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Moeilijke mensen
omgaan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis

Inhouse Nascholing Baarn, 6 Oktober 2016

Vereniging Voor Letselschaderegelaars c.q. Personenschaderegelaars

Dr. Thom van den Heuvel

Psycholoog/ psychotherapeut

Moeilijke mensen?

Moeilijke mensen met een
persoonlijkheidsstoornis

1. Wat is een persoonlijkheidsstoornis?
2. Vijf persoonlijkheidstypes die soms moeilijk doen.

Kenmerken en inzicht in het functioneren
Mogelijke functie van een schadeclaim
Omgangsregels

Paranoïde Persoonlijkheidsstoornis
Anti-sociale Persoonlijkheidsstoornis
Narcistische Persoonlijkheidsstoornis
Borderline Persoonlijkheidsstoornis
Dwangmatige Persoonlijkheidsstoornis

3. Schuld, schaamte en acceptatie

A. Een duurzaam patroon van ervaringen en afwijken op 
de  volgende terreinen: cognities; affecten; functioneren 
in contact met anderen; beheersen van impulsen.

B. Het duurzame patroon is star en uit zich op een breed 
terrein van persoonlijke situaties.  

C. Het patroon veroorzaakt lijden of beperkingen in 
sociaal en beroepsmatig functioneren.

D. Het patroon is stabiel en van lange duur.

DSM IV/5: 
Kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis

E. Het patroon is niet toe te schrijven aan een andere 
psychische stoornis.

F. Het patroon is niet het gevolg van een middel of 
somatische aandoening.

(Trekken van een) persoonlijkheidsstoornis kan ook
gesteld worden bij kinderen of adolescenten mits
kenmerken minstens één jaar aanwezig. 
(ASP niet onder de 18 jaar.)

• Drie clusters: A (bizarre cluster) B (dramatische
emtionele cluster) C (angstige cluster)

Stoornis in de aansturing van het zelf

• Emotieregulatie
• Emotionele weerbaarheid en frustratietoleratie

• Autonomie en zelfsturing (externe locus of control, 
afhankelijk van de mening van anderen)

• Probleemoplossingsvermogen

• Aanpassingsvermogen
• Psychologische flexibiliteit, mentalisatie of Theory of Mind 

genoemd

• Empathie en inlevingsvermogen
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Aanpassingsstoornis

• Wanneer laait persoonlijkheidsproblematiek  op? 
• Wanneer is het in ruste?
• Wanneer ontstaat crisis?

Onderscheid tussen de normale en de 
gestoorde persoonlijkheid

• Sociaal criterium: als de persoon (of mensen in diens omgeving) van 
de persoonlijkheid te lijden heeft (of hebben). 

• Als  een langdurig patroon herkenbaar is in denken en gedrag dat 
leidt tot falen in het eerste milieu (liefhebben), het tweede milieu 
(Werk) en derde milieu (hobby’s)  

• Statistisch criterium: als iemands score op een persoonlijkheidstest 
een afgesproken cut-off score overstijgt.

• Cultureel criterium: het gedrag wijkt af van de culturele norm.

Prevalentie persoonlijkheidsstoornissen
in Nederland

Persoonlijkheidsstoornis % normale populatie
(mediaan)

Demografie

Minimaal 1 13,5 (60,4 psych. pop.) C > B >  A
Paranoïde 0,4 – 1,8 (1,7) Mannen > vrouwen
Schizoïde 0,4 – 0,9 (0,7) Mannen ≥ vrouwen
Schizotypische 0 – 3 (0,7) Mannen > vrouwen

Antisociale 0,2 – 3 (2,2) Mannen > vrouwen
Borderline 1,1 – 1,7 (1,7) Vrouwen ≥ mannen
Theatrale 1,3 – 3 (1,7) Vrouwen > mannen
Narcistische 0 – 3,9 (0) Mannen > vrouwen
Ontwijkende 1,1 – 5,2 (1,3) Vrouwen > mannen

Afhankelijke 0,4 – 1,7 (1,5) Vrouwen > mannen
Obsessieve-compulsieve 1,7 – 2,6 (2,2) Mannen > vrouwen

Trimbos, 2008

Vier basisfactoren:
1. De kwaliteit van de hechting en het vermogen tot 

mentalisatie
2. Het onderhevig geweest zijn aan traumatische 

ervaringen
3. Organische factoren in het brein
4. Invloeden uit de omgeving (ondersteunende derden, 

socio-economische factoren)

Etiologie van persoonlijkheidsstoornissen

Vijf persoonlijkheidstypes

die soms moeilijk doen. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
Diepgaand wantrouwen en achterdocht:

•Ongegronde vermoedens buitengesloten of geschaad te worden
•Voortdurend bezig met twijfel aan betrouwbaarheid anderen
•Overmatig gesloten
•Zoekt verborgen vernederingen of bedreigingen
•Halsstarrig rancuneus
•Reageert snel met woede op vermeende kritiek
•Terugkerend achterdochtig betreffende trouw partner



