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Abstract
Borderline personality disorder (BPD) is associated with disturbances in neuropsychological
functioning, especially in the field of memory. However, despite several studies, there is still
uncertainty about the link between BPD and verbal memory. The resent report focuses on the
relationship of BPD with the underlying mechanisms of verbal memory: learning strategy and
intrusions. This is of clinical importance given the treatments for borderline personality disorder
typically contains verbal activities. Previous research found that the link between BPD and verbal
memory was only visible when looking at dimensional level instead of the usual categorical.
A sample of 82 filled out the Verbal Learning en Memory Test (VLGT). Analysis of Variance was
conducted to test whether there were differences in learning strategy and perseverations between
participants with BPD and a control group. Contrary to expectations, no differences were found
between groups and on dimensional BPS levels. Recommendations for further research are to focus on
the relation between disturbances in the limbic system and verbal memory in BPD, and to take the role
of traumatization as mediator into account.
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De borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een pervasieve mentale (psychiatrische) stoornis die
niet alleen ingrijpend is voor de patiënt zelf, maar ook een grote impact heeft op de omgeving.
Volgens de DSM-IV-TR (APA, 1994) wordt de borderline persoonlijkheidsstoornis gekarakteriseerd
door een diepgaand patroon van instabiliteit in interpersoonlijke relaties, identiteit, impulsiviteit en
affect (Leichsenring, Leibing, Kruse, New & Leweke, 2011). Klinische symptomen van deze stoornis
bevatten emotionele disregulatie, herhaalde zelfverwonding en chronische suïcidale intenties (Lieb,
Zanarini, Schmahl, Linehan & Bohus, 2004). Genetische factoren en traumatische gebeurtenissen
tijdens de kindertijd, zoals fysiek en seksueel misbruik, dragen bij aan de ontwikkeling van deze
stoornis (Lieb et al., 2004). Ook kent deze stoornis, die veel leed veroorzaakt, een hoge suïcidaliteit
die vergelijkbaar is met het suïcidepercentage van schizofrenie en depressie (Clarkin, Hoermann &
Stanley, 2006; Fertuck, Lenzenweger, Clarkin, Hoermann & Stanley, 2006; LeGris & Van Reekum,
2006; Paris, 2002). In vergelijking met andere persoonlijkheidsstoornissen is het typerend voor BPS
dat patiënten een groot beroep doen op zowel de geestelijke als de somatische gezondheidszorg (APA,
1994). De behandeling van BPS is niet primair gericht op genezing, maar richt zich vooral op het leren
omgaan met de stoornis of vermindering van bepaalde BPS-symptomen (Schoemaker & Ruiter, 2004).
Psychotherapeutische interventies blijken de meest effectieve behandelvorm voor
persoonlijkheidsstoornissen (Schoemaker & Ruiter, 2004). Een review van Leischenring et al. (2011)
toont dat dialectische gedragstherapie en specifieke vormen van psychodynamische therapieën
superieur zijn aan de ‘standaard’ klinische behandelingen die geboden worden aan mensen met BPS.
Ook blijkt het toevoegen van kortdurende cognitieve gedragstherapie een positief effect te hebben
(Leischenring et al., 2011).
De borderline persoonlijkheidsstoornis wordt geassocieerd met verstoringen in
neuropsychologisch functioneren, vooral binnen het domein van geheugen en executieve cognitieve
functies (Eurelings-Bontekoe, Verheul & Snellen, 2007; Fertuck et al., 2006). Verschillende
onderzoeken hebben getracht deze verstoringen in neuropsychologisch functioneren te verhelderen.
Meta-analyses laten echter zien dat de resultaten van onderzoeken niet eenduidig wijzen op specifieke
verstoorde neurocognitieve functies (Dell’Osso, Berlin, Serati & Altamura, 2010; Fertuck et al., 2006;
Ruocco, 2005). Mensen met BPS zouden onder andere slechter presteren op het gebied van aandacht,
cognitieve flexibiliteit, leren en geheugen, planning, versneld werken en visueel-ruimtelijke
vaardigheden. Deze vaardigheden, tevens bekend als componenten van het executief functioneren,
worden grotendeels gelokaliseerd in de prefrontale cortex.
Aanvullend doet structureel beeldvormend- en neuroimaging onderzoek vermoeden dat BPS
tevens samenhangt met verstoringen in hersengebieden gerelateerd aan geheugen. Zo blijkt de
hippocampus, het gebied dat betrokken is bij het opslaan van nieuwe herinneringen en informatie,
