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Achtergrond: In de ouderenpsychiatrie is het gebruik van informantenrapportage belangrijk vanwege de 
veel voorkomende cognitieve tekorten. De patiënt is daardoor soms niet in staat om vragen adequaat te 
beantwoorden. Er bestaan echter weinig persoonlijkheidsvragenlijsten voor informanten. De Hetero-Anamnestische 
Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP) is daarom speciaal voor dat doel ontwikkeld. In deze studie zijn de psychometrische 
eigenschappen van de HAP bij oudere volwassenen in Nederland en België onderzocht. 
Methode: De interne consistentie, geslachtsverschillen, de test-hertestbetrouwbaarheid en de interbeoordelaars- 
betrouwbaarheid, de factorstructuur en de concurrente validiteit werden empirisch geëvalueerd. Informanten 
beoordeelden op de HAP de premorbide persoonlijkheid van verpleeghuisbewoners (n=385) en oudere psychiatrische 
patiënten (n=204). 
Resultaten: De interne consistentie van de schalen is goed. In de populatie Psychiatrie werden op drie schalen matige 
geslachtsverschillen gevonden. De test-hertestbetrouwbaarheid en de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn goed 
tot uitstekend. Er bestaan significante overeenkomsten tussen een aantal HAP-schalen en dimensies van de Big Five. 
De congruentie tussen de factorstructuren van beide steekproeven is erg hoog. De drie onderliggende factoren zijn 
Externaliserend/antagonistisch, Internaliserend/neurotisch en Compulsief. 
Conclusies: De HAP komt tegemoet aan de behoefte aan valide en betrouwbare instrumenten voor per- 
soonlijkheidsonderzoek bij ouderen met behulp van informanten. De tien inhoudsschalen meten kenmerken 
van de premorbide persoonlijkheid. Twee controleschalen corrigeren de uitkomsten voor positieve en negatieve 
beoordelingstendensen van de informant. Omdat de patiënt door afname van de vragenlijst niet belast wordt, is 
de HAP uitermate geschikt voor persoonlijkheidsonderzoek en behandeldiagnostiek bij ouderen. Daarnaast kan de 
vragenlijst benut worden voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van persoonlijkheid op oudere leeftijd. 
Vervolgonderzoek naar de criteriumvaliditeit is aangewezen.

De psychometrische eigenschappen van de  
Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst 
(HAP) bij ouderen in de ggz en het verpleeghuis

Trefwoorden: informanten, ouderen, persoonlijkheid, persoon-

lijkheidsstoornissen, vragenlijst, persoonlijkheidsonderzoek 

Inleiding
In de laatste decennia is de belangstelling voor wetenschap-

pelijk onderzoek naar persoonlijkheid bij oudere volwassenen 

toegenomen (Van Alphen, Derksen, Sadavoy, & Rosowsky, 

2012). Dat hangt samen met de erkenning van het belang van 

persoonlijkheidsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. 

De uitkomsten van persoonlijkheidsdiagnostiek dragen bij aan 

de keuze van de behandeling en aan de bepaling van de strategie 

van interventies bij de oudere patiënt, diens familie en zorgverle-

ners (Segal, Coolidge, & Rosowsky, 2006; Van Alphen, Engelen, 

Kuin, & Derksen, 2006). Het aantal instrumenten voor persoon-

lijkheidsonderzoek bij ouderen is echter nog beperkt (Oltmanns 

& Balsis, 2011). Voor volwassenen ontwikkelde persoonlijkheids-

vragenlijsten kunnen niet zonder voorbehoud gebruikt worden 

bij ouderen. Dat komt doordat de vragen met betrekking tot de 

persoonlijkheid over het algemeen zijn afgestemd op de sociaal-

culturele omstandigheden, de fysieke en mentale gesteldheid 

en de leefstijl van volwassenen tot ongeveer 40 jaar (Mroczek, 

Hurt, & Berman, 1999). Bovendien wordt de ontwikkeling van 

geschikte normen voor oudere volwassenen bemoeilijkt omdat 

deze populatie in bio-psycho-sociaal opzicht sterk heterogeen 

is (Schindler, Staudinger, & Nesselroade, 2006). Door veroude-

ring neemt de kans op beperkingen door cognitieve stoornissen 

en lichamelijke aandoeningen aanzienlijk toe. Deze beperkingen 

zijn sterk bepalend voor de geestelijke gesteldheid en de sociale 

omstandigheden. Maar niet alle ouderen kampen daarmee. 

