Feigenbaum2012 en Carter2010, en op allegiance bias voor Linehan1991
en Linehan2006
c. Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies
CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; RR: Risk ratio; MD: Mean difference
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Dialectical Behavior Therapy (DBT) versus waitinglist/no treatment voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Risico met
waitinglist/no
treatment

Risico verschil met Dialectical Behavior
Therapy (DBT)

BPD
symptom
severity

117
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.71 lager
(1.08 lager tot 0.33 lager)

Suiciderelated
outcomes

108
(2 RCTs)

-

-

SMD 5.62 lager
(16.39 lager tot 5.16 hoger)

Psychosocial
functioning

117
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.73 lager
(1.11 lager tot 0.36 lager)

Depression

141
(3 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 3.2 lager
(5.57 lager tot 0.83 lager)

Self-harm
(Self-harm)

84
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LAAG c

-

The mean selfharm was 0

MD 1.45 lager
(3.76 lager tot 0.86 hoger)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,c,d

CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; MD: Mean difference
Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. indirect bewijs: McMain2017 hanteerde een actieve wachtlijst waarbij gedurende de studieperiode TAU werd gegeven.
c. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten) en betrouwbaarheidsinterval
kruist de lijn van geen effect
d. Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies

Mentalisation based therapy (MBT) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
Certainty
deelnemers
of the
(studies)
evidence
Follow up (GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment
as usual (TAU)

Risico verschil met Mentalisation
based therapy (MBT)

BPD
symptom
severity

201
(4 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.07 lager
(0.35 lager tot 0.2 hoger)

Self-harm

118
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

RR 0.60
(0.39 tot 0.94)

847 per 1.000

339 minder per 1.000
(517 minder tot 51 minder)

Suicide
related
outcomes

84
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
ZEER
LAAG,b,d

RR 0.10
(0.02 tot 0.48)

366 per 1.000

329 minder per 1.000
(359 minder tot 190 minder)

Psychosocial
functioning

39
(1 RCT)

⨁◯◯◯
ZEER
LAAG b,d

-

-

SMD 1.14 lager
(1.83 lager tot 0.46 lager)

Depression

133
(2 RCTs)

⨁◯◯◯
ZEER
LAAG a,b,c

-

-

SMD 0.91 lager
(2.96 lager tot 1.13 hoger)
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Mentalisation based therapy (MBT) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
Certainty
deelnemers
of the
(studies)
evidence
Follow up (GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment
as usual (TAU)

Risico verschil met Mentalisation
based therapy (MBT)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op attrition-, reporting- en andere vormen van bias voor Laurenssen2018, Philips2018 en
Rossouw2012
c. Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies
d. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

Schema Focused Therapy (SFT) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Aantal
Certainty of
deelnemers
Uitkomsten
the evidence
(studies)
(GRADE)
Follow up

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Schema Focused
Therapy (SFT)

BPD
symptom
severity

28
(1 RCT)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,d

-

The mean BPD symptom severity was 0

MD 13.94 lager
(19.66 lager tot
8.22 lager)

Psychosoci
al
functioning

28
(1 RCT)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG a,d

-

The mean psychosocial functioning was 0

MD 10.42 lager
(16.17 lager tot
4.67 lager)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
d. Vertekening: Hoog risico op detectie- en attritionbias voor Farrell2009
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

Transference-focused therapy (TFP) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten
Aantal
deelnemers
Uitkomsten
(studies)
Follow up

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Transferencefocused therapy
(TFP)

BPD
symptom
severity

104
(1 RCT)

⨁⨁⨁◯
REDELIJK a

-

The mean BPD symptom severity was 0

MD 0.84 lager
(1.42 lager tot 0.26
lager)

Self-harm

104
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LAAG b

RR 1.09
(0.84 tot 1.40)

673 per 1.000

61 meer per 1.000
(108 minder tot 269
meer)

Suiciderelated
outcomes

103
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LAAG b

RR 0.65
(0.27 tot 1.54)

212 per 1.000

74 minder per 1.000
(154 minder tot 114
meer)

Psychosocial
functioning

104
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LAAG b

-

The mean psychosocial functioning was 0

MD 2.56 lager
(5.43 lager tot 0.31
hoger)
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Transference-focused therapy (TFP) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten
Aantal
deelnemers
Uitkomsten
(studies)
Follow up

Depression

104
(1 RCT)

Certainty of
the evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Transferencefocused therapy
(TFP)

⨁⨁◯◯
LAAG b

-

The mean depression was 0

MD 1.65 hoger
(3.44 lager tot 6.74
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn
van geen effect
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