structureel verkleind (Meneze Nunes et al., 2009).
Een neurocognitief domein waar nog veel onduidelijkheid over bestaat met betrekking tot BPS
is het verbale geheugen. Sommige studies laten zien dat het verbale geheugen verstoord is (Ruocco,
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2005; Sala et al., 2009), terwijl ander onderzoek geen verschil vindt (Dinn et al., 2004). Delsing en
Vollema (2013) vonden dat het verband tussen BPS, verbaal geheugen en executief functioneren pas
zichtbaar werd wanneer er binnen BPS op dimensioneel niveau werd gekeken in plaats van zoals
gebruikelijk categoriaal (dichotoom). Middels factoranalyse blijkt dat er drie BPS-dimensies te
onderscheiden zijn binnen het algehele BPS construct, te weten ‘disturbed relatedness’, ‘affective
dysregulation’ en ‘behavioural dysregulation’ (Andión et al., 2011; Johansen, Karterud, Pedersen,
Gude & Falkum, 2004; Sanislow et al. 2002). Per dimensie zijn verschillende hersenfuncties
betrokken, wat de cognitieve verschillen per dimensie zou kunnen verklaren (Sanislow et al., 2002).
Resultaten lieten een negatief verband zien tussen verbaal geheugen en BPS wanneer er onderscheid
gemaakt werd tussen de drie BPS dimensies. Gedragsmatig impulsieve en ontregelde mensen
(behavioural dysregulation) lieten problemen zien in het verbaal geheugen. Deze verbanden waren er
vrijwel niet met de andere BPS-dimensies of BPS als geheel.
Het is van belang duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot dit neurocognitieve domein bij
de borderline persoonlijkheidsstoornis, daar behandeling door middel van psychotherapie verbale
activiteiten bevat. Een voorwaarde om te profiteren van psychotherapie is om te kunnen onthouden
wat besproken is. Therapeutische interventies dienen dan ook aangepast te worden wanneer mensen
met BPS geen optimaal functionerend verbaal geheugen hebben.
Om de onduidelijke samenhang tussen verstoringen in het verbaal geheugen en BPS verder uit
te diepen dient er naast het onderscheid tussen dimensies, nader te worden gekeken naar de typerende
leerstrategieën en verstorende factoren. Delsing en Vollema (2013) hebben in hun onderzoek onder
andere gebruik gemaakt van de Verbale Leer en Geheugentest (VLGT; Mulder, Dekker & Dekker,
1996). Deze test is uitermate geschikt voor onderzoek naar leerstrategieën en verschillende intrusies
tijdens het proces van leren, opslaan en oproepen van informatie. Onderzoek naar de leerstrategieën en
intrusies achterliggend aan leergedrag is van klinisch belang, daar kennis over deze mogelijk
verstorende factoren van toegevoegde waarde kan zijn voor de psychotherapeutische interventies. Het
huidig onderzoek betreft dan ook een aanvulling op het onderzoek van Delsing en Vollema (2013),
waarbij door middel van analyse van de VLGT onderzocht zal worden welke leerstrategieën typerend
zijn en welke factoren een verstorende werking hebben op het verbale geheugen bij mensen met BPS.
Een effectieve leerstrategie is het semantisch clusteren van items. De (linker) dorsolaterale
prefrontale cortex is betrokken bij de semantische clustering en delen van de ventrolaterale prefrontale
cortex bij seriële clustering (Long, Öztekin & Badre, 2010; Savage et.al., 2001). Bij mensen met BPS
blijkt, volgens recent onderzoek van Sala et al. (2011), sprake te zijn van een ander functioneren van
de dorsolaterale prefrontale cortex dan bij een controlegroep. Ook een meta-analyse van Schmahl en
Bremmer (2006) laat zien dat er op meerdere gebieden significante verschillen zijn in de werking van
de dorsolaterale prefrontale cortex bij mensen met en zonder BPS. Deze beperkingen in het
functioneren van de dorsolaterale prefrontale cortex doet dan ook verwachten dat mensen met BPS
minder in staat zijn semantisch te clusteren dan mensen zonder BPS.
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Naast de minder effectieve leerstrategie, zijn er mogelijke verstorende factoren voor het
verbale leren en geheugen van mensen met BPS. Zo ervaren mensen met BPS onder andere problemen
op het gebied van inhibitie en aandacht (Posner, 2002). Mensen die problemen hebben met het
inhiberen van responsen herhalen vaak woorden, perseveraties genoemd. Deze herhalingen worden
geassocieerd met pathologie aan het frontale systeem (Luria, 1981). Bij mensen met BPS worden
tevens dysfuncties in het frontale systeem gevonden (Sala et al., 2011). Verwacht wordt dan ook dat
mensen met BPS meer geneigd zijn tot persevereren dan mensen zonder BPS.