Een deel heeft tot op hoge leeftijd een leefstijl die overeenkomt 

met die van volwassenen van jongere leeftijd. De grote verschil-

len in de leefomstandigheden van vooral de oudsten onder de 

ouderen kunnen methodologisch opgevangen worden door de 

ontwikkeling van lijsten met leeftijdsneutrale vragen. Dat zijn 

vragen die zijn afgestemd op de aanzienlijke contextverschillen 

van volwassenen (Oltmanns & Balsis, 2011). Een bijkomende 

moeilijkheid is dat de meeste instrumenten voor persoonlijk-

heidsonderzoek zijn gebaseerd op zelfbeantwoording (Leising, 

H.P.J. Barendse, A.J.C. Thissen, G. Rossi, T.I. Oei, S.P.J. van Alphen
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Erbs, & Fritz, 2010). In de psychogeriatrie en de geriatrische 

psychiatrie is informantenrapportage onmisbaar wanneer het 

vermogen tot inzicht en oordeel door cognitieve stoornissen 

beperkt is (American Psychological Association, 2004). Slechts 

enkele vragenlijsten zijn gevalideerd en gestandaardiseerd voor 

afname bij oudere mensen (Archer e.a., 2006). Het betreft op de 

Big Five-dimensies (extraversie, altruïsme, openheid, consciënti-

eusheid, neuroticisme) gebaseerde instrumenten zoals de Revised 

NEO Personality Inventory (NEO-PI-R; McCrae & Costa, 2010). 

Het trekkenmodel van de Big Five en de daarbij horende schalen 

is niet speciaal voor de klinische praktijk ontwikkeld (Harkness 

& McNulty, 1994). Toch wordt in recente literatuur aangetoond 

dat de NEO-PI-R gebruikt kan worden voor de screening van 

persoonlijkheidspathologie bij ouderen (Van den Broeck, Rossi, 

De Clercq, Dierckx, & Bastiaansen, 2012). Onlangs is de leeftijd-

neutraliteit van de items van de NEO-PI-R empirisch gevalideerd 

(Van den Broeck, Rossi, Dierckx, & De Clercq, 2012) en is een 

speciale korte versie voor ouderen ontwikkeld (Mooi e.a., 2011).

De huidige studie beantwoordt aan de behoefte van psycho-

logen in de ouderenzorg aan een informantenvragenlijst voor 

het vaststellen van persoonlijkheidskenmerken. De Hetero-

Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP) is speciaal voor 

dat doel ontwikkeld (Barendse & Thissen, 2006). Bovendien heeft 

de lijst betrekking op premorbide kenmerken. Het gedrag van de 

patiënt kan immers bepaald worden door cognitieve beperkin-

gen, lichamelijke ziekte en ernstige As-I-stoornissen (Oltmanns 

& Balsis, 2011; Widiger, 2011). In dat geval kan het unieke en 

stabiele patroon van gedragskenmerken dat de persoonlijkheid 

typeert overschaduwd worden door gedrag dat voortkomt uit de 

actuele gesteldheid. Om de zorg optimaal af te stemmen op de 

aan de persoonlijkheid gebonden psycho-sociale behoeften van 

de patiënt is het van belang om te differentiëren tussen de gevol-

gen van andere psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld 

dementie en de constitutionele kenmerken van de persoonlijk-

heid. Omdat de HAP is gericht op vaststelling van de premorbide 

persoonlijkheid, kan vertekening door het actuele toestandsbeeld 

voorkomen worden. In deze studie werden de interne consistentie, 

geslachtsverschillen, test-hertest en interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid, constructvaliditeit en de concurrente validiteit van de 

HAP in de populaties verpleeghuis en psychiatrie onderzocht.

Methode
Ontwikkeling van items en schalen
De schaalconstructie was een gefaseerd proces (Barendse & Thissen, 

2006). De items werden in het begin van de jaren 90 geschreven. Dat 

gebeurde door de toenmalige DSM-III-criteria voor persoonlijk-

heidsstoornissen (APA, 1987) die betrekking hadden op te obser-

veren gedrag te vertalen naar normale gedragskenmerken. Deze 

aanpak werd geleid door de ‘syndromale continuïteit hypothese’ 

