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Samenvatting 
Dit proefschrift bevat twee literatuuroverzichten en zes empirische onderzoeken 
naar de comorbiditeit van sociale fobie en persoonlijkheidsstoornissen. De nadruk 
ligt hierbij op diagnostiek en behandeling. Het onderzoek begon in 1990 met het 
uitgangspunt dat exposure in vivo een effectieve behandelingsstrategie is voor 
mensen met een sociale fobie. Echter, gematigd enthousiasme bleek op zijn plaats 
vanwege de grote verschillen in effectiviteit tussen de onderzoeken en de, veelal 
aanzienlijke, percentages mensen die voortijdig met de behandeling stopten. Voor 
deze twee bevindingen werden verschillende verklaringen gepostuleerd: de 
heterogeniteit van de diagnose sociale fobie (sociale fobie is onder te verdelen in 
een drietal subtypes), de comorbiditeit met andere as I stoornissen (angst- en 
depressieve stoornissen) en de comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen. Wat 
betreft het laatste punt, de comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen, valt vooral 
de relatie tussen de sociale fobie en de vermijdende persoonlijkheidsstoornis op. 
Beide stoornissen kennen grote overeenkomsten tussen de criteria die de stoornissen 
definieren (DSM-III-R): het belangrijkste kenmerk betreft de angst om negatief 
beoordeeld te worden, met als gevolg vaak vermijding van situaties waarin deze 
beoordeling gevreesd wordt. Met name het beeld van één van de subtypes, de 
gegeneraliseerde sociale fobie, heeft grote overeenkomsten met de vermijdende 
persoonlijkheidsstoornis wat betreft cognities, gedrag, emoties en gevolgen van de 
stoornis. In de verschillende hoofdstukken keert regelmatig het punt van de validiteit 
van persoonlijkheidsstoornissen terug. We gingen in ons onderzoek uit van de 
definitie volgens de DSM-III-R waarbij een categoriale indeling van 
persoonlijkheidsstoornissen werd gebruikt. Dit houdt in dat de stoornis, afhankelijk 
van het aantal criteria waaraan voldaan wordt, aanwezig of afwezig is. Over deze 
visie wordt veel gediscussieerd, en in recent onderzoek worden steeds meer 
dimensionale persoonlijkheidstrekken naast de persoonlijkheidsstoornissen 
meegenomen.  

In het eerste hoofdstuk werd een overzicht gegeven van de in de literatuur 
gevonden prevalentiecijfers van persoonlijkheidsstoornissen bij mensen met 
sociale fobie, paniekstoornis (met of zonder agorafobie), dwangstoornis en 
gegeneraliseerde angststoornis. Het doel hiervan was om een helder beeld te 
krijgen van de comorbiditeit tussen sociale fobie en persoonlijkheidsstoornissen. 
Het bleek dat bij ongeveer de helft van alle onderzochten minstens één 
persoonlijkheidsstoornis werd vastgesteld, ongeacht de aard van de angststoornis. 
Bij alle vier angststoornissen waren de vermijdende persoonlijkheidsstoornis en de 
afhankelijke persoonlijkheidsstoornis de meest voorkomende 
persoonlijkheidsstoornissen. Door de overeenkomst in criteria zou men 
verwachten dat de sociale fobie en vermijdende persoonlijkheidsstoornis vaker 
samen voorkomen dan bijvoorbeeld de paniekstoornis en vermijdende 
persoonlijkheidsstoornis, maar dit bleek niet uit ons literatuuronderzoek. De 
vermijdende persoonlijkheidsstoornis kwam gemiddeld evenveel voor bij de 
paniekstoornis, de dwangstoornis, de gegeneraliseerde angststoornis en de sociale 
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fobie. Verder kwam uit dit overzicht naar voren dat de onderzochten met een 
persoonlijkheidsstoornis meer psychopathologie rapporteerden en meer additionele 
angst en depressieve diagnoses hadden dan de onderzochten zonder een 
persoonlijkheidsstoornis. Verschillende modellen werden beschreven die de relatie 
tussen angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen kunnen verklaren. In de 
literatuur werd voor de relatie tussen sociale fobie en de vermijdende 
persoonlijkheidsstoornis de continuüm hypothese gevonden: beide stoornissen 
delen dezelfde onderliggende kenmerken (geen kwalitatieve verschillen) en er is 
alleen een kwantitatief verschil in de ernst van de klachten. Deze hypothese sluit 
nauw aan bij het attenuatie model. Dit comorbiditeitsmodel gaat uit van een 
gemeenschappelijk onderliggend construct dat verantwoordelijk is voor het 
ontwikkelen van verschillende stoornissen. Op grond van dit model werd in dit 
hoofdstuk verondersteld dat angststoornissen en de vermijdende 
persoonlijkheidsstoornis aan elkaar gerelateerd zijn door hetzelfde onderliggende 
construct, namelijk sociale angst/ interpersoonlijke sensitiviteit. Sociale angst 
wordt in dit verband omschreven als de interactie tussen twee 
persoonlijkheidsdimensies: Introversie en Neuroticisme.  