Methoden
Procedure
Voor huidig onderzoek is gebruik gemaakt van de dataset verworven ten behoeve van het
onderzoeksproject: ‘Borderline Persoonlijkheidsstoornis en verbaal geheugen: 3 dimensies van
borderline pathologie’ van Delsing en Vollema (2013). De data zijn verzameld door geschoolde
diagnostici (psychologen en psychodiagnostisch medewerkers) werkzaam bij de verschillende
afdelingen psychodiagnostiek en het wetenschappelijk onderzoeksbureau van GGz-Centraal. De
participanten hebben in de periode van januari 2012 t/m januari 2013 deelgenomen aan het onderzoek.
De participantengroep bestaat uit patiënten en niet-patiënten (controlegroep). Participanten die tot de
patiëntengroep behoren zijn mensen die behandeling zoeken of in behandeling zijn bij GGZ-Centraal.
De niet-patiënten zijn medewerkers van GGZ-Centraal, welke dienen als controlegroep. Deze
participanten hebben op vrijwillige basis deelgenomen aan het onderzoek na benadering door Delsin
en Vollema (2013).
Exclusiecriteria, opgesteld door Delsing en Vollema (2013), waren gericht op factoren
waarvan bekend is dat zij een nadelige invloed hebben op het geheugen of taalbegrip. Geëxcludeerd
zijn mensen met een depressie, psychotische stoornis of schizofrenie (allen op basis van Brief
Psychiatric Rating Scale score van 6 of 7 op genoemde stoornissen), aangeboren of niet-aangeboren
hersenletsel en IQ- score onder 80 op de Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV). In
voorliggend vervolgonderzoek zijn tevens participanten met een As-I stoornis geëxcludeerd, omdat
deze toestandsbeelden mogelijk verstorende factoren vormen
Voor het onderzoek van Delsing en Vollema (2013) is goedkeuring verleend door de MedischEthische Toetsingscommissie METiGG te Utrecht. Alle deelnemers aan het onderzoek hebben een
schriftelijk informed consent ondertekend en ontvingen schriftelijk terugkoppeling van hun
persoonlijke resultaten op de cognitieve taken.
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Participanten
De onderzoeksgroep van Delsing en Vollema (2013) bestond uit 82 participanten.
De deelnemers aan het onderzoek zijn geworven uit drie groepen:
-

