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SAMENVATTING	
	

ACHTERGROND	

Onderzoek	heeft	aangetoond	dat	patiënten	met	somatoforme	stoornissen	een	hoge	mate	van	functionele	beperkingen	hebben,		

in	hoge	mate	medische	zorg	gebruiken	en	moeilijk	te	behandelen	zijn.	Er	 is	nog	weinig	bekend	over	de	differentiatie	binnen	de	

somatoforme	 patiëntengroep	 van	 patiënten	 met	 en	 zonder	 persoonlijkheidsstoornissen.	 Meer	 inzicht	 in	 dit	 onderscheid	 kan		

bijdragen	aan	een	beter	zicht	op	de	pathologie	en	de	daarbij	passende	behandelindicatie	mogelijkheden.	

	

DOEL	

Het	onderzoeken	van	de	verschillen	op	het	gebied	van	comorbide	As	1	stoornissen,	 lijdensdruk,	hechtingsstijlen	en	alexithymie	

tussen	somatoforme	patiënten	met	en	zonder	persoonlijkheidsproblematiek	binnen	de	specialistische	GGZ.		

	

METHODE	

Bij	101	patiënten,	allen	gediagnosticeerd	met	een	somatoforme	stoornis,	werden	middels	vragenlijsten	gegevens	over	klachten,	

alexithymie,	hechtingsstijlen	en	persoonlijkheidsstoornissen	verzameld.	De	patiënten	met	een	somatoforme	stoornis	met	(SFS	+	

AS	II)	en	zonder	persoonlijkheidsstoornis		(SFS)	werden	vergeleken	middels	deze	vragenlijsten.	

	

RESULTATEN	

De	groep	SFS	+	AS	II	rapporteerde	significant	hogere	lijdensdruk,	voldeed	aan	meer	comorbide	As		1	stoornissen,	vergeleken	met	

de	groep	SFS.	De	groep	SFS	+	AS	II	rapporteerden	vaker	een	gepreoccupeerde	en	angstige	hechtingsstijl	te	gebruiken	dan	de	SFS	

groep,	die	weer	 vaker	een	gereserveerde	hechtingsstijl	 hanteerden.	Tevens	kwam	er	 vaker	alexithymie	voor	bij	SFS	+	AS	 II	 en	

rapporteerde	de	SFS	+	AS	II	groep	meer	meegemaakte	traumata	een	langere	behandelduur	dan	de	SFS	groep.	

	

CONCLUSIE	

De	resultaten	impliceren	dat	de	patiëntengroep	SFS	met	een	persoonlijkheidsstoornis	meer	lijdt,	meer	comorbide	As	I	stoornissen	

heeft,	 gebruik	 van	 andere	hechtingsstijlen	 en	 er	 vaker	 sprake	 is	 van	 alexithymie.	Mogelijk	 heeft	 de	SFS	+	AS	 II	 groep	meer	of	

andere	behandelzorg	nodig		dan	de	SFS	groep	zonder	persoonlijkheidsstoornis.	Toekomstig	onderzoek	kan	zich	richten	op	follow	

up	onderzoek	om	na	te	gaan	of	de	twee	groepen	ook	verschillend	reageren	wat	betreft	klachtenreductie	en	verbetering	van	de	

kwaliteit	van	leven	op	de	nu	aangeboden	therapie.	
	

	

TREFWOORDEN	 somatoforme	stoornis,	persoonlijkheidsstoornis,	comorbiditeit,	hechtingen	,	alexithymie	
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INLEIDING	
	

Somatoforme	 stoornissen	 (SFS)	 verwijzen	 naar	 een	 groep	 van	 psychiatrische	 condities	 die	 gekenmerkt	 worden	 door	

verschillende	 somatische	 symptomen,	 zoals	 vermoeidheid	 of	 chronische	 pijn	 die	 vooralsnog	 niet	 (volledig)	 kunnen	 worden	

verklaard	 door	 een	 medische	 diagnose.	 In	 de	 DSM-IV1	worden	 de	 volgende	 zeven	 SFS	 genoemd:	 de	 somatisatiestoornis,	 de	

conversiestoornis,	 de	 stoornis	 van	 de	 lichaamsbeleving,	 de	 pijnstoornis,	 hypochondrie,	 de	 ongedifferentieerde	 somatoforme	

stoornis	 en	de	 somatoforme	 stoornis	niet	 anderszins	omschreven	 (NAO)	 (APA,	2001).	 	 SFS	 zijn	 veel	 voorkomende	 stoornissen	

onder	de	algemene	bevolking.	De	richtlijn	SOLK	(2011)	meldt	dat	tot	40%	van	de	consulten	bij	huisartsen	lichamelijke	klachten	

betreffen	 waarvoor	 geen	 of	 een	 onvoldoende	 somatische	 verklaring	 gevonden	 wordt.	 Langdurige,	 ernstige	 somatisch	

onvoldoende	 verklaarde	 klachten	 kent	 een	 prevalentie	 van	 ongeveer	 2,5%	 (Richtlijn	 SOLK,	 2011;	 Zonneveld,	 	 Van	 ’t	 Spijker,	

Passchier,	 van	 Busschbach	 &	 Duivenvoorden,	 2009).	 Deze	 groep	 patiënten	met	 SFS	 vormt	 volgens	 van	 der	 Mast	 (2006)	 een	

serieus	 gezondheidzorgprobleem	 en	 een	 maatschappelijk	 probleem.	 De	 kans	 op	 arbeidsongeschiktheid	 en	 sociaal	 geïsoleerd	

raken	is	groot,	waardoor	emotionele	en	psychiatrische	problemen	en	financiële	kosten	kunnen	ontstaan	(Barsky,	Orav	&	Bates,	

2005;	Mast,	2006).	Patiënten	met	SFS	worden	dan	ook	in	ernstige	mate	beperkt	in	hun	algehele	functioneren.		

	

Behandeling	 van	 SFS	 is	 ingewikkeld	 gebleken.	 Patiënten	 met	 SFS	 overtuigen	 van	 het	 nut	 van	 psychologische	

behandeling	 is	moeilijk	 vanwege	 de	 hardnekkige	medische	 attributie	 van	 de	 klachten	 en	 hun	 behandeling	 (Mayou,	 Kirmayer,	

Simon,	 Kroenke	&	 Sharpe,	 2008).	De	 cognitieve	 gedragstherapie	 is	 vooralsnog	 de	meest	 onderzochte	 en	 	 succesvol	 gebleken	

behandeling	 (Bass	&	Murphy,	 1995;	Brown,	 2004;	Tazaki	&	Landlaw,	 2006;	Zonneveld	 et	 al.,	 2009),	maar	 ook	onderzoek	naar	

psychodynamische	 interpersoonlijke	 therapie	 (Sattel	 et	 al.,	 2012),	 psychodynamische	 therapie	 (Monsen	 &	 Monsen,	 2000)	 en	

kortdurende	groepstherapie	(Brown,	2004;	Zonneveld,	2013)	lieten	goede	resultaten	zien.	Toch	kan	behandeling	zeer	moeizaam	

verlopen	 vanwege	 de	 blijvende	 medische	 attributie	 van	 de	 klachten,	 uitval	 binnen	 de	 behandeling	 en	 veel	 somatoforme	

symptomen	blijken	niet	of	onvoldoende	ontvankelijk	voor	therapie	(Brown,	2004;	Koelen	et	at.,	2014).			

	
	 Persoonlijkheidsstoornissen	 komen	 in	 het	 bijzonder	 frequent	 voor	 bij	 SFS	 (Allen	&	Woolfolk,	 2010;	Bass	&	Murphy,	

1995;	Katon,	 Sullivan	&	Walker,	 2001;	 Leibrand,	Hiller	&	 Fichter,	 1999).	 Verschillende	 onderzoeken	 geven	 een	 prevalentie	 van	

geclassificeerde	 persoonlijkheidsstoornissen	 bij	 somatiserende	 patiënten	 van	 51	 tot	 62%	 (Garcia-Campayo,	 Alda,	 Sobradiel,	

Olivan	&	Pascual,	2007;	Leibrand	et	al.,	 1999;	Noyes	et	al.,	2001)	 tegen	27%	bij	de	niet-somatiserende	patiënten	 (Noyes	et	al.,	

2001).	Van	Der	Boom	en	Houtveen	(2014)	vonden	in	hun	onderzoek	in	een	Nederlandse	populatie	bij	50,6%	van	de	patiënten	met	

een	somatoforme	stoornis	een	comorbide	persoonlijkheidsstoornis.			