Schema Focused Therapy (SFT) versus Transference focused psychotherapy (TFP) voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Aantal
Certainty of
deelnemers
Uitkomsten
the evidence
(studies)
(GRADE)
Follow up
BPD
symptom
severity

86
(1 RCT)

Absolute effecten

⨁⨁◯◯
LAAG a

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TFP)

Risico verschil met
SFT

-

The mean BPD symptom severity was 0

MD 4.95 lager
(9.59 lager tot 0.31
lager)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

GPM versus DBT voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Aantal
Certainty of the
deelnemers
Relatief effect
Uitkomsten
evidence
(studies)
(95% CI)
(GRADE)
Follow up

Absolute effecten
Risico met Good psychiatric management
(GPM)

Risico verschil met
Dialectical behavior
therapy (DBT)

BPD
severity

180
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

The mean BPD severity was 0

MD 0.23 lager
(1.97 lager tot 1.51
hoger)

Self harm

180
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

The mean self harm was 0

MD 8.58 lager
(19.38 lager tot 2.22
hoger)

Depression

180
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

The mean depression was 0

MD 2.65 lager
(7.18 lager tot 1.88
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn
van geen effect
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

5
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SCM versus MBT voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Aantal
deelnemers
Uitkomsten
(studies)
Follow up

Absolute effecten

Certainty
of the
evidence
(GRADE)

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Structured Clinical
management (SCM)

Risico verschil met
Mentalisation based
therapy (MBT)

Self harm

134
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

RR 0.56
(0.34 tot 0.92)

429 per 1.000

189 minder per 1.000
(283 minder tot 34
minder)

Suicide
related
outcomes

134
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

RR 0.11
(0.03 tot 0.46)

254 per 1.000

226 minder per 1.000
(246 minder tot 137
minder)

Psychosocial
functioning

134
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.72 lager
(1.07 lager tot 0.36
lager)

Depression

134
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b

-

-

SMD 0.45 lager
(0.79 lager tot 0.1
lager)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op attritionbias en allegiancebias voor Bateman2009
CI: Confidence interval; RR: Risk ratio; SMD: Standardised mean difference

SPT versus MBT voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
Certainty of
deelnemers
the
(studies)
evidence
Follow up
(GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico verschil met
Risico met Supportive psychotherapy (SPT) Mentalisation based
therapy (MBT)

Borderline
symptom
severity

66
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

-

SMD 0.33 lager
(0.84 lager tot 0.17
hoger)

Psychosocial
function

66
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

-

SMD 0.18 hoger
(0.32 lager tot 0.69
hoger)

Depression

66
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

-

SMD 0.32 lager
(0.83 lager tot 0.18
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn
van geen effect
CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference
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STEPPS/VERS versus TAU voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten
Uitkomsten

Aantal
Certainty of
deelnemers
the
(studies)
evidence
Follow up
(GRADE)

BPD symptom
severity

176
(2 studies)

Self-harm

58
(1 study)

Psychosocial
functioning

124
(1 study)

Depression

124
(1 study)

⨁⨁◯◯
LAAG a,b
⨁◯◯◯
ZEER LAAG
b,c

⨁⨁◯◯
LAAG a,b
⨁◯◯◯
ZEER LAAG

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Transferencefocused therapy
(TFP)

-

-

SMD 0.56 lager
(0.86 lager tot 0.26
lager)

RR 1.32
(0.78 tot 2.22)

433 per 1.000

139 meer per 1.000
(95 minder tot 529
meer)

-

-

SMD 0.55 lager
(0.91 lager tot 0.19
lager)

-

The mean depression was 0

MD 3.8 lager
(9.34 lager tot 1.74
hoger)

b,c

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op detectie- en attritionbias voor Bos2010 en hoog risico op reportingbias voor Blum2008
c. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn
van geen effect
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio; SMD: Standardised mean difference

Acceptance and commitment therapy (ACT) versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten
Uitkomsten

Aantal
Certainty of
deelnemers
the
(studies)
evidence
Follow up
(GRADE)

BPD symptom
severity

41
(1 RCT)

Depression

41
(1 RCT)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG

Relatief effect
(95% CI)

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Acceptance and
commitment therapy
(ACT)

-

The mean BPD symptom severity was 0

MD 14.66 lager
(21.85 lager tot 7.47
lager)

-

The mean depression was 0

MD 8.33 lager
(15.65 lager tot 1.01
lager)

a,b

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: hoog risico op selectie- en detectiebias voor Morton2012
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
CI: Confidence interval; MD: Mean difference
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Cognitive behavioural therapy (CBT) and related treatments versus Treatment as usual (TAU) voor personen met borderlinepersoonlijkheidsstoornis
Absolute effecten
Aantal
deelnemers
Uitkomsten
(studies)
Follow up