In het tweede hoofdstuk kwam de prevalentie van 
persoonlijkheidsstoornissen bij angststoornissen aan bod, vanuit het perspectief 
van diagnostiek en behandeling. De voor- en nadelen van de verschillende 
diagnostische instrumenten voor het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen 
werden besproken. Het semi-gestructureerde interview wordt gezien als de gouden 
standaard voor het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen. Wat betreft de 
invloed van persoonlijkheidsstoornissen op het effect van cognitieve 
gedragstherapie, bleken de resultaten in de onderzoeksliteratuur niet geheel 
eenduidig. Hierbij bleek mee te spelen dat in verschillende onderzoeken, 
verschillende diagnostische instrumenten waren gebruikt, evenals verschillende 
behandelingsstrategieën en verschillende onderzoekspopulaties. Daarnaast werd 
geconstateerd dat additionele as I pathologie meestal niet werd meegenomen in 
onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidsstoornissen op het effect van 
behandeling van de primaire as I stoornis. Naast de invloed van 
persoonlijkheidsstoornissen op de behandelingsresultaat, waar inmiddels al het 
nodige onderzoek over gepubliceerd is, werd opgemerkt dat het ook belangrijk is 
om de invloed van persoonlijkheidsstoornissen op het behandelingsproces te 
onderzoeken. 
 Hoofdstuk drie beschreef een onderzoek naar de Personality Diagnostic 
Questionnaire-Revised (PDQ-R) een zelfrapportage vragenlijst die pretendeert 
persoonlijkheidsstoornissen te kunnen vaststellen. Zoals was geconcludeerd in 
hoofdstuk 2, wordt het interview als gouden standaard gezien. Deze methode is 
echter tamelijk tijdrovend. Als alternatief werd de volgende procedure voorgesteld: 
de screening van persoonlijkheidsstoornissen met behulp van een zelf-rapportage, 
gevolgd door de afname van een semi-gestructureerd interview bij positieve 
indicatoren op de vragenlijst. De waarde van de PDQ-R als screeningsinstrument 
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werd daartoe onderzocht in een ambulante populatie angstige patiënten (DSM-III-R 
sociale fobie, dwangstoornis en paniekstoornis met agorafobie). Een semi-
gestructureerd interview (SCID-II) werd gebruikt als criterium. De cut-offs van de 
PDQ-R werden bijgesteld totdat de optimale overeenstemming voor alle schalen 
tussen beide instrumenten bereikt was. De resultaten laten zien dat het verhogen van 
de cut-off leidde tot beduidend minder fout-positieve diagnoses en maar een lichte 
stijging van de fout-negatieve diagnoses. Een belangrijke conclusie is dan ook dat 
de PDQ-R geschikt is als screeningsinstrument waarna een positieve diagnose dient 
te worden geverifieerd met behulp van een semi-gestructureerd interview. Bij deze 
diagnostische twee-stappen methode moet met een aantal aspecten rekening 
gehouden worden: 1) verschillen in prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen: de 
cut-off scores zullen verschillen met de prevalentiecijfers in de populatie; 2) de mate 
waarin de PDQ-R in staat is om “state’’ en “trait” (toestandsbeeld en 
persoonlijkheid) te kunnen onderscheiden; 3) de gevolgen van het niet onderkennen 
van persoonlijkheidsstoornissen (de fout-negatieve diagnoses), waardoor 
bijvoorbeeld een onjuiste indicatiestelling voor behandeling wordt gedaan; 4) de 
beperkte validiteit van de persoonlijkheidsstoornissen. Dit onderzoek vraagt om een 
replicatie met dezelfde instrumenten, in verschillende populaties ,maar dan met de 
nieuwe versies (DSM-IV), zodat de PDQ-4+, met aangepaste cut-offs voor 
specifieke populaties, daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebruikt als 
screeningsinstrument. Tevens zal de predictieve validiteit nader onderzocht moeten 
worden.  