Patiënten in behandeling bij GGZ-Centraal Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen, locatie Zon
en Schild te Ermelo.

-

Patiënten in behandeling bij andere zorgprogramma’s dan Persoonlijkheidsstoornissen binnen
GGZ-Centraal.

-

Participanten niet in psychiatrische behandeling; een groep afgestemd op patiënten wat betreft
geslacht, opleidingsniveau en leeftijd.

Bij zowel de patiëntengroep als de controlegroep zijn de meetinstrumenten, zoals hieronder
beschreven, afgenomen. Ten tijde van het onderzoek mochten patiënten niet onder invloed zijn van
drugs of alcohol. Dit heeft geleid tot een totaal van 73 participanten in de leeftijd van 17-63 jaar, met
een leeftijdsgemiddelde van 29 jaar (SD= 11.69). De onderzoekspopulatie bestond uit 18 mannen en
55 vrouwen, zoals te zien in Tabel 1. Van de Assessment of DSM-IV Personality Disorders
Questionnaire (ADP-IV) vragenlijst is gebruik gemaakt om zicht te krijgen op de verdeling van de
persoonlijkheidsstoornissen inclusief BPS binnen de onderzoeksgroep (zie Tabel 2).

Tabel 1. Demografische gegevens Onderzoeksgroep uitgesplitst naar Opleidingsniveau en
Afdeling
Afdeling
Polikliniek

Deeltijd

Kliniek

Overige

Controlegroep

Totaal

-

-

1

-

-

1

LBO

-

-

1

-

3

4

MBO2

1

1

18

2

3

25

HBO3

4

4

14

17

1

40

Universiteit

-

0

1

2

-

3

Totaal

5

5

35

21

7

73

Lagere school
1

Tabel 2. Diagnose volgens ADP-IV
Sekse
Man

Vrouw

Totaal

Geen persoonlijkheidsstoornis

15

33

48

Borderline persoonlijkheidsstoornis

3

15

18

Persoonlijkheidsstoornis (excl. BPS)

0

7

7

Totaal

18

55

73
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Meetinstrumenten
Assessment of DSM-IV Personality Disorders Questionnaire (ADP-IV)
De ADP-IV (Schotte & De Doncker, 1994) is een vragenlijst die screent voor DSM-IV as II
problematiek. De ADP-IV heeft een goede differentiële validiteit: er is een goede discriminatie tussen
psychiatrische patiënten en personen uit de algemene populatie enerzijds en tussen psychiatrische
patiënten met en zonder persoonlijkheidsstoornis anderzijds (Schotte et al., 2004). De test-hertest
betrouwbaarheid voor zowel een categoriale as II als voor de dimensionale diagnose werd bevredigend
bevonden door Schotte & De Doncker (2000).

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II)
De SCID-II (Weertman, Arntz, & Kerkhofs, 2000) is een diagnostisch/classificatie instrument voor het
vaststellen van de tien DSM-IV As-II persoonlijkheidsstoornissen. De SCID-II biedt de mogelijkheid
om van ieder symptoom dat uitgevraagd wordt een 1 (‘afwezig’), een 2 (‘twijfelachtig’) of een 3
(‘aanwezig’) te scoren. De scores uit het SCID-II interview zijn geclusterd naar de drie dimensies:
‘Disturbed relatedness’, ‘Behavioural Dyregulation’ en ‘Affective Dysregulation’ (Sanislow et al.,
2002). Dit is berekend door respectievelijk 2, 3 en 4 symptoomscores per dimensie bij elkaar op te
tellen en te middelen. Het interview werd afgenomen door getrainde interviewers. De
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid bleek substantieel met een Kappa van .68 (p <..001), 95% CI (.50,
.85).

Verbale Leer en Geheugentest (VLGT)
De VLGT (Mulder, Dekker, & Dekker, 1996) is een test voor het onderzoeken van verbale leer- en
geheugenfuncties bij volwassenen. De test bestaat uit een boodschappenlijst van zestien artikelen die
de patiënt moet inprenten en over een langere periode moet onthouden. Volgens beoordeling van de
COTAN (1999) zijn de normen en begripsvaliditeit voldoende tot goed. De betrouwbaarheid is echter
onvoldoende vanwege te lage coëfficiënten en de criteriumvaliditeit is onvoldoende vanwege te
weinig onderzoek.
Door middel van de VLGT werd in het onderhavig onderzoek de onafhankelijke variabele
‘leerstrategie en niveau van encoderen’ onderzocht als mogelijke leerstrategie. De variabele
‘leerstrategie’ is meetbaar gemaakt middels de semantische cluster indexscore en de seriële cluster
indexscore. Daarnaast wordt de neiging tot ‘persevereren’ onderzocht, wat een mogelijk verstorende
factor is in het leerproces. De neiging tot persevereren is meetbaar gemaakt door middel van de
indexscore van perseveraties.