(Millon & Everly, 1985). Deze hypothese stelt dat al wat psycho-

logisch abnormaal is, slechts in kwantitatieve zin afwijkt van het 

gemiddelde van een verdeling van kenmerken. Door gebruik van 

deze methode werd verwacht schalen te realiseren met gedragspro-

blemen die ook klinisch relevant zijn. Om te komen tot een lijst van 

leeftijdsneutrale items beoordeelde een panel van ervaren clinici 

de items op mogelijke leeftijdseffecten. De vragenlijst heeft betrek-

king op premorbide gedrag, dus gedrag dat aanwezig was vóór de 

huidige psychiatrische stoornis (zoals bijvoorbeeld dementie of 

depressie). Om dat te benadrukken werden de items in de verleden 

tijd gesteld. Vanwege de beantwoording door informanten werden 

de items in derde persoon enkelvoud geschreven (zie voor enkele 

voorbeelditems de appendix op pagina 25). Om in een populatie 

met relatief veel fysieke klachten de tendens tot somatisatie vast te 

stellen, werden items voor de schaal Somatiserend gedrag opgeno-

men. De verdere schaalontwikkeling vond plaats door de analyse 

van meerdere opeenvolgende dataverzamelingen met voorlopige 

versies van de vragenlijst. Allereerst werden items met een niet-

significante (p>.05) inter-beoordelaarscorrelatie verwijderd. Zo 

nodig werden nieuwe items geformuleerd. Door maximum likeli-

hood factor analyse kwamen de voorlopige schalen tot stand. Tien 

schalen werden getoetst en herschikt om te voldoen aan de eisen 

van het Rasch-model: unidimensionaliteit en item-onafhankelijk-

heid (waardoor zogenoemde item-easiness werd voorkomen). Dit 

resulteerde in 10 schalen met 4 tot 9 onderscheidende items (zie 

voor een beschrijving van de schalen de appendix: schalen van de 

HAP). Bij informantenrapportage bestaat kans op vertekening van 

de resultaten door gevoelens van sympathie en antipathie jegens de 

beoordeelde persoon (Kenny, 1991, 2004). Om dergelijke verteke-

ning te controleren en te neutraliseren werden items geformuleerd 

om de positieve en de negatieve beoordelingstendensen van de 

informant vast te stellen. Deze items werden getoetst door vaststel-

ling van de correlatie met de waardering van de informant voor 

de beoordeelde persoon. Door bepaling van de samenhang tussen 

verschillende beoordelingstendensen en de uitkomsten op de 

inhoudsschalen (beoordeling van dezelfde persoon door meerdere 

informanten) konden correctiescores worden berekend (Barendse 

& Thissen, 2006). 

Proefpersonen
In de periode van 2003 tot 2010 namen in Nederland en België 

ongeveer 50 instellingen deel aan het onderzoek. De totale 

populatie (n=589) bestond uit Nederlands sprekende perso-

nen in de leeftijd van 45 tot 102 jaar (M=78,5). De deelpopu-

latie Verpleeghuis (n=385) bestond uit 281 vrouwen en 104 

mannen van 45 tot 102 jaar (M=81,2). Een deel van de populatie 

Verpleeghuis (21%) werd selectief geïncludeerd na een speci-

fieke vraag om persoonlijkheidsonderzoek door de betrokken 

clinicus. Tussen het selecte en het aselecte deel van de populatie 

werden geen significante verschillen (p < 0,05) gevonden (t-toets 

voor de inhoudsschalen). De deelpopulatie Psychiatrie (n=204) 

bestond uit oudere psychiatrische patiënten (ambulante en 

kortdurende klinische behandeling) en was samengesteld uit 

135 vrouwen en 69 mannen van 57 tot 96 jaar (M=73,8). De 

Nederlands sprekende informanten waren meestal de contact-

persoon, gewoonlijk de partner of een kind. Voorwaarden voor 

inclusie waren instemming van de patiënt (in de psychiatrie), 

het langdurig kennen van betrokkene in veelzijdige omstandig-

heden door de informant (privé, werk en vrije tijd) en voldoende 

kennis van de Nederlands taal. Een beperkt aantal informanten 

w e T e N S C H A P
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weigerde deelname en incomplete vragenlijsten werden niet 

meegenomen. De respons bedroeg ongeveer 95%. 

Instrumenten
Voor vaststelling van de concurrente validiteit was een persoon-

lijkheidsvragenlijst nodig die voldeed aan de volgende criteria: 

beantwoording door informanten, vaststelling van premor-

bide gedragskenmerken, vragen gesteld in de derde persoon 

enkelvoud en in de verleden tijd. In het Nederlands taalgebied 

voldeed alleen de Quick Big Five-persoonlijkheidsvragenlijst 

(QBF; Vermulst & Gerris, 2006) aan deze voorwaarden. De lijst 

bestaat uit 30 adjectieven uit de lijst van Goldberg (Goldberg, 

1992) waarmee de Big Five persoonlijkheidsdisposities beschre-

ven worden: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emoti-

onele stabiliteit en openheid van ideeën. Beantwoording door 

informanten vindt plaats op een 7-puntsschaal. De psychometri-

sche kwaliteit van de QBF is door onafhankelijke onderzoekers 

beoordeeld als goed (Vermulst & Gerris, 2006). 

Statistische analyses
Statistische bewerking gebeurde met SPSS (2009) en een Effect 

Grootte-rekenmodule (Becker, 2000). Hier volgt een overzicht 

van de gebruikte procedures en de besluitregels. Interne consi-

stentie van de schaalitems werd onderzocht met gemiddelde inter-

itemcorrelatie (Average Interitem Correlation; AIC). Daarnaast 

werd ook Cronbach’s alfa bepaald. Omdat de AIC onafhankelijk 

is van het aantal schaalitems werd aangenomen dat dit een betere 

maat is voor de interne consistentie dan Cronbach’s alfa bij korte 

schalen. Bij een AIC van meer dan .15 wordt een schaal beschouwd 

als betrouwbaar (Clark & Watson, 1990; Spilioutopoulu, 2009). 