BPD
symptom
severity

76
(1 RCT)

Self harm

99
(1 RCT)

Certainty
of the
evidence
(GRADE)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b

Risico met Treatment as usual (TAU)

Risico verschil met
Cognitive
behavioural therapy
(CBT) and related
treatments

RR 0.91
(0.56 tot 1.48)

485 per 1.000

44 minder per 1.000
(213 minder tot 233
meer)

RR 1.17
(0.86 tot 1.60)

574 per 1.000

98 meer per 1.000
(80 minder tot 345
meer)

Relatief effect
(95% CI)

Suiciderelated
outcomes

104
(2 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG d,e

-

-

SMD 0.47 lager
(1.02 lager tot 0.08
hoger)

Psychosocial
functioning

99
(1 RCT)

⨁⨁◯◯
LAAG a

-

-

SMD 0
(0.39 lager tot 0.39
hoger)

Depression

314
(5 RCTs)

⨁⨁◯◯
LAAG f,g

-

-

SMD 0.21 lager
(0.77 lager tot 0.35
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op overige vormen van bias voor Davidson2006
c. Vertekening: Onbekend risico op selectie-, attrition- en reportingbias voor Weinberg2006
d. Vertekening: Onbekend risico op selectie-, attrition- en reportingbias voor Weinberg2006 en hoog risico op overige vormen van
bias voor Davidson2006
e. Onnauwkeurigheid: Optimal information size is niet bereikt (<300 participanten)
f. Onnauwkeurigheid: Betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn van geen effect
g. Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies
Inconsistentie: er is sprake van substantiele heterogeniteit tussen de resultaten van de individuele studies
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio; SMD: Standardised mean difference

CAT versus TAU voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Aantal
Certainty of
deelnemers
the
Uitkomsten
(studies)
evidence
Follow up
(GRADE)
Suiciderelated
outcomes

9
(1 study)

Psychosocial
functioning

9
(1 study)

Depression

9
(1 study)

⨁◯◯◯
ZEER LAAG

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met
CAT

-

The mean suicide-related outcomes was 0

MD 1.4 lager
(4.21 lager tot 1.41
hoger)

-

The mean psychosocial functioning was 0

MD 16.4 lager
(31.2 lager tot 1.6
lager)

-

The mean depression was 0

MD 8.7 lager
(19.1 lager tot 1.7
hoger)

a,b

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b
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CAT versus TAU voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis
Aantal
Certainty of
deelnemers
the
Uitkomsten
(studies)
evidence
Follow up
(GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met
CAT

Redenen voor downgraden:
a. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten)
b. Vertekening: Hoog risico op selectie-, attrition en reportingbias voor Gleeson2012
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

IPT versus wachtlijstconditie voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
deelnemers
(studies)
Follow up

BPD symptom
severity

44
(1 study)

Self-harm

44
(1 study)

Certainty of
the
Relatief effect
evidence
(95% CI)
(GRADE)
⨁◯◯◯
ZEER LAAG

Absolute effecten
Risico met TAU

Risico verschil met CAT

-

-

SMD 0.03 lager
(0.62 lager tot 0.56
hoger)

-

-

SMD 0.02 hoger
(0.58 lager tot 0.61
hoger)

a,b

⨁◯◯◯
ZEER LAAG
a,b

Psychosocial
functioning

⨁◯◯◯
75
ZEER LAAG
(2 studies) a,b

-

-

SMD 0.03 lager
(0.48 lager tot 0.43
hoger)

Depression

⨁◯◯◯
98
ZEER LAAG
(3 studies) b,c

-

-

SMD 0.52 lager
(1.11 lager tot 0.06
hoger)

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: Hoog risico op attrition en andere vormen van bias voor Bellino2006 en Bellino2010
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn van
geen effect
c. Vertekening: Hoog risico op attrition en andere vormen van bias voor Bellino2006 en Bellino2010 en hoog risico op detectie- en
reportingbias voor Smith2012
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio; SMD: Standardised mean difference

IPT versus CBT voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
Certainty
deelnemers
of the
(studies)
evidence
Follow up (GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met CAT

Psychosocial
functioning

26
(1 study)

⨁◯◯◯
ZEER
LAAG a,b

-

The mean psychosocial functioning was 0

MD 5.3 lager
(12.36 lager tot 1.76
hoger)

Depression

26
(1 study)

⨁◯◯◯
ZEER
LAAG a,b

-

-

SMD 0.07 lager
(0.84 lager tot 0.7
hoger)
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IPT versus CBT voor personen met borderline-persoonlijkheidsstoornis