Onderzoek	 in	 een	 Griekse	 SFS	 populatie	 laat	 een	 hoge	 mate	 van	 comorbiditeit	 met	 As	 I	 stoornissen	 en	

persoonlijkheidsstoornissen	 zien	 (Garyfallos	 et	 al.,	 1999).	 Zij	 vonden	 dat	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 comorbide	

persoonlijkheidsstoornis	naast	een	somatoforme	stoornis	meer	ernstige	psychopathologie	laat	zien	als	ook	verminderde	niveaus	

van	 functioneren	 (Garyfallos	 et	 al.,	 1999).	 Een	 limitatie	 van	 deze	 studie	 is	 wel	 dat	 het	 niveau	 van	 functioneren	 alleen	 werd	

gemeten	 met	 de	 GAF-score,	 een	 manier	 die	 slechts	 in	 beperkte	 mate	 betrouwbaar	 is	 gebleken	 op	 grond	 van	 de	 matige	

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid	(Grootenboer	et	al.,	2009).	Daarbij	heeft	de	Griekse	studie	de	rol	van	alexithymie	en	hechting	

niet	 meegenomen,	 concepten	 die	 veel	 in	 verband	 gebracht	 worden	 met	 somatoforme	 stoornissen	 en	

persoonlijkheidsproblematiek	(o.a.	Bach	&	Bach,	1994;	Ciechanowski,	Walker,	Katon	&	Russo,	2002;	Kojiman,	2012;	Kooijman	&	

Koelen,	2012;	Mikulincer	&	Shaver,	2007;	Waller	&	Scheidt,	2006).			

Uit	 recente	 onderzoeken	 blijkt	 dat	 zowel	 het	 voorkomen	 van	 onbegrepen	 lichamelijke	 klachten	 als	

persoonlijkheidsproblematiek	geassocieerd	zijn	met	een	onveilige	hechtingsstijl	 (Ciechanowski	et	al.,	2002;	Kooiman	&	Koelen,	

2012;	Mikulincer	&	Shaver,	 2007;	Spaans,	Veselka,	 Luyten	&	Bühring,	 2009)	 en	het	 voorkomen	van	alexithymie	 (Bach	&	Bach,	

1994;	Barsky	Reese,	2008;	Kojima,	2012).	Verschillende	onderzoekers	menen	dat	de	gehechtheidtheorie	sterk	bijdraagt	aan	het	

begrip	 van	 het	 ontstaan	 en	 de	 instandhouding	 van	 SFS	 (Ciechanowski	 et	 al.,	 2002;	 	 Kooijman	 &	 Koelen,	 2012;	 Mikulincer	 &	

Shaver,	2007;	Spaans	et	al.,	2009;	Stuart	&	Noyes,	1999;	Waller	&	Scheidt,	2006).	Uit	de	beperkt	beschikbare	literatuur	blijkt	dat	

onveilige	 gehechtheid	 frequent	 voorkomt	 bij	 patiënten	met	 een	 somatoforme	 stoornis	 (Gill,	 Scheidt,	 Hoeger	 &	 Nickel,	 2008;	

																																																																				
1	Ten	tijde	van	dit	onderzoek	werd	er	nog	gewerkt	met	de	DSM-IV-TR.	
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Waller,	Scheidt	&	Hartmann,	2004;	Taylor,	Marshall,	Mann	&	Goldberg,	2012).	Waller	et	al.	 (2004)	vonden	tevens	bewijs	dat	bij	

somatoforme	 patiënten	 in	 vergelijking	 met	 de	 non-klinische	 controlegroep	 de	 gereserveerde	 hechtingsstijl	 tweemaal	 zoveel	

voorkwam	 in	 vergelijking	 met	 de	 gepreoccupeerde	 hechtingsstijl.	 Tevens	 wijst	 onderzoek	 bij	 mensen	 met	

persoonlijkheidsstoornissen	meermaals	uit	dat	er	een	duidelijke	correlatie	 is	met	het	gebruik	van	onveilige	gehechtsheidsstijlen	

(Eurelings-Bontekoe,	Verheul	&	Snellen,	2007;	Meyer,	PIlkonis,	Proietti,	Heape	&	Egan,	2001;	Nicolai,	2001).	Hieruit	blijkt	dat	bij	

patiënten	met	SFS	en	patiënten	met	persoonlijkheidsstoornissen	vaak	sprake	 is	van	het	gebruik	van	onveilige	hechtingsstijlen.	

Onduidelijk	 is	 nog	 of	 er	 verschil	 is	 in	 soort	 onveilige	 hechtingsstijl	 tussen	 patiënten	 met	 SFS	 met	 en	 zonder	

persoonlijkheidsstoornis.	

Naast	 hechting	 is	 alexithymie	 –het	 moeilijk	 emoties	 kunnen	 verbaliseren-	 een	 begrip	 wat	 van	 oudsher	 al	 met	

psychosomatische	klachten	en	affectregulatieproblemen	in	verband	gebracht	wordt	als	een	belangrijke	etiologische	factor	in	de	

ontwikkeling	van	somatoforme	problemen	(Bach	&	Bach,	1994;	van	Dijke,	2011;	de	Gucht,	Fischler	&	Heiser,	2004;	Kojiman,	2012;	

Kooiman,	 1998;	 Looper	 &	 Kirmayer,	 2002;	 Subic-Wrana,	 2005).	 Onderzoek	 laat	 zien	 dat	 er	 gemiddeld	 vaker	 sprake	 is	 van	

alexithymie	bij	patiënten	met	SFS	in	vergelijkingen	met	patiënten	met	andere	psychiatrische	problemen	(Bach	&	Bach,	1995;	Gil	

et	al.,	2008;	Landa,	Peterson	&	Fallon,	2012;	Picardi,	Toni	&	Caroppo,	2005;	Speranza,	Loas,	Wallier,	&	Corcos,	2007).		Wat	bekend	

is	over	patiënten	met	persoonlijkheidsstoornissen	en	alexithymie	komt	met	name	uit	onderzoek	bij	mensen	met	een	Borderline	

Persoonlijkheidsstoornis	(BPS)	(Loas,	Speranza,	Pham-Scottez,	Perez-Diaz	&	Corcos,	2012;	Modestin,	Furrer,	Malli,	2004;	New,	et	

al.,	2012;	Webb	&	McMurray,	2008).	Patiënten	met	persoonlijkheidsstoornissen,	en	met	name	de	BPS	scoren	vaker	positief	op	

alexithymie	(van	Dijke.,	2011;	Loas	et	al.,	2012;	Modestin	et	al.,	2004;		New	et	al.,	2012;	Webb	&	McMurray,	2008).	Er	is	nog	weinig	

bekend	 wat	 het	 verschil	 is	 tussen	 de	 patiëntengroep	 SFS	 zonder	 en	 met	 een	 persoonlijkheidsstoornis	 in	 de	 Nederlandse	

populatie.	De	huidige	studie	richt	zich	dan	ook,	naast	de	mogelijke	verschillen	op	het	gebied	van	lijdensdruk	en	comorbide	As	 I	

stoornissen,	 op	 de	 mogelijk	 belangrijke	 verschillen	 tussen	 patiënten	 met	 een	 somatoforme	 stoornis	 met	 en	 zonder	 een	

comorbide	persoonlijkheidsstoornis	op	het	gebied	van	alexithymie	en	hechting.	Om	behandelingen	voor	deze	doelgroep	 in	de	

toekomst	te	kunnen	verbeteren,	is	het	zinnig	te	onderzoeken	wat	belangrijke	verschillen	zijn	tussen	de	SFS	patiënten	zonder	en	

met	een	persoonlijkheidsstoornis.	Een	hypothese	hierbij	is	dat	de	groep	patiënten	met	comorbide	persoonlijkheidsproblematiek	

mogelijk	meer	en	andere	zorg	nodig	heeft	vergeleken	met	de	groep	zonder	persoonlijkheidsproblematiek.		

	

KLINISCHE	RELEVANTIE	ONDERZOEK		EN	ONDERZOEKSDOEL	

Concluderend	 kan	 gezegd	 worden	 dat	 SFS	 veel	 voorkomen	 en	 patiënten	 in	 zeer	 ernstige	mate	 belemmeren	 in	 hun	 dagelijks	

functioneren.	 Onze	 kennis	 van	 de	 pathogenese	 van	 SFS	 is	 gefragmenteerd	 en	 we	 weten	 weinig	 over	 de	 rol	 van	 biologische,	

psychologische	 en	 culturele	 factoren	 in	 de	 ontwikkeling	 van	 SFS	 (Eurelings-Bontekoe	 et	 al.,	 2007).	 	 En	 SFS	 blijken	 daarnaast	

moeilijk	 te	behandelen	 (Mayou	et	al.,	2008).	Alexithymie	en	hechting	 lijken	bij	zowel	SFS	als	As	 II	een	belangrijke	rol	 te	spelen	

(Deborde	et	al.,	2012;	Spaans	et	al,	2009)	maar	wat	de	verschillen	zijn	tussen	patiënten	met	en	zonder	persoonlijkheidsstoornis	is	

niet	 duidelijk.	 De	meeste	 studies	 focussen	 zich	 op	 patiënten	 in	 de	 eerstelijn	 of	 klinische	 behandelcentra	 en	 niet	 zozeer	 in	 de	

tweedelijns	ambulante	Nederlandse	zorg	(Van	der	Boom	&	Houtveen,	2014).		Er	is	in	het	bijzonder	nog	onvoldoende	bekend	wat	

het	verschil	 is	tussen	de	patiënten	met	SFS	met	en	zonder	persoonlijkheidsstoornis	op	het	gebied	van	alexithymie	en	hechting.	