 In hoofdstuk vier werd een empirisch onderzoek naar de overlap tussen de 
gegeneraliseerde sociale fobie en de vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
beschreven. Vier groepen sociaal fobici werden vergeleken op psychopathologie, 
persoonlijkheidstrekken, en sociaal en arbeidsgerelateerd functioneren. 
Gegeneraliseerde sociaal fobici met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
rapporteerden meer sociaal fobische vermijding, depressieve symptomen, 
neuroticisme, introversie en problemen in het sociaal en arbeidsgerelateerd 
functioneren in vergelijking met gegeneraliseerde sociaal fobici zonder 
persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een diagnose specifieke sociale fobie 
(patienten die slechts een beperkt aantal situaties vermeden) bleken de minst 
ernstige klachten of gevolgen te hebben. De sociaal fobici met meer dan een 
persoonlijkheidsstoornis bleken het meest ernstig geïnvalideerd te zijn op bijna alle 
variabelen. De analyses lieten zien dat introversie en depressieve symptomen 
gezamenlijk bij 85 procent van sociaal fobici de aan- of afwezigheid van een 
vermijdende persoonlijkheidsstoornis kon voorspellen. Deze bevindingen werden 
besproken vanuit het attentuatiemodel.  
 In de studie in hoofdstuk vijf werd de invloed van 
persoonlijkheidsstoornissen op het effect van een exposure in vivo behandeling 
voor sociale fobie onderzocht. De behandeling bestond uit vijftien sessies 
individuele therapie van anderhalf uur waarvan ongeveer zestig minuten werd 
besteed aan exposure in vivo-oefeningen met eventueel begeleiding van de 
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therapeut. Er werd geen gebruik gemaakt van cognitieve technieken. De resultaten 
van deze behandeling werden vergeleken voor de volgende drie groepen: sociaal 
fobici zonder een persoonlijkheidsstoornis, sociaal fobici met een vermijdende 
persoonlijkheidsstoornis en sociaal fobici met meer dan één 
persoonlijkheidsstoornis. De hypothese werd onderzocht dat sociaal fobici met en 
zonder persoonlijkheidsstoornis even veel baat zouden hebben bij de behandeling: 
ze zouden allen dezelfde verbetering laten zien. Dit werd inderdaad in dit het 
onderzoek gevonden. Daarnaast werd gekeken naar de invloed van additionele 
angst- en depressieve stoornissen. Ook deze stoornissen bleken geen invloed op 
het effect van de exposure in vivo behandeling te hebben. Deze resultaten bleken 
drie maanden na de behandeling nog steeds aanwezig.  
 In hoofdstuk zes werden de lange termijn resultaten van het onderzoek uit 
hoofdstuk vier beschreven. Vijftien maanden na afloop van de behandeling werden 
de gegevens verzameld van 80 procent van de sociaal fobici die tot de eerste 
evaluatie (na drie maanden) gevolgd waren. Allereerst werd gekeken naar 
verschillen tussen de groep die participeerde in de evaluatie na 15 maanden en de 
groep die niet meer meedeed. Er werden geen verschillen in klachten bij 
voormeting en evaluatie na drie maanden gevonden. De groep die niet meer 
meedeed had vaker eerdere behandeling gehad terwijl bij de participanten, bij de 
evaluatie na drie maanden, meer persoonlijkheidspathologie werd gevonden. De 
belangrijkste vraag betrof verschil in effectiviteit op langere termijn tussen de drie 
eerder genoemde groepen. Het bleek dat in alle drie groepen de patiënten de 
behandelingsresultaten hadden kunnen vasthouden. Wel was er een aantal 
patienten dat meldde dat zij een behandeling gevolgd hadden na de behandeling 
binnen het onderzoek. Zij werden vergeleken met de mensen die geen verdere 
behandeling rapporteerden. Er bleek geen verschil in mate van 
persoonlijkheidspathologie. De mensen die verdere behandeling gevolgd hadden 
rapporteerden wel meer depressieve en sociaal angstige cognities, zowel tijdens de 
evaluatie na drie maanden als bij de evaluatie na vijftien maanden. Het aantal 
additionele angst of depressieve stoornissen was echter niet verschillend tussen 
beide groepen.  
 De volgende stap betrof onderzoek naar proces-gerelateerde variabelen. 