Uitkomsten

Aantal
Certainty
deelnemers
of the
(studies)
evidence
Follow up (GRADE)

Absolute effecten
Relatief effect
(95% CI)

Risico met TAU

Risico verschil met CAT

Redenen voor downgraden:
a. Vertekening: Hoog risico op attrition en andere vormen van bias voor Bellino2007
b. Onnauwkeurigheid (2x): Optimal information size is niet bereikt (<100 participanten) en betrouwbaarheidsinterval kruist de lijn van
geen effect
CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio; SMD: Standardised mean difference
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Bijlage 4 Forest Plots
Forest plots bij Hoofdstuk 6 – Psychotherapie
Psychotherapie versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).
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Uitkomst Zelfbeschadiging
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Uitkomst Suïcidaliteit

Uitkomst psychosociaal functioneren

5

Uitkomst Depressie
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Uitkomst Depressie

DBT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

5

Uitkomst Zelfbeschadiging

Uitkomst Suïcidaliteit

Uitkomst Psychosociaal functioneren

10
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Uitkomst Depressie

DBT versus wachtlijst
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

5
Uitkomst Self-harm

Uitkomst Suïcidaliteit

10

Uitkomst Psychosociaal functioneren

Uitkomst Depressie
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MBT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Uitkomst Zelfbeschadiging

5
Uitkomst Suïcidaliteit

Uitkomst Psychosociaal functioneren

10

Uitkomst Depressie
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SFT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Uitkomst Psychosociaal functioneren

5

TFP versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Uitkomst Zelfbeschadiging

10
Uitkomst Suïcidaliteit

Uitkomst Psychosociaal functioneren
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Uitkomst Depressie

SFT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

5

DBT versus GPM
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

10
Uitkomst Zelfbeschadiging

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE

15
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Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

MBT versus SCM
Uitkomst Zelfbeschadiging

5
Uitkomst Suïcidaliteit

Uitkomst Psychosociaal MEAN DIFFERENCE

10

Uitkomst Psychosociaal STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE
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Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

MBT versus SPT
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). MEAN DIFFERENCE

5
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Psychosociaal functioneren MEAN DIFFERENCE

10

Uitkomst Psychosociaal functioneren STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE
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Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

STEPPS versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

5
Uitkomst Zelfbeschadiging

Uitkomst Psychosociaal functioneren MEAN DIFFERENCE

10

Uitkomst Psychosociaal functioneren STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE
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Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

ACT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). MEAN DIFFERENCE

5
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE

10

Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

CBT versus TAU
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

15
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Uitkomst Zelfbeschadiging

Uitkomst Suïcidaliteit

5

Uitkomst Psychosociaal functioneren MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Psychosociaal functioneren STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie

10

CAT versus TAU
Uitkomst Suïcidaliteit MEAN DIFFERENCE
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Uitkomst Suïcidaliteit STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Psychosociaal functioneren MEAN DIFFERENCE

5

Uitkomst Psychosociaal functioneren STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

10

IPT versus wachtlijst
Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). MEAN DIFFERENCE
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Uitkomst Ernst van de borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS). STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Zelfbeschadiging MEAN DIFFERENCE

5

Uitkomst Zelfbeschadiging STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Psychosociaal functioneren

Uitkomst Depressie

10

CBT versus IPT
Uitkomst Psychosociaal functioneren MEAN DIFFERENCE

Pagina 372 van 408

Uitkomst Psychosociaal functioneren STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE

Uitkomst Depressie MEAN DIFFERENCE

5

Uitkomst Depressie STANDARDIZED MEAN DIFFERENCE
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Bijlage 5 AMSTAR beoordelingen (per hoofdstuk)
AMSTAR beoordelingen Hoofdstuk 3 – Preventie en Vroegsignalering
AMSTAR beoordeling Boucher 2017
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AMSTAR beoordelingen Hoofdstuk 6 - Psychotherapie
AMSTAR beoordeling Gibbon2020
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AMSTAR Simon

Pagina 392 van 408

Pagina 393 van 408

AMSTAR beoordeling Keefe2019
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AMSTAR beoordelingen bij Hoofdstuk 9 – Sociaal-psychiatrische Interventies
AMSTAR beoordeling Woods 2003
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AMSTAR beoordelingen Hoofdstuk 12 - Comorbiditeit
AMSTAR-II checklist French et al. (2017)
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AMSTAR-II checklist Newton-Howes et al. (2014)
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AMSTAR-II checklist Van Bronswijk et al. (2020)
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AMSTAR-II checklist Slotema et al. (2020)
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AMSTAR-II checklist Lee et al. (2015)
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