Ook	is	onvoldoende	bekend	of	mensen	met	SFS	en	een	persoonlijkheidsstoornis	ernstiger	lijden	en	minder	tevreden	zijn	over	hun	

kwaliteit	van	leven.		

Op	 grond	 van	 bovenstaande	 bestaat	 het	 vermoeden	 dat	 er	 belangrijke	 verschillen	 zijn	 op	 het	 gebied	 van	 lijdensdruk,	

comorbiditeit,	hechting	en	alexithymie	tussen	SFS	patiënten	met	een	comorbide	persoonlijkheidsstoornis	 (SFS	+	AS	 II),	en	SFS	

patiënten	zonder	een	persoonlijkheidsstoornis	(SFS).		Het	beperkte	onderzoek	dat	hier	over	gedaan	is,	laat	zien	dat	patiënten	met	

SFS	en	een	persoonlijkheidsstoornis	een	meer	comorbiditeit	van	As	I	stoornissen	hebben	als	ook	een	ernstiger	psychopathologie	

in	vergelijking	met	 	patiënten	met	SFS	 	 (Garyfallos	et	al.,	1999).	De	huidige	studie	onderzoekt	de	vraag	of	er	verschillen	zijn	 in	

lijdensdruk,	kwaliteit	van	leven,	comorbide	As	I	stoornissen,	gebruikte	hechtingsstijlen	en	voorkomen	van	alexithymie	tussen	SFS	

patiënten	zonder	(SFS)	en	met	een	persoonlijkheidsstoornisin	een	Nederlandse	populatie.	Hierbij	is	de	verwachting	dat	de	SFS	+	

AS	 II	groep	zich	zal	onderscheiden	van	de	groep	SFS	door	een	hogere	 lijdensdruk,	een	slechtere	kwaliteit	van	 leven,	meer	As	1	

comorbiditeit,	als	ook	dat	er	vaker	sprake	zal	zijn	van	alexithymie	en	gebruik	van	onveilige	hechtingsstijlen.	
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METHODEN	
ONDERZOEKSOPZET	

Het	 onderzoek	 vond	 plaats	 binnen	 PsyQ	 Haaglanden,	 programma	 Somatiek	 en	 Psyche,	 een	 specialistische	 tweedelijns	 GGZ	

instelling	 die	 zich	 richt	 op	 de	 behandeling	 van	 mensen	 tussen	 de	 18	 en	 65	 jaar	 met	 lichamelijke	 en	 psychische	 klachten.	

Participanten	 zijn	 geworven	 in	 de	 periode	 april	 2014	 tot	 juni	 2015.	 Het	 onderzoek	 is	 cross-sectioneel	 als	 ook	 descriptief	 en	

explorerend	van	aard.		

	

PARTICIPANTEN	

Participanten	werden	aangemeld	voor	specialistische	behandeling	i.v.m.	het	vermoeden	van	een	SFS	of	al	in	behandeling	zijn	met	

een	 SFS	 als	 diagnose.	 Inclusiecriteria	 waren	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 somatoforme	 stoornis	 en	 voldoende	 motivatie	 voor	

behandeling.	 Exclusiecriteria	 waren	 het	 niet	 machtig	 zijn	 van	 de	 Nederlandse	 taal	 in	 woord	 en	 geschrift,	 verslaafd	 zijn	 aan	

middelen,		en	het	gediagnosticeerd	zijn	met	een	psychotische	stoornis.	

	

MEETINSTRUMENTEN	

Aanwezigheid	persoonlijkheidsstoornis	

De	PDQ-R	zal	gebruikt	worden	als	screener	voor	persoonlijkheidsstoornissen,	om	te	bepalen	of	er	een	SCID-II	afgenomen	moet	

worden	om	één	of	meerdere	persoonlijkheidsstoornissen	vast	te	stellen.	Bij	een	PDQ-R	score	van	>	39	zal	er	een	SCID-2	afname	

plaatsvinden	waarbij	de	persoonlijkheidstoornissen-subsecties	van	de	SCID-2	worden	afgenomen	waar	de	patiënt	bij	de	PDQ-R	

positief	 op	 scoort.	 Een	 patient	 valt	 in	 de	 subgroep	 SS	 +	 AS	 II	 als	 hij	 voldoet	 (middels	 de	 SCID-2)	 aan	 één	 of	 meerdere	

persoonlijkheidsstoornissen.	

De	Personality	Disorder	Questionnaire	–	revised	(PDQ-R)	(Hyler,	Skodol,	Oldham,	Kellman	&	Doidge,	1992)	screent	de	

aanwezigheid	van	DSM-IV	persoonlijkheidsstoornissen.	De	participant	moet	aangeven	of	het	 item	op	hem	van	toepassing	 is	of	

niet.	Een	PDQ-R	score	<40		wordt	gezien	als	de	cutoff	score	van	afwezigheid	van	een	persoonlijkheidsstoornis	(Dingemans	&	Sno,	

2004;	 Eurelings-Bontekoe	 et	 al.,	 2007;	 Hyler	 et	 al.,	 1992).	 Een	 PDQ-R	 score	 >39	 kan	 indicatief	 zijn	 voor	 het	 bestaan	 van	

persoonlijkheidsstoornis.	Onderzoeken	naar	validiteit	en	betrouwbaarheid	 laten	overwegend	zien	dat	de	PDQ-R	een	sensitieve	

screener	is,	maar	dat	hij	wel	weinig	specifiek	is	(Dingemans	&	Sno,	2004).	

De	SCID-II	 (Structured	Clinical	 Interview	for	DSM-IV	Axis	 II	Personality	Disorders)	(First,	Gibbon,	Spitzer,	Williams	&	

Benjamin,	 1997;	 Ryder,	 Costa	 &	 Bagby,	 2007;)	 is	 een	 gestructureerd	 interview	 dat	 de	 aanwezigheid	 van	

persoonlijkheidsstoornissen	DSM-IV	meet	en	voldoende	betrouwbaar	en	valide	 is	gebleken.	De	SCID-2	 zal	 afgenomen	worden	

voor	de	bevestiging	van	het	bestaan	van	een	persoonlijkheidsstoornis.			

	

Lijdensdruk	

De	lijdensdruk	wordt	geoperationaliseerd	aan	de	hand	van	de	BSI,	ZBV,	QIDS-SR	en	PDS	score.	

De	Brief	 Symptom	 Inventory	 (BSI)	 (De	Beurs	&	Zitman,	2006)	 is	een	multidimensionale	klachtenlijst	die	weergeeft	 in	

welke	mate	de	onderzochte	gedurende	de	afgelopen	periode	last	had	van	psychische	en	/	of	lichamelijk	symptomen.	Deze	schaal	

bestaat	uit	53	items	verdeeld	over	9	subschalen.	De	items	wordt	gemeten	op	een	5-puntsschaal	die	loopt	van	0	(geen	problemen)	

tot	4	 (heel	 veel).	Binnen	deze	 studie	wordt	de	 totaalscore	 van	de	BSI	gebruikt	die	berekent	wordt	door	 alle	 itemsscores	op	 te	

tellen	en	door	53	(aantal	items)	te	delen.	De	score	range	zit	tussen	0	(zeer	laag)	en	4	(zeer	hoog).	De	BSI	is	een	betrouwbaar	en	

valide	opvolger	gebleken	van	de	SCL-90	en	wordt	veel	gebruikt	in	de	klinisch	setting	om	de	ernst	van	klachten	aan	te	geven	(de	

Beurs	&	Zitman	,	2006).	