Significante geslachtsverschillen werden vastgesteld door de t-toets 

voor onafhankelijke steekproeven en de effectgrootte werd bepaald 

met Cohen’s d (Cohen, 1988): .20 is klein, .50 is matig en .80 is 

groot. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van onafhankelijke 

informanten van dezelfde proefpersoon werd gemeten met intra-

classcorrelaties. Waarden vanaf .60 worden beschouwd als goed 

tot uitstekend (Cicchetti, 1994; Portney & Watkins, 2000). Om het 

te verwachten aantal componenten vast te stellen werd parallel-

analyse toegepast (Hayton, Allan & Scarpello, 2004). Dit houdt in 

dat een factor in de werkelijke dataset behouden blijft wanneer de 

eigenwaarde groter is dan de gemiddelde eigenwaarde voor deze 

factor berekend op basis van random data sets. Vervolgens werd 

de factorstructuur voor de populaties Verpleeghuis en Psychiatrie 

bepaald door principale componentenanalyse met varimaxrotatie 

(Bryant & Yarnold, 1994). Wanneer de factorlading ten minste .45 

is, laden schalen significant op een factor (Comrey & Lee, 1992). 

Constructequivalentie wordt operationeel gedefinieerd als factor- 

invariantie. De congruentie tussen overeenkomende factoren van 

beide deelpopulaties werd berekend met de congruentiecoëffi-

ciënt (Wrigley & Neuhaus, 1955). Wanneer de coëfficiënt hoger 

is dan .93, worden factoren beschouwd als gelijk (Ten Berge, 1986; 

Lorenzo-Seva & Ten Berge, 2006). De concurrente validiteit tussen 

HAP en QBF werd onderzocht met Pearson’s correlaties. Deze 

correlatie werd ook gebruikt om de effectgrootte van de samen-

w e T e N S C H A P

Schalen

Aantal 
schaal-
items 
Totaal 62

Interne consistentie

Inter- 
beoordelaars- 
betrouw-
baarheid

Test-hertest 
betrouwbaar-
heid

Verpleeghuis
n =385

Psychiatrie
n =204 Verpleeghuis 

n =70
n =25

Ca AIC Ca AIC

POS 5 .80 .45 .77 .40 .84 .84

NeG 5 .70 .32 .69 .31 .65 .63

SOC 5 .80 .45 .77 .39 .74 .79

ONZ 5 .75 .38 .79 .43 .79 .98

Kwe 6 .82 .45 .82 .43 .85 .85

SOM 4 .82 .54 .82 .53 .74 .78

wAN 4 .78 .48 .80 .50 .67 .60

RIG 4 .60 .27 .56 .24 .77 .92

PeRF 4 .70 .37 .55 .23 .83 .91

OMG 9 .85 .39 .84 .38 .85 .91

ZeLF 5 .77 .42 .83 .51 .76 .69

GRIL 6 .80 .40 .78 .37 .77 .69

Tabel 1.  Schalen, aantal items per schaal, interne consistentie (Cronbach’s alfa (Ca) en gemiddelde inter-itemcorrelaties (AIC), interbeoordelaarsbe-

trouwbaarheid (intraclasscorrelatie, enkele meting) en test-hertestbetrouwbaarheid (Pearson correlatie).

N.B. Schaalbenamingen en afkortingen: Positieve beoordelingstendens (POS), Negatieve beoordelingstendens (NeG), Sociaal afzijdig gedrag (SOC), 

Onzeker gedrag (ONZ), Kwetsbaar in de omgang (Kwe), Somatiserend gedrag (SOM), wanordelijk gedrag (wAN), Rigide gedrag (RIG), Perfectionistisch 

gedrag (PeRF), Moeilijk in de omgang (OMG), Zelfingenomen gedrag (ZeLF), Grillig en impulsief gedrag (GRIL). 
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hang tussen de schalen te bepalen. Een correlatie van .50 of hoger 

wordt geïnterpreteerd als een sterke relatie en .30 als redelijke 

samenhang (Cohen, 1988).

Resultaten
Interne consistentie
De AIC-waarde van de HAP-schalen varieert van .23 tot .53 

(Tabel 1). Alle correlaties zijn significant op een niveau van  

p < .001 en boven het minimaal vereiste niveau van .15 (Clark 

& Watson, 1990; Spilioutopoulu, 2009). Geconcludeerd kan 

worden dat de items van de schalen van de HAP daadwerkelijk 

de beoogde gedragskenmerken meten.

Geslachtsverschillen 
Geslachtsverschillen op de schalen van de HAP werden 

vastgesteld met de t-toets voor onafhankelijke steekproeven. 

