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RESULTATEN AND CONCLUSIES 

INLEIDING 

METHODE 

    

Persoonlijkheidsonderzoek bij oudere volwassenen wordt bemoeilijkt door gebrek aan op de leeftijd afgestemde 

instrumenten. Daarnaast zijn de meeste vragenlijsten gebaseerd op zelfbeantwoording terwijl dit in de ouderenzorg 

vanwege aandoeningen als dementie vaak niet goed mogelijk is. Om die redenen bestaat behoefte aan 

informantenvragenlijsten voor persoonlijkheidsdiagnostiek bij ouderen. Doel van het onderzoek was vaststelling van 

de psychometrische kwaliteiten van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.) bij ouderen in het 

Nederlands taalgebied. De korte informantenvragenlijst (62 items) heeft tien inhoudsschalen. Twee controleschalen 

corrigeren voor de negatieve en positieve beoordelingstendens van de informant. 

Onderzocht werden de validiteit, de betrouwbaarheid en de factorstructuur. De onderzoekspopulatie bestond uit 

bewoners van verpleeghuizen (n=385) en psychiatrische patiënten (n=203) in Nederland en België.  

Schalen Aantal 

Schaal 

items 

Totaal 62 

Interne consistentie Inter-

beoordelaars

-betrouw-

baarheid 

Test-

hertest-

betrouw-

baarheid 

Verpleeghuis 

n=385     

Psychiatrie            

n=203 

Verpleeghuis 

n=70 

n=25 

Positieve beoordelingstendens 

(POS) 

 

 

5 .80 .77 .84 .84 

Negatieve beoordelingstendens 

(NEG)  

 

 

5 .70 .69 .65 .63 

Sociaal Afzijdig Gedrag (SOC)  5 .80 .77 .74 .79 

Onzeker Gedrag (ONZ)  5 .75 .79 .79 .98 

Kwetsbaar in de Omgang (KWE)  6 .82 .82 .85 .85 

Somatiserend Gedrag (SOM)  4 .82 .82 .74 .78 

Wanordelijk Gedrag (WAN)  4 .78 .80 .67 .60 

Rigide Gedrag (RIG)  4 .60 .56 .77 .92 

Perfectionistisch Gedrag (PERF)  4 .70 .55 .83 .91 

Moeilijk in de Omgang (OMG)  9 .85 .84 .85 .91 

       Zelfingenomen Gedrag (ZELF)  5 .77 .83 .76 .69 

Grillig en Impulsief Gedrag (GRIL)  6 .80 .78 .77 .69 

 

De interne consistentie van de schalen van 4 tot 9 items is redelijk tot goed (alpha’s van .55 tot .85). De 

interbeoordelaars- en de test-hertestbetrouwbaarheid zijn goed tot uitstekend (alpha’s van .60 tot .98). De 

overeenstemming van de factorstructuren in beide steekproeven is erg hoog (Rc ≥ .96). De 3 factoren verwijzen 

naar externaliserend/antagonistisch, internaliserend/neurotisch en compulsief. 

Tabel 1:  Schalen, aantal items per schaal, interne consistentie (Cronbach’s alpha), Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid                        
(intraclass correlatie, single measure) en test-hertestbetrouwbaarheid (pearson correlatie) 

Tabel 2: Geroteerde Component Matrix
 
voor PCA bij de steekproef ‘verpleeghuis’ (rotation converged in 5 iterations)                                       

en ‘psychiatrie’ (rotation converged in 4 iterations) 

De H.A.P. levert zowel een bijdrage aan  

de behoefte aan instrumenten voor 

persoonlijkheidsdiagnostiek als voor  

wetenschappelijk onderzoek op het  

gebied van persoonlijkheidsaspecten bij  

65-plussers. De inhoudsschalen  

differentiëren tussen normale en  

afwijkende kenmerken van de  

premobide persoonlijkheid.  

De mogelijkheid van de H.A.P. tot  

gestructureerd gebruik van  

informantenrapportage als  

diagnostische bron kan vanwege de  

leeftijd neutrale items ook interessant  

zijn voor andere sectoren van de  

geestelijke gezondheidszorg. 
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