De	Quick	Inventory	of	Depressive	Symptomatology	Self	Report	(QISD-SR)	(Rush	et	al.,	2002)	meet	de	aanwezigheid	

van	 depressieve	 klachten.	 	 De	 zelfrapportagevragenlijst	 bestaat	 uit	 16	 items	 verdeeld	 over	 9	 domeinen.	 Voor	 scoring	 van	 de	

vragenlijst	worden	de	negen	DSM-IV	symptoom	domeinen	van	depressie	gebruikt:	sombere	stemming,	concentratie,	zelfkritiek,	

suïcidale	ideatie,	interesse,	energie/vermoeidheid,	verstoringen	in	slaap-	en	eetpatronen	en	psychomotore	traagheid	of	agitatie.	

Elk	domein	wordt	gemeten	op	een	4	puntsschaal	 (0-3).	De	maximale	 totaalscore	bedraagt	de	 somscore	van	de	 scores	op	de	9	

domeinen	van	maximaal	27	punten.	Binnen	deze	studie	zal	de	totaalscore	meegenomen	worden.	De	QIDS-SR	heeft	een	goede	

betrouwbaarheid	en	validiteit	(Rush	et	al.,	2002).		



	

	 7	

De	Nederlandse	versie	van	de	Spielberger	State-Trait	Anxiety	Inventory	(STAI),	de	Zelf	beoordelingsvragenlijst	(ZBV)	

(van	 der	 Ploeg,	 1982,	 2000)	 zal	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 angststoornis	 bepalen.	 De	 ZBV	 bestaat	 uit	 twee	 subschalen	

toestandsangst	 (ZBV-1)	 en	 angstdispositie	 (ZBV-2).	 Binnen	 deze	 studie	 zal	 alleen	 de	 toestandsangst	 (ZBV-1)	 afgenomen	 en	

gebruikt	 worden.	 Deze	 bestaat	 uit	 20	 uitspraken	 en	 wordt	 gemeten	 door	 patiënten	 op	 een	 5-puntsschaal,	 die	 loopt	 van	 0	

(helemaal	 geen	 last)	 tot	 4	 (heel	 veel	 last)	 aan	 te	 laten	 geven	 in	 hoeverre	 ze	 de	 afgelopen	 2	 weken	 last	 hadden	 van	 diverse	

angstklachten.	De	score	range	ligt	tussen	20	en	80	punten.	Binnen	deze	studie	zal	alleen	de	ZBV-1	totaalscore	worden	gebruikt	

om	mede	 de	 lijdensdruk	 te	 bepalen.	 De	 betrouwbaarheid	 is	 als	 goed	 en	 de	 validiteit	 als	 voldoende	 beoordeeld	 door	 COTAN	

(Egberink,	Janssen	&	Vermeulen,	2009-2014)		

De	Posttraumatic	Stress	Diagnostic	Scale	(PDS)	(Foa,	Cashman,	Jaycox	&	Perry,		1995)	is	een	zelfrapportage	lijst	die	de	

ernst	van	posttraumatische	stress-symptomen	 in	kaart	brengt.	De	schaal	wordt	gemeten	op	een	4-puntsschaal	die	 loopt	van	0	

(nooit)	 tot	 3(bijna	 de	 hele	 tijd)	 (Foa	 et	 al.,	 1997;	 Mccarthy,	 2008).	 De	 totaalscore	 geeft	 een	 indicatie	 van	 ernst	 van	 de	 PTSS	

symptomen.	De	score	range	ligt	tussen	17	en	68	punten.	Binnen	deze	studie	zal	de	PDS	totaalscore	worden	gebruikt	om	mede	de	

lijdensdruk	 te	bepalen.	De	Nederlandse	vertaling	en	bewerking	 is	uitgevoerd	door	Engelhard,	Arntz	&	Van	den	Hout	 (2007)	en	

wordt	binnen	de	klinische	setting	veelvuldig	gebruikt	en	heeft	zowel	een	voldoende	betrouwbaarheid	als	validiteit.	

	

Het	 aantal	 comorbide	 As	 I	 stoornissen	 wordt	 geoperationaliseerd	 aan	 de	 hand	 van	 de	 meest	 recent	 gestelde	 DSM	 IV-TR	

classificatie.	

	

Kwaliteit	van	leven	

Om	de	 kwaliteit	 van	 leven	 te	meten	wordt	 een	 visueel	 analoge	 schaal	 (Jensen,	 Chen	&	 Brugger,	 2003;	 Kelly,2001)	 gebruikt.	

Patiënten	wordt	gevraagd	op		een	10-puntsschaal	die	loopt	van	1	(heel	erg	slecht)	tot	10	(heel	erg	goed)	aan	te	geven	hoe	ze	hun	

huidige	 kwaliteit	 van	 leven	 beoordelen.	Het	 gebruik	 van	VAS	 is	met	 name	 in	 de	medische	wereld	 een	 veel	 gebruikt	 en	 valide	

instrument	om	ernst	van	bijvoorbeeld	lichamelijke	klachten	vast	te	stellen	(Jensen	et	al.,	2003;	Kelly,	2001).	

	

Hechtingsstijl	

De	meest	gebruikte	hechtingsstijl	wordt	gemeten	met	de	Nederlandse	vertaling	van	de	Relationship	Scale	Questionnaire	(RSQ)	

(Scharfe	&	Bartholomew,	1994).	Deze	zelfrapportage	vragenlijst	bestaat	uit	30	uitspraken	waar	patiënten	moeten	aangeven	op	

een	5-puntsschaal	(1	=	helemaal	niet	mee	eens	tot	5	=	helemaal	wel	mee	eens)	in	hoeverre	ze	het	eens	zijn	met	de	uitspraken	over	

kenmerken	van	hun	relaties.	De	 lijst	onderzoekt	het	gebruik	van	de	veilige	gehechtsheidsstijl,	en	drie	onveilige	hechtingsstijlen	

namelijk	 de	gereserveerde,	 angstige	 en	gepreoccupeerde	hechtingsstijl.	 Per	 gehechtsheidsstijl	wordt	 er	 een	gemiddelde	 score	

bepaald	 door	 de	 items	 behorende	 bij	 de	 hechtingsstijl	 bij	 elkaar	 op	 te	 tellen	 en	 door	 het	 aantal	 items	 te	 delen.	 De	

gehechtsheidsstijl	 met	 de	 hoogste	 score	 wordt	 gezien	 als	 de	meeste	 gebruikte	 hechtingsstijl.	 De	 vragenlijst	 blijkt	 voldoende	

betrouwbaar	en	valide	(Bartholomew	&	Shaver,	1998;	Scharfe	&	Bartholomew,	1994).		

	

Alexithymie	

De	aanwezigheid	van	de	persoonlijkheidstrek	alexithymie	(zal	gemeten	worden	met	de	TAS-20.	De	Toronto	Alexithymia	Scale	

(TAS-20)	 (Bagby,	 Parker	 &	 Taylor,1994)	 is	 een	 zelfrapportagevragenlijst	 die	 bestaat	 uit	 20	 uitspraken	 over	 het	 ervaren	 van	

emoties	die	wordt	gemeten	op	een	5-puntsschaal:	van	1	(erg	mee	oneens)	tot	5	(erg	mee	eens).	De	totale	score	is	de	som	van	de	

antwoorden	op	de	20	uitspraken.	De	cutoff	score	voor	het	vaststellen	van	de	persoonlijkheidstrek	alexithymie	is	>60.	Binnen	dit	

onderzoek	 zal	 de	 cut-off	 score	 gebruikt	 worden	 voor	 de	 operationalisatie	 van	 aanwezigheid	 van	 alexithymie.	 Er	 zal	 tevens	

gekeken	worden	of	de	SFS	en	de	SFS	+	AS	II	groep	verschillen	op	de	TAS-20	score.	Op	basis	van	psychometrisch	onderzoek	is	de	

TAS-20	 een	 internationaal	 valide	 meetinstrument	 voor	 empirisch	 onderzoek,	 in	 zowel	 klinische	 als	 niet	 klinische	 settings	

(Kooiman,	2003;	Taylor	et	al.,	2003).	

	

PROCEDURE	

Patiënten	werden	door	de	intaker	of	behandelaar	geïnformeerd	over	het	onderzoek	en	uitgenodigd	deel	te	nemen.	Deelnemers	

participeerden	op	vrijwillige	basis	en	werden	verzocht	een	toestemmingsverklaring	te	tekenen.	De	SFS	werd	vastgesteld	door	de	

intaker	 of	 behandelaar	 in	 een	 multidisciplinair	 overleg	 (waarin	 minimaal	 een	 psychiater	 en	 GZ-psycholoog	 deelnamen).	