SCEM cursus Moeilijke Mensen NIS, 6 okt 2016

3

Kernkwetsbaarheid

Diepgaand sociaal en intermenselijk onvermogen

Basisangst

Basis wantrouwen

• Verzieken de sfeer met verdachtmakingen
• Niet snel geneigd om in behandeling te gaan
• omdat de anderen een probleem hebben
• Van je vertrouwen overtuigen is contraproductief
• Beter het wantrouwen accepteren en geleidelijk je 

betrouwbaarheid bewijzen
• Gebruik geen humor of milde spot

Basisregels in contact

Kernkwetsbaarheid

Overziet gevolgen van eigen handelen voor anderen niet

Kent geen grenzen (onderprikkeld, zonder angst)

Beperkt schuldgevoel, geen empathie

Meevoelen stuurt gedrag niet bij

Het gedrag is lust-gestuurd en gericht op directe 
bevrediging (andere bronnen van dopamine?)

Doorgaan met gedrag, ondanks nieuwe of contextinformatie

Mogelijke functie van de schadeclaim

Pakken wat je pakken kunt

Afgunst

Wraak

Gokje wagen

Basisregels in contact met ASP

Standvastig zijn:
mensen met ASP hebben enkel respect voor wie sterk 
en vastberaden is

Standvastigheid ≠ machtsstrijd

Eerlijk zijn, correct zijn

Beeld dat ASP heeft van de ander = loser, machteloos

Je verdient enkel respect als professional, als je niet te 
manipuleren bent.
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Standvastigheid in grenzen
Hou je aan grenzen, maar verstop je er niet achter

Sta achter de regels, maar verstop je er niet achter: de 
regels zijn er om jou te helpen, niet omgekeerd.

Gebrek aan grenzen is fataal, maar rigide grenzen 
helpen niet vooruit

Besef dat je dit vraagt aan mensen voor wie het erg 
moeilijk is om zich aan grenzen te houden

Geef niet toe, maar geef uitleg (≠ verantwoorden!)

Wees ernstig, maar gebruik humor

Borderline persoonlijkheidsstoornis
Diepgaand patroon van emotionele en relationele instabiliteit

Doet alles om gevoel in de steek gelaten te worden te vermijden
Onevenwichtige en intense relaties: idealisatie en devaluatie
Identiteitsstoornis
Tekort aan zelfbeheersing met schadelijke gevolgen
Recidiverende suïcidaliteit, suïcidale gestes en automutilatie
Instabiel affect
Chronische gevoelens van leegte
Overmatige en misplaatste woedeaanvallen
Stressgerelateerde paranoïde en/of dissociatieve symptomen

Kernkwetsbaarheid

BPS hebben een aangeboren biologische neiging om meer intens te
reageren op prikkels van een lager stressniveau en doen er langer over 
om hiervan te herstellen.

Ze zijn opgegroeid in een devaluerende, invaliderende omgeving.  

Hierdoor missen zij belangrijke intermenselijke, zelf-regulerende, 
emotieregulerende en frustratietolerantie-versterkende vaardigheden

Persoonlijkheids- en omgevingsfactoren belemmeren het gebruik van 
mogelijk wel aanwezige vaardigheden en versterken pathologisch
gedrag

Mogelijke functie van de schadeclaim

Serieus genomen worden

Vertrouwen in de wereld herstellen (dit mag nooit meer
gebeuren)

Ongedaan maken

Ander laten voelen wat iemand zelf voelt

Schaamte uitschakelen

Schuld uitschakelen

Basishouding in contact met BPS 
patiënten

• Validerend: gevoelens serieus nemen maar ook de eigen vermogens
ermee om te gaan

• Welwillend eisend: zo weinig mogelijk overnemen, keuzes laten
maken en ze daaraan houden

• Blijf uit de strijd, wees duidelijk over wat je nodig hebt om iemand
verder te helpen. Vraag ook wat iemand nodig heeft om de situatie te
veranderen.

• Contact met anderen zo veel mogelijk door persoon zelf of met 
persoon samen

• Neem het ook daar niet over maar coach als het niet lukt
• Stimuleer iemand zijn huiswerk te doen en hulp in te schakelen
• Breng ze in contact met informatie, geef voorlichting, uitleg en creëer

keuzemogelijkheden

Narcistische persoonlijkheidsstoornis
Diepgaand patroon van gedrag in functie van instabiel zelfgevoel

Overdrijft prestaties en talenten, verwacht erkenning van superioriteit
Preoccupatie met fantasieën over succes, macht, schittering
Gelooft uniek te zijn en alleen begrepen te worden door ‘gelijken’
Eist excessieve bewondering
Meent over speciale voorrechten te beschikken
Gebruikt anderen om eigen doelen te bereiken
Tekort aan empathie, egocentrisch
Vaak jaloers of denkt dat anderen jaloers zijn
Hautaine houding en gedrag