Trail Making Test deel A & B (TMT-A, TMT-B)
De TMT-A en TMT-B (Reitan & Wolfson, 1985) is een taak voor het bepalen van de snelheid van
informatieverwerking en executief functioneren. Deze taak is in het onderzoek van Delsing en
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Vollema (2013) meegenomen als controle maat, waarmee uitgesloten kan worden dat gevonden
verbanden tussen verbaal geheugen en de drie dimensies, eigenlijk verbanden zijn tussen algemeen
cognitief functioneren en BPS. De COTAN-beoordeling (1992) is echter op alle punten onvoldoende.

Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NLV)
De NLV (Schmand, Lindeboom & Van Harskamp, 1992) is een test die een betrouwbare inschatting
maakt van de premorbide verbale intellectuele capaciteiten door middel van de afname van een
leestest. Met behulp van deze taak is gecontroleerd voor intelligentie. De COTAN-beoordeling (1999)
is voldoende, behalve de normen wegens veroudering en criteriumvaliditeit vanwege gebrek aan
onderzoek.

Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)
De BPRS (Dingemans, 1986) is een interview welke binnen 20 minuten een indruk geeft van de ernst
van belangrijke psychiatrische problematiek. Dit interview is meegenomen om te controleren voor
psychiatrische problematiek die van invloed kan zijn op het geheugen, wat heeft geleid tot exclusie
van 9 participanten. Van dit instrument is de kwaliteit niet vastgesteld door de COTAN.

Statistische analyse
De data is geanalyseerd met behulp van het programma Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS Inc, Chicago, VS) versie 20.0.
Door middel van Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) is onderzocht of er sprake is
van significante verschillen op het gebied van verstorende factoren en leerstrategie tussen de groepen.
Middels eenzijdige correlatieanalyse (Pearson correlatie) zijn mogelijk significante correlaties tussen
borderline dimensies, scores op de VLGT en proefpersoonvariabelen (leeftijd, sekse en
opleidingsniveau) in kaart gebracht.
Er is gecontroleerd voor de mogelijke invloed van leeftijd, sekse, psychofarmaca en
opleidingsniveau door middel van covariantie analyse.

Resultaten
Leerstrategie
Een one-way between-groups multivariate anova is uitgevoerd om te onderzoeken of er verschil is in
leerstrategie tussen de drie groepen. Twee afhankelijke variabelen zijn gebruikt: semantische en seriële
leerstrategie. De onafhankelijke variabele stoornis bevat de groepen: borderline
persoonlijkheidsstoornis, andere persoonlijkheidsstoornis en de controlegroep. Er is geen statistisch
significant overall verschil tussen de drie groepen op de onafhankelijke variabelen, F (2, 69) = 2.17, p
= .90; Wilks’ Lambda = .89; partial eta squared = .06. Uitgebreidere analyse is uitgevoerd om trends
in kaart te brengen. Wanneer de resultaten voor de afhankelijke variabelen afzonderlijk worden bezien,
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is een significant verschil zichtbaar tussen de drie groepen op de variabele ‘semantische leerstrategie,
F (2, 70) = 3.06, p = .05; partial eta squared = .08. De controlegroep (M=2.41, SD= .75) scoort hierbij
het hoogst op semantisch clusteren, de groep met BPS (M=2.03, SD= .73) scoort daaropvolgend hoger
dan de groep met PHS (M=1.83, SD= .65).