Participanten	konden	thuis,	of	op	locatie,	de	vragenlijsten	invullen.	De	duur	van	het	invullen	was	ongeveer	60	minuten.	Scoorden		
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participanten	>39		op	de	PDQ-R,	dan	werden	zij	telefonisch	uitgenodigd	voor	een	individuele	afspraak	voor	afname	van	de	SCID-II	

door	een	getrainde	medewerker.	De	participanten	werden	vervolgens	in	twee	groepen	verdeeld:	patiënten	met	SFS	zonder	een	

geclassificeerde	persoonlijkheidsstoornis	 	 (SFS)	en	patiënten	met	SFS	met	een	geclassificeerde	persoonlijkheidsstoornis	 (SFS	+	

AS	II).		

	

Data	Analyses	

Binnen	 dit	 onderzoek	 worden	 de	 lijdensdruk,	 kwaliteit	 van	 leven,	 aantal	 comorbide	 stoornissen	 op	 As	 I,	 meest	 gebruikte	

hechtingsstijl	en	aanwezigheid	van	alexithymie	als	afhankelijke	variabelen	geoperationaliseerd.	De	onafhankelijke	variabele	is	het	

wel	 of	 niet	 voldoen	 aan	 de	 criteria	 voor	 een	 AS	 II	 stoornis.	 Voorafgaand	 aan	 de	 hoofdanalyse	 werden	 de	 assumpties	 voor	

lineairiteit	 en	 normaalverdeling	 voor	 alle	 variabelen	 getoetst	 en	 in	 orde	 bevonden.	 Tevens	werden	 betrouwbaarheidsanalyses	

gedaan.	 Om	 de	mogelijke	 samenhang	 tussen	 de	 verschillende	 variabelen	 te	 onderzoeken	werden	 correlatieanalyses	 (Pearson	

product-moment	correlaties	en	Kendalls	Tau	correlaties)	uitgevoerd.	De	onderzoeksvraag,	zijn	er	verschillen	tussen	de	groep	SFS	

+	AS	II	en	de	groep	SFS,	werd	onderzocht	middels	t-toetsen,	Mann-Whitney	toetsen	en	chi-kwadraat	toetsen.	Tevens	zijn	hierbij	

univariate	en	multivariate	covariantieanalyses	toegepast.	In	de	covariantieanalyses	werd	gecorrigeerd	voor	duur	behandeling	en	

aantal	ervaren	traumata.	Deze	analyses	werden	uitgevoerd	met	IBM	SPSS	versie	23.0.	
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RESULTATEN	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Demografische	variabelen	

Tabel	 1	 geeft	 de	 demografische	 variabelen	 van	 beide	 groepen	 weer	 en	 Tabel	 2	 geeft	 de	 percentages	 van	 de	 verschillende	

persoonlijkheidsstoornissen	binnen	patiëntengroep	SFS	+	AS	II	weer.	Van	de	SFS	+	AS	II	groep	voldeed	31%	aan	de	criteria	van	

Tabel	1	
Sociaaldemografische	en	klinische	gegevens	van	participanten	(n=101)	van	de	groep	SFS	en	de	groep	SFS	+	AS	II	
	 SFS	(n=56)	 SFS	+	AS	II	(n=45)	 	 	 	
	 M	(SD)	 M	(SD)	 Statistiek	(df)	 Z	 p	
Geslacht	 	 	 χ2(1)	=		0.34		 	 .56	

Man	 11	 11	 	 	 	
Vrouw	 45	 34	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
Leeftijd	(jaar)	 42.3	(11.3)	 40.8	(1.8)	 t(99)=	0.65	 	 .52	
	 	 	 	 	 	
Opleidingsniveau	(%)	 	 	 U	=	1205.50	 Z	=	-.43	 .67	

Laag	 2%	 4%	 	 	 	
Midden	 55%	 56%	 	 	 	
Hoog	 43%	 40%	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
Werkstatus	(%)	 	 	 χ2(9)	=		8.48	 	 .49	

Werkend	 25%	 11%	 	 	 	
Ziektewet	 27%	 29%	 	 	 	

(deels)afgekeurd	 24%	 29%	 	 	 	
Werkeloos,	bijstand,	pensioen	 24%	 31%	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
Somatoforme	stoornis	(%)	 	 	 χ2(6)=		8.75	 	 .19	

Ongedifferentieerde	somatoforme	
stoornis	

78.2%	 60.0%	 	 	 	

Pijnstoornis	 21.8%	 26.7%	 	 	 	
Conversie	 0.0%	 4.4%	 	 	 	

Body	Dismorfic	Disorder/Hypochondrie	 0.0%	 4.4%	 	 	 	
Somatisatiestoornis	 0.0%	 2.2%	 	 	 	

Niet	anderszins	omschreven	 0.0%	 2.2%	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Eerdere	hulpverlening	 66,1%	 72.7%	 χ2(1)	=		0.51	 	 .48	
Duur	van	totale	(eerdere)	behandeling	 	 	 U	=	956.50	 Z	=	-2,11	 .04*	

0-6	mnd	 26.8%	 22.8%	 	 	 	
6-12	mnd	 17.9%	 14.9%	 	 	 	

12-24	mnd	 23.2%	 21,8%	 	 	 	
2	–	3	jaar	 16.1%	 17.8%	 	 	 	
3-5	jaar	 7.1%	 11.1%	 	 	 	
>	5	jaar	 8.9%	 22.2%	 	 	 	

Aantal	traumata	 1.29	(1.52)	 2.31	(1.81)	 U	=		840.00	 Z	=-2.95	 .00*	

Noot.	SFS	=	patiëntengroep	met	alleen	een	somatoforme	stoornis;	SFS	+	AS	II	=	de	patiëntengroep	met	een	somatoforme	stoornis	en	een	
persoonlijkheidsstoornis;	*	significant	verschil:	p		<	.05	

Tabel	2	
Percentage		geclassificeerde	persoonlijkheidsstoornissen		
Persoonlijkheidsstoornis	 Percentage	
Borderline	persoonlijkheidsstoornis	 33,8	%	
Vermijdende	persoonlijkheidsstoornis	 30,8%	
Obsessief	Compulsieve	persoonlijkheidsstoornis	 12,3%	
Paranoïde	persoonlijkheidsstoornis	 10,7	%	
Afhankelijke	persoonlijkheidsstoornis	 7,7%	
Narcistische	persoonlijkheidsstoornis	 3%	
Persoonlijkheidsstoornis	NAO	 1.7%	
Noot.	Geoperationaliseerd	met	de	SCID-2	
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meer	 dan	 één	 persoonlijkheidsstoornis.	 De	 	 twee	 groepen	 verschillen	 niet	 wat	 betreft	 geslacht,	 leeftijd,	 opleidingsniveau,	

werkstatus,	en	soort	somatoforme	stoornis.	Wel	was	de	groep	SFS	+	AS	II	significant	 langer	 in	behandeling	en	gaf	zij	aan	meer	

traumata	te	hebben	meegemaakt	dan	de	groep	SFS	(zie	Tabel	1).		

	

	

	
	
Lijdensdruk	en	kwaliteit	van	leven	
De	 variabelen	 die	 binnen	 deze	 studie	 de	 lijdensdruk	 operationaliseren	 (BSI-score,	 ZBV-score,	 PDS-score	 en	 QIDS-SR	 score),	

correleren	sterk	met	elkaar	(zie	tabel	4).	 	Middels	een	MANCOVA,	met	deze	vier	uitkomstvariabelen	als	afhankelijke	variabelen	

die	 samen	de	 lijdensdruk	bepalen	 en	met	wel	 of	 geen	persoonlijkheidsstoornis	 als	 onafhankelijke	 variabele,	 gecorrigeerd	 voor	

duur	van	behandeling	en	aantal	meegemaakte	traumata,	blijkt	er	een	significant	effect	te	zijn	van	persoonlijkheidsstoornis	op	de	

lijdensdruk.	De	univariate	toetsen	suggereren	dat	elk	van	de	lijdensdrukmaten	samenhangt	met	het	wel	of	niet	hebben	van	een	

persoonlijkheidsstoornis	 (zie	 Tabel	 6).	 Ook	 na	 correctie	 voor	 duur	 behandeling	 en	 aantal	 traumata.	 Een	 inspectie	 van	 de	

gemiddelde	scores	laat	zien	dat	de	SFS	groep	significant	lager	scoren	op	de	BSI	en	PDS	dan	de	SFS	+	AS	II	groep	(zie	Tabel	3).		

Tabel	3	
Gemiddelden	(+	S.D.)	(tenzij	anders	vermeld)	teststatistiek	en	betrouwbaarheden	van	de	uitkomstmaten.	