SCEM cursus Moeilijke Mensen NIS, 6 okt 2016

5

Verschillende soorten narcisme

OVERT COVERT
GEVOELIG

ONGEVOELIG

Kernkwetsbaarheid

Narcisme als een
relatie-/systeemprobleem

Narcisme als een
zelfbeeldregulatieprobleem

Instabiele basis
waardeloosheid

Opblazen
Niet voelen/ 

dempen

Sociale ruimte
Gebrek aan

wederkerigheid

Afstoten
Onbegrepen

voelen

(naar Martin Appelo, 2013)

Biologische
kwetsbaarheid

Invalidatie
devaluatie Mogelijke functie van de schadeclaim

Krenking uitschakelen

Krenking afreageren

Uiting van gerechtigdheid

Basishouding in contact met NPS 
patiënten

• Toon je zelfverzekerd op je eigen terrein
• Bluf niet
• Eerst meegaan met de visie van de narcist, geef bevestiging, maak 

een compliment, win advies in…vleien helpt. Introduceer vervolgens 
geleidelijk aan uw ideeën of wensen.

• Doe dit vleien ook niet téveel, dan verliest u het respect. Verzet u 
tegen onredelijke verwachtingen. Soms moet u ook voet bij stuk 
houden.

• De wijsheid komt bij de narcist meestal niet

• Realiseer je dat als je krenkt, je wordt weg gezet, tenzij je contact 
maakt met wat de narcist van jou nodig heeft. 

• Combineer kritische realiteitsconfrontatie altijd met waardering. 
• Houd er rekening mee dat een narcist die wordt geconfronteerd

met het effect van zijn eigen gedrag zich waarschijnlijk zal
ontladen in kwetsend of manipulatief gedrag. Geef enige ruimte
voor emotie, valideer deze (het raakt u) maar bewaak uw
grenzen.

• Probeer heel duidelijk te zijn zonder onnodig te kwetsen.
• Bouw het op.
• Blijf uit de strijd, wees duidelijk over wat je nodig hebt om 

iemand verder te helpen. 
• Wees duidelijk over uw grenzen en afspraken en blijf daarbij. 

Schets de consequenties van grensoverschrijdingen en leg de 
keuze voor. Vraag eventueel ook wat patiënt nodig heeft om de 
situatie te veranderen.
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• Wees duidelijk over wat je niet wilt, wat je wel wil en wat dat
concreet betekent. Zorg voor eigen veiligheid als dat nodig is.

• Wees rustig en stevig, sta erop dat je grenzen worden
gerespecteerd en ga dan pas verder. 

• Ga geen machtsstrijd aan; probeer niet te winnen, maar laat u 
niet devalueren.

• Ga niet mee in de devaluatie van anderen om contact te krijgen. 
Dit is geen echt contact en krijg je later op je brood. Realiseer je 
dat er ook zo over jou gepraat wordt.

• Deel bij voorkeur zo weinig mogelijk persoonlijke informatie, die 
wordt tegen je gebruikt (tenzij je in een geïdealiseerde positie
zit). Reageer niet emotioneel, blijf altijd beheerst.

• Ga er niet vanuit dat de ander aanvoelt wat jij nodig hebt.
• Laat je niet inschakelen voor zaken waar je niet achter staat of 

waar je niet voor bent.

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
Diepgaand patroon van controle-behoefte

Preoccupatie met details, lijsten, orde en schema’s

Overmatig perfectionisme waardoor taken moeilijk of niet
voltooid worden

Overdreven gewetensvol en scrupuleus, rigide in waarden en 
normen

Niet in staat versleten of waardeloze zaken weg te gooien

Kan niet samenwerken of delegeren

Gierig t.o. zichzelf en anderen, geld = zekerheid

Rigide en koppig

Kernkwetsbaarheid

Angst voor controleverlies

Schuld en verantwoordelijkheid

Loslaten is gevaar

Mogelijke functie van de schadeclaim

Vertrouwen in de samenleving herstellen: goed is goed en 
fout is fout

Herstel van (illusie van) controle

Bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving

Niet mogen loslaten

Basisregels in contact met OCP

Plan voldoende tijd in. Ook naderhand…

Houd je aan afspraken

Begrens overmatig perfectionisme met duidelijke
kennis van zaken

Leren stilstaan bij gevoelens, leren benoemen, leren 
vertrouwen…, gevoelens van kwaadheid/angst/verdriet 
bespreekbaar maken

Angst voor controleverlies durven benoemen

Schuld en schaamte

Schuldgevoel dient om te voorkomen dat een fout opnieuw gemaakt
wordt of iets ergs opnieuw gebeurt. 
Dus: alleen als iemand schuld heeft, had het voorkomen kunnen worden
en hoef je niet te accepteren dat dit soort dingen kunnen gebeuren

Schaamtegevoel dient op te voorkomen dat iets uit de hand loopt.
Dus : als het toch uit de hand gelopen is, blijft de schande branden
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