Het betrof de populaties Verpleeghuis (281 vrouwen en 104 

mannen) en Psychiatrie (135 vrouwen en 69 mannen) (Tabel 

2). In de populatie Verpleeghuis werden geen significante 

verschillen gevonden (p < .05). In the populatie Psychiatrie 

vertonen vrouwen meer Onzeker gedrag en mannen meer 

Wanordelijk en Zelfingenomen gedrag (p < .05). De effect-

grootte werd berekend met Cohen’s d. De verschillen tussen 

mannen en vrouwen op deze schalen zijn klein tot middelgroot 

(0.25-0.6) (Cohen, 1988). 

w e T e N S C H A P

Schalen Verpleeghuis Psychiatrie

Mannen
(n =104)
M   (SD)

Vrouwen 
(n = 281)
M   (SD)

Cohen’s d
Mannen 
(n =69 )
M   (SD)

Vrouwen 
(n =135)
M   (SD)

Cohen’s d

POS 4.58 (3.09) 5.10 (3.09) -.17 3.55 (2.56) 4.50 (2.89) -.35

NeG 1.80 (1.94) 1.50 (2.03) .15 2.28 (2.38) 1.68 (2.03) .27

SOC 2.19 (2.72) 2.66 (2.42) -.18 2.25 (2.56) 2.66 (2.42) -.17

ONZ 2.40 (2.44) 3.08 (2.71) -.26 2.86 (2.74) 4.34 (3.17) -.50*

Kwe 3.20 (2.98) 3.72 (2.87) -.18 4.61 (3.02) 4.98 (3.37) -.12

SOM 0.72 (2.18) 1.22 (2.38) -.22 1.57 (2.78) 1.87 (2.61) -.11

wAN 1.81 (2.09) 1.73 (2.25) .04 2.42 (2.64) 1.81 (2.21) .25*

RIG 4.09 (2.04) 3.65 (2.26) .20 4.17 (2.00) 4.26 (2.21) .04

PeRF 3.32 (2.47) 2.34 (2.37) .41 3.80 (2.63) 2.46 (2.14) .59

OMG 7.74 (3.40) 6.99 (3.37) .22 8.45 (3.46) 6.76 (3.33) .50

ZeLF 2.58 (2.16) 2.45 (2.25) .59 3.64 (2.71) 2.16 (2.31) .59*

GRIL 3.98 (2.59) 3.43 (2.27) .23 4.36 (2.26) 3.42 (2.18) .42

N.B. een asterisk geeft aan dat de hypothese van gelijke gemiddelde scores door een t-toets voor onafhankelijke steekproeven werd verworpen op 

een niveau van p≤.05. 

Tabel 2.  Gemiddelde (M), standaarddeviatie (SD) en Cohen’s d van mannen en vrouwen op de HAP-schalen in de populaties Verpleeghuis en Psychiatrie.

Schalen

Verpleeghuis Psychiatrie

Component Component

1 2 3 1 2 3

Sociaal afzijdig gedrag (SOC) ,34 ,676 ,010 ,255 ,764 -,152

Onzeker gedrag (ONZ) - ,857 -,052 -,214 ,850 -,094

Kwetsbaarheid in de omgang (Kwe) ,61 ,611 -,025 ,592 ,596 -,026

Somatiserend gedrag (SOM) ,30 ,381 -,062 ,372 ,199 ,042

wanordelijk gedrag (wAN) ,16 ,226 -,798 ,293 ,067 -,716

Rigide gedrag (RIG) ,40 ,579 ,335 ,357 ,613 ,410

Perfectionistisch gedrag (PeRF) ,05 ,188 ,819 ,165 -,049 ,842

Moeilijk in de omgang (OMG) ,85 ,285 -,007 ,888 ,106 ,047

Zelfingenomen gedrag (ZeLF) ,86 -,166 -,038 ,824 -,315 -,065

Grillig en impulsief gedrag (GRIL) ,83 ,316 -,057 ,839 ,238 -,123

Tabel 3.  Geroteerde Componenten Matrix voor PCA van de steekproeven Verpleeghuis (rotatie geconvergeerd in 5 iteraties) en Psychiatrie (rotatie 

geconvergeerd in 4 iteraties).
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Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid
De correlaties (Tabel 1) tussen 0.63 en 0.85 zijn alle significant  

(p < .001) en duiden op een goede tot uitstekende betrouwbaar-

heid (Cicchetti, 1994; Portney & Watkins, 2000). 

Test-hertestbetrouwbaarheid
De hertest werd na drie maanden bij 25 informanten afgeno-

men. De betrouwbaarheid is goed tot uitstekend met intraclass- 

correlaties tussen 0.60 en 0.98 (Tabel 1) die alle significant zijn 

(Cicchetti, 1994; Portney & Watkins, 2000).