Tabel. MANOVA Semantische en Seriële leerstrategie
Leerstrategie

MS

Df

F

P

Semantische leerstrategie

1.65

2

3.06

.05

Seriële leerstrategie

1.04

2

1.12

.33

Noot. * p<.05, **p<.01
Tabel. Post Hoc Semantische leerstrategie

Groepen

Mean Difference

SD

p

Geen stoornis

BPS

.37

.20

.21

PHS

Geen stoornis

.58

.30

.16

BPS

PHS

.21

.33

1.00

Noot. * p<.05, **p<.01
Persevereren
Een one-way ANOVA is uitgevoerd om te onderzoeken of er verschil is in perseveraties tussen de drie
groepen. De onafhankelijke variabelen waren: borderline persoonlijkheidsstoornis,
persoonlijkheidsstoornis en de controlegroep. Er is geen sprake van een significant verschil is tussen
de drie groepen, F (2, 73) = .11, p = .90, partial eta squared = .01.

Tabel. ANOVA Perseveraties
Groepen

N

Gemiddelde

Standaarddeviatie

Controlegroep

48

4.92

.65

Borderline persoonlijkheidsstoornis

18

4.44

1.07

Persoonlijkheidsstoornis

7

5.29

1.88

Noot. * p<.05, **p<.01
Een Pearson correlatieanalyse is uitgevoerd om de relatie te onderzoeken tussen de 3 BPS-dimensies
en leerstrategieën en perseveraties. Er werd wederom geen significante correlatie gevonden, ook niet
wanneer er middels partiële correlatie gecontroleerd werd voor leeftijd, sekse, psychofarmaca en
opleidingsniveau.
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Tabel. Correlatieanalyse (partial) per Dimensie van de Borderline Persoonlijkheidsstoornis
BPS dimensie 1