	

	 SFS	(n=56)	 	 SFS	+	AS	II	(n	=	45)	 	 range	 χ2	//	t	 df	 p	 α	
	 M	 S.D.	 	 M	 S.D.	 	 	 	 	 	 	
Kwaliteit	van	leven	 4.98	 1.58	 	 4.51	 1.77	 	 2-8	 χ2	=		7.19	 7	 .41	 	
Aantal	comorbide	stoornissen	As	I	
(naast	de	SFS)	

0.75	 0.72	 	 1.31	 0.97	 	 0-6	 χ2	=		12.32	 3	 .01*	 	

Geen	(%)	 41.1	%	 	 	 24.4	%	 	 	 	 	 	 	 	
1	(%)	 42.9	%	 	 	 31.1	%	 	 	 	 	 	 	 	
2	(%)	 16.1	%	 	 	 33.3	%	 	 	 	 	 	 	 	
3	(%)	 0.0	%	 	 	 11.1	%	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
BSI-score	 0.96	 0.49	 	 1.93	 0.86	 	 0.21-3.77	 t	=	-7.10	 99	 .00*	 .97	
ZBV	score	 46.16	 12.9

2	
	 57.60	 12.95	 	 20-80	 t	=	-4.54	 99	 .98	 .44	

QIDS-SR	score	 10.25	 4.07	 	 16.36	 5.23	 	 4-26	 t	=	-6.60		 99	 .11	 .77	
PDS	score	 7.11	 9.67	 	 22.22	 14.34	 	 0-47	 t	=	-6.31	 99	 .01*	 .96	
TAS-20	score	 56.32	 9.52	 	 61.56	 11.70	 	 20-88	 T	=	-2.48	 99	 .60	 .75	
Alexithymie	(%)	 42.2	%	 	 	 57.8%	 	 	 	 χ2	=		6.67	 1	 .01	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RSQ	score	veilig	 2.21	 0.51	 	 1.86	 0.46	 	 0.80	–	3.40	 t	=	3.61	 99	 .63	 .29	
RSQ	score	gereserveerd	 3.56	 0.80	 	 3.66	 0.55	 	 1.20	–	5.00	 t	=	-.90	 99	 .02*	 .53	
RSQ	score	Angstig	 2.96	 0.79	 	 3.75	 0.82	 	 1.25	–	5.00	 t	=	-4.92	 99	 .98	 .64	
RSQ	score	gepreoccupeerd	 2.58	 0.71	 	 3.26	 0.88	 	 1.00	-5.00	 t	=	-4.28	 99	 .28	 .23	
Meest	gebruikte	hechtingsstijl	(%)	 	 	 	 	 	 	 	 χ2	=		19.59	 3	 .00*	 	

Veilig	 10,7%				 	 	 0.0%	 	 	 	 	 	 	 	
Gereserveerd	 64.3%	 	 	 33.3%	 	 	 	 	 	 	 	

Angstig	 17.9%	 	 	 44.4%	 	 	 	 	 	 	 	
gepreoccupeerd	 7.1%	 	 	 22.2%	 	 	 	 	 	 	 	

Noot.	M	=	gemiddelde;	SD	=	standaarddeviatie;	df	=	hypothese	vrijheidsgraad;	p	=	significantie;	α	=	Chronbach’s	alpha;	BSI	=	Brief	Symptom	Inventory,	ZBV	=	
Zelfbeoordelings	Vragenlijst,	QIDS-SR	=		Quick	Inventory	of	Depressive	Symptomatology	Self	Report,,	PDS	=	Posttraumatic	stress	Diagnostic	Scale;	TAS-20	=	
Toronto	Alexithymia	Scale,	RSQ	=	Relationship	Scale	Questionnaire	
*	significant	verschil:	p		<	.05,		
	

	

Tabel	4	
Samenhang	tussen	de	verschillende	uitkomstmaten		
	 Kvl	 BSI	 ZBV	 QIDS-sr	 PDS	 TAS-20	 RSQ-veilig	 RSQ-dism	 RSQ-fear	 RSQ-pre	
Kvl1	 1	 -.28**	 -.33**	 -.28**	 -.16*	 -.02		 .06	 -.05	 -.14	 -.16*	

BSI	 -	 1	 .71**	 .74**	 .75**	 .37**	 -.36**	 .06	 .59**	 .37**	

ZBV	 -	 -	 1	 .66**	 .57**	 .33**	 -.21	**	 .02	 .45**	 .37**	

QIDS-sr	 -	 -	 -	 1	 .33**	 .33**	 .34**	 .05	 .48**	 .31**	

PDS	 -	 -	 -	 -	 1	 .29**	 -.26**	 .05	 .63**	 .27**	

TAS-20	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -.14	 .30**	 .42**	 .27**	

RSQ-veilig	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 -.27**	 .49**	 -.13	
RSQ-dism	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 .30**	 -.14	
RSQ-fear	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	 .31**	

RSQ-pre	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1	
Noot.	 	KvL	=	Kwaliteit	van	leven;	BSI	=	Brief	Symptom	Inventory,	ZBV	=	Zelfbeoordelings	Vragenlijst,	QIDS-SR	=	 	Quick	Inventory	of	Depressive	Symptomatology	Self	Report,,	
PDS	=	Posttraumatic	stress	Diagnostic	Scale;	TAS-20	=	Toronto	Alexithymia	Scale;	RSQ	=	Relationship	Scales	Qiestionnaire;	RSQ-veilig	=	score	op	veilige	hechtingsstijl	;	RSQ-dism	
=	score	op	de	gereserveerde	hechtingsstijl	;	RSQ-fear	=	score	op	de	angstige	gehechtsheidsstijl;	RSQ-pre	=	score	op	de	gepreoccupeerde	hechtingsstijl	
*	correlatie	is	significant	bij	het	.05	level	(2-talied),	**	correlatie	is	significant	bij	het	.01	level	(2-tailed)	
1	berekend	met	Kendalls	Tau.	
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Er	is	geen	significant		verschil	gevonden		tussen	de	groepen	op	het	gebied	van	gerapporteerde	kwaliteit	van	leven	(zie	Tabel	3).		

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

Comorbiditeit	op	As	I	

Gekeken	naar	de	geclassificeerde	As	I	stoornissen,	dan	blijkt	er	een	significant	verschil	tussen	de	twee	groepen	te	bestaan,	waarbij	

SFS	groep	minder	As	 I	 comorbiditeit	heeft	dan	de	SFS	+	AS	 II	groep.	 	De	SFS	+	AS	 II	groep	heeft	 vaker	een	depressieve	en/of	

angststoornis	geclassificeerd	gekregen	dan	de	SFS	groep.	

	

Gebruikte	hechtingsstijlen	

Binnen	de	groep	SFS	+	AS	II	komen	alleen	onveilige	hechtingsstijlen	als	meest	gebruikte	hechtingsstijlen	voor.	Binnen	de	groep	

SFS	geeft	het	grootste	percentage	(89.3%)	patiënten	een	onveilige	hechtingsstijl	aan	als	meest	gebruikte	hechtingsstijl	(zie	Tabel	

1).	 De	 SFS	 groep	 gebruikt	 het	meest	 de	 gereserveerde	 hechtingsstijl	 in	 vergelijking	met	 de	 groep	 SFS	 +	 AS	 II,	 die	met	 name	

gebruik	maken	van	de	angstige	hechtingsstijl.	Als	er	gekeken	wordt	naar	de	verschillen	op	de	ruwe	uitkomstmaten	van	de	RSQ,	

dan	blijkt	er	alleen	een	significant	verschil	te	bestaan	voor	de	scores	op	de	gereserveerde	hechtingsstijl	(zie	Tabel	3).		

De	verschillende	scores	op	de	hechtingsstijlen	(RSQ)	en	score	op	de	alexithymie	vragenlijst	(TAS-20)	blijken	niet	samen	te	hangen	

voor	de	hele	groep	(zie	Tabel	4).	De	score	op	de	gepreoccupeerde	hechtingsstijl	van	de	RSQ	blijkt	wel	redelijk	tot	sterk	positief	te	

correleren	met	de	BSI	score	en	PDS-score.	

	

	

Alexithymie	

Zoals	te	zien	is	in	Tabel	3	is	er	een	significant	verschil	gevonden	in	het	vóórkomen	van	alexithymie,	waarbij	de	SFS	+	As	II	groep	

dus	vaker	alexithyme	is	dan	de	SFS	groep.		

	

	

	

DISCUSSIE	EN	CONCLUSIE	
	

Het	 doel	 van	 dit	 onderzoek	 was	 om	 de	 verschillen	 te	 onderzoeken	 tussen	 de	 groep	 SFS	 patiënten	 zonder	 en	 met	 een	

persoonlijkheidsstoornis	 op	 het	 gebied	 van	 lijdensdruk,	 kwaliteit	 van	 leven,	 comorbide	 As	 I	 stoornissen,	 meest	 gebruikte	

hechtingsstijl	en	alexithymie.	