Aangezien het aantal mensen dat voortijdig met de behandeling stopte aanzienlijk 
was (zo’n 30 procent), waren we in het bijzonder geïnteresseerd in factoren die een 
rol speelden bij het voortijdig stoppen met de behandeling. De verwachting was dat 
patiënten met een persoonlijkheidsstoornis meer moeite zouden hebben met het 
opbouwen van een therapeutische relatie. In hoofdstuk zeven werden 
persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidstrekken onderzocht als voorspellers 
voor de therapeutische relatie (gemeten in de derde sessie). De relatievragenlijst van 
Litaer werd gebruikt voor het vaststellen van zowel de perceptie van de patiënt als 
die van de therapeut ten aanzien van de kwaliteit van de therapeutische relatie. 
Paranoide en obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis-trekken correleerden 
negatief met de perceptie van de patiënt. De mate van persoonlijkheidspathologie (de 
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somscore van alle persoonlijkheidsstoornis-criteria) kon 14 procent van de variantie 
van de kwaliteit van de relatie, zoals gezien door de patiënt, verklaren. Paranoide 
persoonlijkheidsstoornistrekken waren negatief gecorreleerd aan de kwaliteit van de 
therapeutische relatie zoals door de therapeut gezien. De persoonlijkheidstrek 
hostiliteit verklaarde 21 procent van de variantie van de kwaliteit van de relatie zoals 
gezien door de therapeut. Verder onderzoek naar factoren die een rol spelen in het 
therapeutische proces en, in het bijzonder, in de therapeutische relatie is wenselijk 
waarbij ook persoonlijkheidsaspecten van de therapeut onderzocht dienen te worden.  
 In de studie in hoofdstuk acht werden voorspellers onderzocht die 
gerelateerd zijn aan het voortijdig stoppen met de behandeling. Tussen de drop-
outs en de afronders werden geen verschillen gevonden in ernst van de klachten of 
de aanwezigheid van een persoonlijkheidsstoornis. Wel bleken de drop-outs meer 
paranoide persoonlijkheidsstoornis-kenmerken te hebben en beschreven zij 
zichzelf als dominanter en sociaal inadequater dan de sociaal fobici die de 
behandeling afrondden. Ook bleek dat de sociaal fobici die vóór de derde sessie 
gestopt waren met de behandeling, vooraf een veel minder positieve verwachting 
van de behandeling hadden dan zij die na de derde sessie gestopt waren of die de 
behandeling afgerond hadden. Twee factoren bleken in staat om drop out te 
voorspellen: de persoonlijkheidstrek dominantie en de aanwezigheid van een 
depressieve stoornis. Naar aanleiding van deze bevindingen werden de volgende 
suggesties gedaan om het drop-out risico te verkleinen. In het algemeen zouden 
motivationele strategieën de verwachting van behandeling positief kunnen doen 
stijgen; cognitieve interventies lijken van belang wanneer er tevens sprake is van 
een depressieve stoornis en tenslotte dient de therapeut alert te zijn op zijn 
professionele houding ten opzichte van met name dominante personen. Deze 
suggesties verdienen verder onderzoek. 
 Tenslotte werden in het laatste hoofdstuk alle bevindingen op een rijtje gezet 
en implicaties voor de klinische praktijk en verder onderzoek gegeven. In ons 
onderzoek gingen we uit van exposure in vivo als effectieve methode voor de 
behandeling van sociale fobie. Klinische implicaties voor de huidige bevindingen 
werden besproken. Nader onderzoek werd aanbevolen waarbij ook andere 
populaties betrokken zouden moeten worden. De volgende verandering in de 
DSM-IV classificatie van sociale fobie en vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
werd voorgesteld: de generaliseerde sociale fobie komt te vervallen en de 
vermijdende persoonlijkheidsstoornis blijft bestaan op as II. Hierdoor heeft deze 
diagnose een kleinere kans om bij andere angst- of depressieve stoornissen gemist 
te worden. Wel dient op as I de specifieke sociale fobie te blijven bestaan, en nader 
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze specifieke sociale fobie gedefiniëerd zou 
moeten worden. Ook is verder onderzoek gewenst naar de invloed van andere 
specifieke persoonlijkheidsstoornissen en specifieke angst of depressieve 
stoornissen (en ook de interactie tussen beide) op het effect van behandeling bij 
sociale fobie. Hierbij kunnen dan ook andere persoonlijkheidsdimensies 
meegenomen worden zoals bijv. de Big Five. Met name over de predictieve 
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waarde van dit concept weten we nog niet zoveel. Een andere onderzoekslijn 
betreft onderzoek naar een cognitief verklaringsmodel. Dit model biedt 
mogelijkheden om de effectiviteit van behandeling bij sociale fobie nog meer te 
verbeteren. 
 
 