Constructvaliditeit
Parallelle analyse resulteerde bij beide populaties in 3 

componenten (Tabel 2). Na varimaxrotatie bleek dat de 

PCA-componenten 67,9% van de variatie van de steekproef 

Verpleeghuis en 67,1% van de variatie van de steekproef 

Psychiatrie verklaren (Tabel 3). De congruentiecoëfficiënten met 

waarden van respectievelijk, 0.99, 0.96 en 0.98 voor de factoren 

1, 2 en 3 worden beschouwd als zeer hoog (Sakamoto, Kijima, 

Tomoda & Kambara, 1998) en geven aan dat de factorstruc-

tuur over de twee steekproeven robuust is (Lorenzo-Seva & Ten 

Berge, 2006). De tabellen met de resultaten van de PCA direct 

oblimin-rotatie en varimaxrotatie kunnen bij de eerste auteur 

opgevraagd worden. Factor I refereert aan Externaliserend/

antagonistisch met de gedragskenmerken: dominant, vijan-

dig, impulsief, egocentrisch, gevoelig voor negatieve beoorde-

ling. Factor II refereert aan Internaliserend/neurotisch met de 

gedragskenmerken: angstig, onzeker, vermijdend, gereserveerd, 

rigide, gevoelig voor negatieve beoordeling. Factor III refereert 

aan Compulsief met de gedragskenmerken: excessief controle-

rend en perfectionistisch. 

Concurrente validiteit
Tabel 4 geeft een overzicht van de correlaties tussen de schalen van 

de QBF en de HAP in de populaties Verpleeghuis en Psychiatrie. 

Gevonden zijn sterke verbanden (r > .50) in de logische richting 

tussen: de twee beoordelingstendensen en Vriendelijkheid (.70 

bij POS en -.74 bij NEG); Sociaal afzijdig gedrag en Extraversie 

(-.59); Onzeker gedrag en Emotionele stabiliteit (neuroticisme) 

(.54); Kwetsbaarheid in de omgang en Emotionele stabiliteit 

(.58); Wanordelijk gedrag en Zorgvuldigheid (-.83); Moeilijk in 

de omgang en Vriendelijkheid (-.53). 
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Schalen Extraversie
Emotionele 
stabiliteit 
(neuroticisme)

Zorgvuldigheid 
(consciëntieusheid)

Vriendelijkheid Openheid

POS +.07 -.42*** .17* .70*** .24**

NeG -.14 .23** -.20** -.74*** -.26***

SOC -.59*** .47*** .01 -.24** -.14

ONZ -.44*** .54*** -.08 .04 -.20**

Kwe -.20** .58*** .01 -.34*** -.19**

SOM -.01 .32*** -.02 .01 -.01

wAN -.08 .10 -.83*** -.23** -.23**

RIG -.20** .43*** .12 -.39*** -.28***

PeRF -.06 .31*** .36*** -.19** .06

OMG -.02 .23** .02 -.53*** -.04

ZeLF +.36*** .00 -.01 -.27*** .10

GRIL .00 .34*** -.03 -.17* -.01

Tabel 4.  Pearson correlaties van de QBF en de HAP-schalen en hogere-ordefactoren van de totale steekproef. Beide lijsten ingevuld door dezelfde 

informant (n=195).

N.B. Significantieniveau:  *** p<.001    ** p<.01   * p<.05

Tabel 5.  Pearson correlaties (gecontroleerd voor geslacht en leeftijd) van de QBF en de hogere-ordefactoren van de HAP van een gemengde steek-

proef Verpleeghuis en Psychiatrie. Beide lijsten ingevuld door dezelfde informant (n=242).

N.B. Significantieniveau: *** p<.001 ** p<.01 * p<.05

Schalen Factor I Factor II Factor III

extraversie .17** -.55*** -.13*

emotionele stabiliteit (neuroticisme) .20** .66*** .05

Vriendelijkheid -.64*** -.30*** .06

Zorgvuldigheid (consciëntieusheid) -.02 -.02 .79***

Openheid -.13 -.31*** .14*
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Tabel 5 geeft een overzicht van de correlaties tussen de schalen van 

de QBF en de hogere-ordefactoren van de HAP. Gevonden werden 

sterke negatieve verbanden tussen Vriendelijkheid en Factor 

I Externaliserend/antagonistisch (-.64) en tussen Extraversie 

en Factor II Internaliserend/neurotisch (-.55). Sterke positieve 

samenhang bestaat tussen Emotionele stabiliteit en Factor II (.66) 

en tussen Zorgvuldigheid en Factor III Compulsief (.79).

Discussie
De psychometrische eigenschappen van de HAP zijn redelijk 

tot uitstekend. Alle schalen zijn intern consistent. Dat wil 

zeggen: meten daadwerkelijk het bedoelde gedragskenmerk. In 

de populatie Psychiatrie bestaan tussen mannen en vrouwen 

drie significante verschillen. Vrouwen tonen meer Onzeker 

gedrag en mannen scoren hoger op de schalen Wanordelijk en 

Zelfingenomen gedrag. Hoewel deze uitkomsten overeenkomen 

met de bevindingen uit eerder onderzoek (Feingold, 1994) zijn 

de geslachtsverschillen op de HAP meer beperkt en is het effect 

kleiner dan wat over het algemeen bij zelfrapportage wordt 

gevonden (Costa, Terracciano & McCrae, 2001). Vermoedelijk 

komt dit doordat informantenrapportage niet wordt vertekend 

door seksespecifieke zelfperceptie. Bij zelfbeoordeling neigen 

vrouwen naar onderwaardering van eigen vermogens (Beyer, 

1998). De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de test-hertest-

betrouwbaarheid zijn goed tot uitstekend. De constructvaliditeit 

is geoperationaliseerd door factoranalyse. In beide populaties is 

de factorstructuur identiek. De drie factoren Externaliserend/

antagonistisch, Internaliserend/neurotisch en Compulsief tonen 

overeenkomst met factoren die zijn gevonden in dimensio-

nale modellen van maladaptieve persoonlijkheidstrekken (e.g. 