	

Tabel	5						
MANCOVA	resultaten	voor	het	effect	van	het	hebben	van	een	persoonlijkheidsstoornis	op	lijdensdruk	(BSI,	ZBV,	QIDS-
SR,	PDS),	gecorrigeerd	voor	het	aantal	traumata	en	duur	behandeling.	
	 F	(4,94)	 p	 η2

partial	
Aantal	traumata	 8.00	 .00	 0,26	
Duur	behandeling	 0.63	 .64	 0,06	
As	II	Diagnose	 11,.4	 .00	 0,33	
Noot.	BSI	=	Brief	Symptom	Inventory,	ZBV	=	Zelfbeoordelings	Vragenlijst,	QIDS-SR	=		Quick	Inventory	of	Depressive	Symptomatology	
Self	Report,,	PDS	=	Posttraumatic	stress	Diagnostic	Scale	
	

Tabel	6						
ANCOVA	resultaten	voor	het	effect	van	het	hebben	van	een	persoonlijkheidsstoornis	op	de	afzonderlijke	maten	BSI,	QIDS-SR,	PDS	en	ZBV,	gecorrigeerd	voor	het	aantal	
traumata	en	duur	behandeling.	
	 BSI		 	 QIDS-SR	 	 PDS	 	 ZBV	
	 F	(3,	97)	 Sig	 η2

partial	 	 F	(3,	97)	 Sig	 η2
partial	 	 F	(3,	97)	 Sig	 η2

partial	 	 F	(3,	97)	 Sig	 η2
partial	

Duur	
behandeling	

1.26	 .26	 0.01	 	 1.63	 .21	 0.02	 	 0.04	 .84	 0.00	 	 0.25	 .62	 0.00	

Aantal	traumata	 0.238	 .63	 0.00	 	 1.71	 .19	 0.02	 	 18.10	 .00	 0.16	 	 3.86	 .05	 0.04	
AS	II	 40.02	 .00	 0.29	 	 31.95	 .00	 0.25	 	 26.54	 .00	 0.22	 	 13.35	 .00	 0.12	
Noot.	BSI	=	Brief	Symptom	Inventory,		QIDS-SR	=		Quick	Inventory	of	Depressive	Symptomatology	Self	Report,	PDS	=	Posttraumatic	stress	Diagnostic	Scale,	ZBV	=	Zelfbeoordelings	Vragenlijst,		
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Lijdensdruk	en	kwaliteit	van	leven	

Zoals	verwacht	rapporteert	de	SFS	+	AS	II	groep	een	hogere	 lijdensdruk	zien	vergeleken	met	de	SFS	groep.	 	Dit	 is	het	conform	

eerder	onderzoek	waaruit	 blijkt	 dat	 patiënten	met	 een	persoonlijkheidsstoornis	meer	 lijden	dan	patiënten	met	 alleen	 een	As	 I	

stoornis	(Bass	&	Murphy,	1995;	Garyfallos	et	al.,	1999).	Een	opvallende	bevinding	binnen	de	huidige	studie	was	dat	de	score	op	de	

variabele	kwaliteit	van	leven	niet	significant	verschilden	tussen	de	twee	groepen.	Uit	de	gevonden	correlaties	tussen	de	variabelen	

blijkt	dat	voor	de	gehele	groep	het	begrip	kwaliteit	van	leven	niet	sterk	samen	hangt	met	de	variabelen	die	lijdensdruk	meten.		De	

SFS	+	AS	II	groep	rapporteert	een	hogere	lijdensdruk	in	vergelijking	met	de	SFS	groep	maar	dit	lijkt	niet	samen	te	hangen	met		de	

gerapporteerde	kwaliteit	van	leven.		

	

Comorbiditeit	As	I	

Zoals	verwacht	heeft	de	SFS	+	AS	II	groep	meer	comorbide	As	I	stoornissen	en	rapporteren	ze	meer	meegemaakte	traumata	dan	

de	SFS	groep.	Het	hebben	van	een	persoonlijkheidsstoornis	wordt	vaak	 in	verband	gebracht	met	het	hebben	meegemaakt	van	

traumata,	 wat	 kwetsbaarder	 maakt	 voor	 het	 ontwikkelen	 van	 verschillende	 psychopathologie	 (o.a.	 Nicolai,	 2001;	 Van	 Dijke,	

2009).	Ook	het	gevonden	resultaat	dat	de	SFS	+	AS	II	groep	een	langere	psychologische	behandelduur	heeft,	valt	in	dit	kader	te	

begrijpen.	

	

Hechting	

Binnen	dit	onderzoek	is	binnen	de	gehele	SFS	patiëntengroep	slechts	bij	een	klein	percentage	(6	van	de	101)	patiënten	als	meest	

gebruikte	 hechtingsstijl	 de	 veilige	 hechtingsstijl	 gevonden.	 Dit	 is	 conform	 eerder	 onderzoek	 van	 Waller	 et	 al.	 (2004)	 waarbij	

gevonden	werd	 dat	 er	 binnen	 de	 somatoforme	 patiëntengroep	 vaker	 onveilige	 hechtingsstijlen	 voorkwamen	 dan	 in	 een	 niet-

klinische	controle	groep.	Op	grond	van	onderzoek	van	Waller	et	al.	(2004)	en	de	huidige	studie	kan	verondersteld	worden	dat	het	

gebruik	van	de	onveilige	hechtingsstijl	een	kenmerk	is	van	de	SFS	patiëntengroep	als	geheel.	

De	SFS	+	AS	II	groep	gebruiken	vaker	de	gepreoccupeerde	en	angstige	hechtingsstijl	in	vergelijking	met	de	SFS	groep,	die	op	hun	

beurt	vaker	de	gereserveerde	hechtingsstijl	gebruiken.		Binnen	dit	onderzoek	blijkt	echter	sprake	van	een	lage	betrouwbaarheid	

van	 de	 veilige	 en	 gepreoccupeerde	 hechtingsstijl.	 Eerder	 onderzoek	 van	 Sharfe	 &	 Bartholomew	 (1994)	 laat	 een	 sterkere	

betrouwbaarheid	 zien	 van	 de	 veilige	 en	 gepreoccupeerde	 hechtingsschalen	 (α	 =.75).	 	 Er	 moet	 dus	 voorzichtigheid	 betracht	

worden	met	het	interpreteren	van	deze	subschalen.	Mogelijk	speelt	hier	de	scheve	verdeling	binnen	de	onderzoekspopulatie	van	

het	gebruik	van	veilige	en	onveilige	gehechtheidsstijlen	een	rol.	

Shorey	 &	 Snyder	 (2006)	 veronderstellen	 dat	 aan	 het	 begin	 van	 de	 behandeling	 de	 hechtingsstijl	 van	 de	 patiënt	 onderzocht	

moeten	worden	omdat	de	hechtingsstijl,	naast	hoe	mensen	hun	omgeving	waarnemen	en	erop	 reageren,	 	ook	bepaalt	hoe	de	

patiënt	reageert	op	therapie.	CGT	is	vooralsnog	de	best	aangewezen	behandeling	(o.a.	Brown,	2004;	Zonneveld	et	al.,	2009)	voor	

somatoforme	problematiek	dus	beide	groepen	zouden	hiervan	kunnen	profiteren.	De	 therapeutische	houding	en	 relatie	hierbij	

lijkt	 echter	 wel	 van	 belang.	 Een	 gereserveerde	 hechtingstijl	 vraagt	 om	 een	 andere	 benadering	 dan	 de	 angstige	 of	

gepreoccupeerde	hechtingsstijl	(Thoomes,	Vreugendil,	2006).	Wij	kunnen	ons	dan	ook	aansluiten	bij	het	al	eerder	gegeven	advies	

door	Shorey	&	Snyder	(2006)	om	de	meest	gebruikte	hechtingsstijl	te	meten	aan	het	begin	van	een	behandeling.	

	

Alexithymie	

Conform	wat	blijkt	 uit	 eerdere	 studies	 (Loas	 et	 al.,	 2012;	New	et	 al.,	 2012;	 Speranza	 et	 al.,	 2007)	 komt	 alexithymie	 significant	

vaker	voor	bij	de	SFS	+	AS	II	groep	dan	bij	de	SFS	groep.	Alexithymie	heeft	invloed	op	het	ziektegedrag.	Bijvoorbeeld	door	fysieke	

symptomen	over	 te	 rapporteren	en	mede	daardoor	meer	gebruik	 te	maken	van	medische	zorg.	Lichamelijke	 sensaties	kunnen	

door	de	misinterpretatie	ervan,	wat	veel	gebeurd	bij	mensen	met	alexithymie,	veel	meer	aandacht	gaan	vragen,	wat	kan	leiden	

tot	toename	van	klachten	en	uiteindelijk	somatoforme	problematiek	(Maes	&	Sabbe,	2013).	Juist	bij	de	patiëntengroep	met	een	

persoonlijkheidsstoornis	is	het	dus	belangrijk	om	aandacht	te	besteden	aan	alexithymie.	

Opvallend	 genoeg	 zijn	 er	 binnen	de	huidige	 studie	 geen	 sterke	 correlaties	 gevonden	 tussen	hechtingstijlen	 en	 alexithymie,	wat	
mogelijk	wel	 verwacht	 kon	worden	op	grond	 van	eerder	onderzoek	 (Picardi	 et	 al,2007;	 Scheidt	 et	 al,	 1999;	Koelen	&	Kooiman,	
2012).	Binnen	de	huidige	studie	kunnen	we	veronderstellen	dat	alexithymie	en	hechtingsstijl	dus	als	twee	aparte	constructen	c.q.	
persoonlijkheidskenmerken	 beschouwd	 kunnen	 worden,	 waar	 bij	 de	 indicatiestelling	 en	 therapie	 rekening	 mee	 moet	 worden	
gehouden.	
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Limitaties	

Vanwege	 verschillen	 in	 gehanteerde	 onderzoeksmethoden	 is	 een	 vergelijking	met	 gegevens	 uit	 de	 literatuur	 aan	 beperkingen	

onderhevig.	 Ook	 is	 niet	 getoetst	 in	 hoeverre	 de	 gevonden	 data	 in	 dit	 onderzoek	 representatief	 zijn	 voor	 een	 ambulante	

specialistische	GGZ	in	het	algemeen.	 	Een	belangrijke	beperking	van	de	huidige	studie	 is	dat	bij	het	vaststellen	van	stoornissen	

(zowel	 op	 As	 I	 als	 As	 II)	 DSM-IV-TR	 criteria	 gebruikt	 zijn,	 waarbij	 de	 gevonden	 resultaten	 niet	 generaliseerbaar	 zijn	 naar	

classificatie	 van	 somatoforme	 stoornissen	 als	 genoemd	 in	 DSM-5,	 waarbij	 ingrijpende	 wijzigingen	 binnen	 het	 somatoforme	

classificatieblok	zijn	doorgevoerd.	Echter	ten	tijd	van	de	dataverzameling	was	de	DSM-IV-TR	nog	in	gebruik.	Tevens	zijn	de	As	I	

stoornissen	vastgesteld	middels	klinische	observaties	bij	een	anamnese.	Bij	volgend	onderzoek	zou	een	structureel	interview	als	

een	SCID-1	of	MINI	beter	kunnen	worden	afgenomen	in	het	kader	van	betrouwbaarheid	van	de	te	meten	concepten.	Een	andere	

limitatie	betreft	het	gebruik	van	zelf-rapportage	materiaal,	op	de	SCID-2	na.	Dit	kan	vanwege	over-	of	onderrapportage	en	sociale	

wenselijkheid	 een	 vertekening	 van	 de	 resultaten	 weergeven.	 	 Een	 andere	 beperking	 betreft	 de	 lage	 interne	 consistenties	

berekend	met	Chronbachs	alpha	binnen	dit	onderzoek	van	de	ZBV	en	de	RSQ.	Een	laatste	limitatie	betreft	het	op	verschillende	

tijden	 afnemen	 van	 het	 onderzoeksmateriaal	 vanwege	 logistieke	 beperkingen.	 Het	 al	 gestart	 zijn	met	 de	 behandeling	 bij	 een	

tweede	deel	van	afname	van	onderzoeksmateriaal	zou	mogelijke	effecten	op	de	classificatie	van	een	As	II	stoornis	kunnen	hebben	

gehad.		

	

Conclusie	

De	 resultaten	van	deze	 studie	 laten	zien	dat	de	patiëntengroep	SFS	met	een	persoonlijkheidsstoornis	 zich	onderscheid	van	de	

patiëntengroep	SFS	zonder	persoonlijkheidsstoornis	op	het	gebied	van	een	hogere	lijdensdruk,	meer	comorbide	As	I	stoornissen,		

meer	meegemaakte	traumata,	langere	duur	van	psychologische	behandelingen,	meer	voorkomen	van	alexithymie	en	gebruik	van	

de	 gepreoccupeerde	 en	 angstige	 hechtingsstijl.	 De	 patiënten	met	 SFS	 en	 een	 persoonlijkheidsstoornis	 zijn	 een	 groep	 die	 dus	

ernstiger	lijdt	en	ook	andere	hechtingsstijlen	hanteert	dan	de	patiënten	met	SFS	zonder	een	persoonlijkheidsstoornis	en	dit	heeft	

logischerwijs	 implicaties	 voor	 de	 te	 indiceren	 zorg.	 CGT	 is	 de	 behandeling	 van	 eerste	 keuze	 voor	 de	 gehele	 patiëntengroep,	

waardoor	patiënten	met	een	comorbide	persoonlijkheidsstoornis	nu	misschien	overvraagd	of	onderbehandeld	worden.	

	

Deze	bevindingen	ondersteunen	de	wenselijkheid	van	verder	onderzoek	naar	de	aanvullende	rol	die	genoemde	factoren		kunnen	

spelen	 bij	 de	 zorgtoewijzing	 van	 patiënten	 met	 een	 somatoforme	 stoornis	 (met	 en	 zonder	 een	 persoonlijkheidsstoornis).	 De	

patiëntengroep	SFS	met	en	zonder	een	persoonlijkheidsstoornis	zijn	dus	twee	verschillende	groepen	en	lijken	andere	zorg	nodig	

te	 hebben.	 Daarom	 is	 het	 van	 belang	 te	 weten	 of	 er	 sprake	 is	 van	 een	 somatoforme	 stoornis	 zonder	 of	 met	 een	

persoonlijkheidsstoornis	bij	patiënten	die	 zich	melden	voor	behandeling	omdat	dit	de	aard	maar	ook	het	mogelijke	 succes	 	 en	

duur	van	de	behandeling	bepaalt.	Vervolgonderzoek	zou	zich	kunnen	richten	op	follow	up	metingen	om	het	effect	van	het	hebben	

van	een	comorbide	persoonlijkheidsstoornis	bij	SFS	op	de	behandeluitkomst	te	onderzoeken.	
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SUMMARY	
BACKGROUND	

Research	has	shown	that	patients	with	somatoform	disorders	(SFS)	have	a	high	degree	of	functional	constraints,	to	a	large	extent	

use	medical	care	and	are	difficult	to	treat.	Little	is	known	about	the	differentiation	within	the	SFS	patient	group	of	patients	with	

and	without	personality	disorders.	More	insight	can	help	in	this	distinction	to	get	a	better	understanding	of	the	pathology	and	the	

corresponding	treatment	possibilities.			

	

AIM	

Examining	the	differences	in	terms	of	comorbid	Axis	1	disorders,	distress,	attachment	styles	and	alexithymia	among	SFS	patients	

with	and	without	personality	disorders	within	the	specialized	mental	health	care	.	

	

METHOD	

101	patients	diagnosed	with	a	somatoform	disorder	filled	 in	a	questionnaires	with	data	on	quality	of	 live,	distress,	alexithymia	,	

attachment	styles	and	personality	disorders.	The	SFS	patients	with	and	without	personality	disorders	were	compared	by	means	of	

these	questionnaires.	

	

RESULTS	

The	 group	 SFS	 patients	 with	 personality	 disorders	 had	 significantly	 higher	 burder	 of	 distress	 and	 experienced	 trauma,	 score	

higher	 on	 comorbid	 Axis	 1	 disorders,	 and	 had	 more	 treatment	 compared	 to	 the	 SFS	 group	 of	 patients	 withoust	 personality	

disorders.	 There	 was	 more	 frequent	 alexithymia	 in	 SFS	 patients	 with	 personality	 disorders.	 SFS	 patients	 with	 personality	

disorders	often	 reported	using	a	preoccupied	and	anxious	attachment	 style	 than	patients	without	personality	disorders,	which	

more	often	used	a	dismissive	avoidant	attachment	style.	

	

CONCLUSION	

The	 results	 suggests	 that	 the	 SFS	 group	 of	 patients	with	 personality	 disorders	 suffer	more,	 have	more	 often	 alexithymia,	 use	

other	 attachmentstyles	 and	need	possible	 other	 treatment	 care	 than	 the	SFS	group	of	 patients	without	 personality	 disorders.	

Futre	research	can	focus	on	follow-up	research	to	investigate	if	the	groups	also	differ	in	treatmentsucces.		

	

	

KEY	WORDS	 somatoform	disorder,	comorbidity,	alexithymia,	attachementstyle,	personality	disorder	