Widiger & Simonsen, 2005; Krueger e.a., 2011). Het heersende 

dimensionale gezichtspunt houdt in dat persoonlijkheidsstoor-

nissen kunnen worden voorgesteld als maladaptieve varianten 

van continu verdeelde persoonlijkheidskenmerken (Verheul & 

Wideger, 2007). Dit is in tegenstelling met het categoriale model 

waar de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen van de 

DSM op gebaseerd is: persoonlijkheidsstoornissen als kwalitatief 

te onderscheiden syndromen. De concurrente validiteit met de 

QBF bevestigt de inhoud van de schalen van de HAP: er bestaan 

logische verbanden met zowel de schalen van de HAP als de 

hogere-ordefactoren. Dit wijst op conceptuele overeenkomst 

tussen de HAP en de Big Five. In vervolgstudie zal dit verwant-

schap verder onderzocht kunnen worden. De sterke kanten van 

deze studie zijn de theoretische achtergrond (i.e. gebruik van de 

continuïteitshypothese), de nauwgezetheid waarmee de items 

zijn geconstrueerd en ook zeker het voor een populatie ouderen 

grote aantal respondenten. De HAP kan bij verschillende infor-

manten zoals volwassen kinderen, partner of vrienden van de 

patiënt mondeling of schriftelijk in ongeveer 10 minuten worden 

afgenomen. De uitkomsten van de HAP kunnen bijdragen aan 

de vaststelling van de zorgbehoeften, het afstemmen van behan-

deling op de persoonlijkheid en het ontwerp van omgangs-

adviezen voor mantelzorgers en professionele zorgverleners. 

Na een korte training kunnen de scores makkelijk geïnterpre-

teerd worden door psychologen in de psychogeriatrie en in de 

ouderenpsychiatrie. Belangrijke kwaliteiten van de HAP zijn de 

bruikbaarheid in de klinische praktijk, de korte afnameduur en 

het snel beschikbaar zijn van de uitkomsten.

Deze studie heeft ook een aantal beperkingen. Een eerste is het 

gebruik van de normen van het verpleeghuis voor de scoring 

van de uitkomsten van ouderen in de normale populatie. Een 

steekproef uit de psychogeriatrische setting wordt mogelijk 

gekenmerkt door meer persoonlijkheidsproblematiek dan de 

algemene populatie van oudere volwassenen en is daardoor 

minder representatief voor wat betreft de adaptieve vermogens 

(Donati, Pocnet, Rossier & Van Gunten, 2010). De representati-

viteit van de normen bij het meten van meer adaptieve kenmer-

ken dient daarom aandacht te krijgen in vervolgstudie. Een 

tweede tekortkoming is het gebrek aan onderzoek met betrek-

king tot de criteriumvaliditeit met DSM persoonlijkheidsstoor-

nissen. Dergelijk onderzoek wordt in methodologisch opzicht 

bemoeilijkt, omdat in tegenstelling tot de HAP de DSM crite-

ria niet leeftijdsneutraal zijn (Barendse, Rossi, & Van Alphen, 

2013; Balsis, Segal & Donahue, 2009). Een derde beperking is 

de focus op de Nederlands sprekende populatie. In reactie op 

de internationale belangstelling voor specifieke instrumenten 

voor oudere volwassenen en voor kruisvalidatie in verschillende 

culturen zijn onlangs een Engelse en Spaanse versie van de HAP 

beschikbaar gekomen. Een volgende stap is het stimuleren van 

onderzoek voor de aanpassing van de HAP aan deze taalgebie-

den. Een vierde beperking is dat de invloed van informantenken-

merken zoals de kwaliteit van de relatie met de patiënt nog niet 

uitvoerig is onderzocht. In verdere studie zou de congruentie 

tussen meerdere beoordelingen van dezelfde persoon door de 

partner, kinderen en vrienden diepgaander onderzocht kunnen 

worden. Dat geldt ook voor de overeenkomst tussen zelfbeoor-

deling en informantenrapportage met de HAP. Vanuit klinisch 

perspectief is persoonlijkheidsonderzoek met een vragenlijst 

voor informanten a priori onvolledig, omdat de zelfpercep-

tie van de onderzochte persoon buiten beschouwing blijft. De 

validiteit van persoonlijkheidsonderzoek kan gemaximaliseerd 

worden door een multi-methodologische benadering. Dat wil 

zeggen door het gebruik van meerdere diagnostische bronnen 

zoals zelfrapportage, informantenrapportage en gedragsobserva-

ties (Achenbach, Krukowski, Dumenci & Ivanova, 2005). 

Geconcludeerd kan worden dat de HAP tegemoet komt aan de 

behoefte aan gevalideerde en betrouwbare instrumenten voor 

persoonlijkheidsonderzoek bij ouderen met behulp van infor-

manten. De resultaten op 10 inhoudsschalen kunnen door 

gebruik van de controleschalen Positieve en Negatieve beoor-

delingstendens worden gecorrigeerd voor mogelijke vertekening 

door de antwoordtendens van de informant. Door het gebruik 

van leeftijdsneutrale items kan het structureel gebruik maken 

van informantenrapportage als diagnostische bron interessant 

zijn voor andere sectoren van de geestelijke gezondheidszorg 

dan alleen die van ouderen. Tot slot: hoewel de publicatie van 

DSM-5 (APA, 2013) en bijhorende sectie II en III voor persoon-

lijkheidsstoornissen heeft geresulteerd in een stevig debat vooraf 
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onder theoretici, onderzoekers en clinici, vormen de conceptuele 

overeenkomsten tussen de factoren van de HAP en de trekken en 

domeinen van de voorgestelde te onderzoeken DSM-5 hybride 

benadering van persoonlijkheidsstoornissen een belangrijk 

onderwerp van toekomstig onderzoek. n

Meer informatie over de HAP is te vinden op www.hapsite.nl.

Eerder gepubliceerd onder de titel “Psychometric properties of an 

informant personality questionnaire (the HAP) in a sample of older 

adults in the Netherlands and Belgium,” HPJ Barendse e.a., Aging 

& Mental Health, vol. 17:5, (2013), pp. 623-9. Vertaling en publi-

catie met toestemming van de uitgever Taylor & Francis Ltd.
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Appendix: Schalen van de HAP

POSITIEVE BEOORDELINGSTENDENS (POS) 
Met de schaal Positieve Beoordelingstendens wordt geschat in welke mate de informant bij de beantwoording van de vragenlijst gedragsken-
merken van de beoordeelde persoon gunstiger heeft weergegeven dan deze in werkelijkheid waren. 

NEGATIEVE BEOORDELINGSTENDENS (NEG) 
Met de schaal Negatieve Beoordelingstendens wordt geschat in welke mate de informant bij de beantwoording van de vragenlijst gedrags-
kenmerken van de beoordeelde persoon ongunstiger heeft weergegeven dan deze in werkelijkheid waren. 

AFZIJDIG GEDRAG (SOC) 
Met de schaal Sociaal Afzijdig Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon sociale contacten aan ging en zich gesloten gedroeg. 

ONZEKER GEDRAG (ONZ) 
Met de schaal Onzeker Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon blijk gaf van gebrek aan vertrouwen in eigen handelen. 

KWETSBAAR IN DE OMGANG (KWE) 
Met de schaal Kwetsbaar in de Omgang wordt vastgesteld in welke mate de persoon blijk gaf zich ondergewaardeerd en afgewezen te voelen. 

SOMATISEREND GEDRAG (SOM) 
Met de schaal Somatiserend Gedrag wordt vastgesteld in welke mate bij de persoon psychische spanning tot uitdrukking kwam in de vorm 
van lichamelijke klachten. 

WANORDELIJK GEDRAG (WAN) 
Met de schaal wanordelijk Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon ongestructureerd gedrag vertoonde. 

RIGIDE GEDRAG (RIG) 
Met de schaal Rigide Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon moeilijkheden ondervond bij het aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. 

PERFECTIONISTISCH GEDRAG (PERF) 
Met de schaal Perfectionistisch Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon nauwgezet gedrag vertoonde. 

MOEILIJK IN DE OMGANG (OMG) 
Met de schaal Moeilijk in de Omgang wordt vastgesteld in welke mate het gedrag van de persoon moeilijk was te hanteren door anderen. 

ZELFINGENOMEN GEDRAG (ZELF) 
Met de schaal Zelfingenomen Gedrag wordt vastgesteld in welke mate de persoon zichzelf op de voorgrond stelde. 

GRILLIG EN IMPULSIEF GEDRAG (GRIL) 
Met de schaal Grillig en Impulsief wordt vastgesteld in welke mate de persoon zich onevenwichtig gedroeg.

Nr. Item Nee Min of Meer Ja

6 Meende dat anderen er op uit waren hem/haar te benadelen – ± +

7 was rommelig en chaotisch – ± +

8 Kon moeilijk van zijn/haar plannen afwijken – ± +

9 Had veel vertrouwen in andere mensen en was makkelijk te overtuigen – ± +

10 was vaak onderhoudend en gezellig – ± +

Appendix: Enkele items van de HAP.