BPS dimensie 2

BPS dimensie 3

Semantische leerstrategie

-.09

-.14

-.10

Seriële leerstrategie

.03

-.01

-.02

Perseveraties

.05

.11

.02

Noot. * p<.05, **p<.01

Discussie
In het voorliggende onderzoek is de relatie tussen de borderline persoonlijkheidsstoornis en het
verbale geheugen onderzocht in navolging op het onderzoek van Delsing en Vollema (2013), waaruit
bleek dat er op dimensioneel niveau een negatieve samenhang is tussen BPS en het verbaal geheugen.
Huidig verslag richt zich op de relatie van BPS met de onderliggende mechanismen van het verbaal
geheugen, de leerstrategie en intrusies. Dit is van klinisch belang gezien de behandelingen voor de
borderline persoonlijkheidsstoornis vooral verbale activiteiten bevatten. In strijd met de verwachting is
er evenwel geen relatie gevonden tussen leerstrategie (serieel en semantisch) en de borderline
persoonlijkheidsstoornis. Verwacht werd dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
vooral serieel zouden clusteren en in vergelijking met de controlegroep minder goed in staat zouden
zijn om semantische te clusteren. In vervolganalyse is getoetst of de verschillen zichtbaar zijn wanneer
er gekeken wordt naar dimensioneel niveau, gezien onderzoek van Delsing en Vollema (2013) dit deed
vermoeden. Er werd echter geen verschil gevonden. Daarnaast bleek er, evenzo in strijd met de
verwachting, geen relatie tussen de verstorende factor persevereren en de borderline
persoonlijkheidsstoornis. Ook op dimensioneel niveau werden hierbij geen verschillen gevonden.
Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat het negatieve verband tussen
verbaal geheugen en de borderline persoonlijkheidsstoornis op dimensioneel niveau, zoals gevonden
door Delsing en Vollema (2013), niet verklaard lijkt te kunnen worden door de leerstijl (semantisch
danwel serieel) van mensen met BPS. Daarnaast lijkt persevereren geen verstorende factor te zijn op
het verbaal geheugen van mensen met BPS.
Het is opmerkelijk dat er in het huidig onderzoek geen verschillen worden gevonden wanneer
er gekeken wordt op dimensioneel niveau. Mogelijk heeft dit te maken met de hersengebieden die
betrokken zijn bij de seriële en semantische leerstrategie en de verstorende factor persevereren.
Onderzoek wijst uit dat de prefrontale cortex het hersengebied is dat betrokken is bij semantische
clustering (Becker & Lim, 2003). In dit gebied bevinden zich ook de executieve functies, van waaruit
Miozzo, Fischer-Baum en Caccappolo-van Vliet (2013) ook de perseveraties verklaren. Mogelijk is de
prefrontale cortex niet het neurologische domein van waaruit het negatieve verband, zoals gevonden
door Delsing en Vollema (2013), tussen de BPS-dimensie ‘Behavioural Dysregulation’ en verbaal
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geheugen verklaard wordt, maar speelt de hippocampus hierin een centrale rol, zoals verondersteld
wordt door Meneze Nunes et al. (2009). De hippocampus is gelegen in het limbisch systeem, wat
tevens het domein is van waaruit het impulsieve gedrag van mensen met BPS wordt verklaard (Stone,
2013). Het verdient aanbeveling om in vervolgonderzoek, naar het achterliggende mechanisme van het
verminderd verbaal geheugen op dimensioneel niveau, te kijken naar de hersenfuncties, o.a. het
limbisch systeem, wat betrokken is bij de dimensie ‘Behavioural Dysregulation’ (Sanislow et al.,
2002; Stone, 2013). Daarnaast is het van belang om alle aspecten van het verbaal geheugen in beeld te
brengen, zodat er op een dieperliggend niveau naar verstoringen kan worden gekeken i.p.v. bij het
verbaal geheugen als geheeld.
Een mogelijke tweede verklaring voor het uitblijven van significante resultaten sluit aan bij
bevindingen van Winter, Elzinga en Schmahl (2013) en Mensebach (2009). Zij stellen dat emotionele
informatie interfereert met informatieverwerking en leren bij patiënten met een borderline
persoonlijkheidsstoornis. Mensen met BPS zouden moeilijkheden ervaren in het vergeten van
negatieve informatie, ten opzichte van gezonde participanten. Beperking van het huidig onderzoek is
dan ook dat er geen gebruik is gemaakt van emotionele informatie. Daarnaast is het mogelijk dat het
meemaken van een traumatische gebeurtenis in het verleden, in het bijzonder kindermishandeling, een
mediërende rol speelt in de relatie tussen het verbale geheugen en BPS (Sala, 2009).
Een beperking in het huidig onderzoek is dat er gebruik is gemaakt van verschillend materiaal
voor het vaststellen van de onafhankelijke variabelen, zo is de ADP gebruikt om de Borderline
persoonlijkheidsstoornis als geheel in kaart te brengen en de SCID-II om de dimensies van BPS vast te
stellen. Voor het vaststellen van de dimensies is dan ook de gehele populatie geïncludeerd, er vanuit
gaande dat mensen met BPS hoger scoren op de dimensies. Doordat er echter geen verdeling is
gemaakt per PHS, door middel van de SCID-II, konden niet alleen de mensen met BPS meegenomen
worden voor de analyse op dimensioneel niveau. Mogelijk had dit scherpere resultaten gegeven.
Kanttekening is echter dat het dimensioneel model juist geen gebruik wil maken van een arbitrair
categoriale indeling (Trull, Distel & Carpenter, 2011).
Ondanks bovenstaande beperkingen heeft het huidig onderzoek aanzet gegeven tot het
specificeren van mechanismen onderliggend aan verstoringen in het verbaal geheugen. Verstoringen in
het verbaal geheugen zijn dan ook niet rechtstreeks te herleiden tot hersengebieden, maar kunnen
ontstaan vanuit een ingewikkeld samenspel. Het blijft echter van belang om te onderzoeken welk
mechanisme ten grondslag ligt aan de verstoringen van het verbaal geheugen op dimensioneel niveau,
zodat de behandeling door middel van verbale activiteit hierop aangepast kan worden.
Vanuit huidig onderzoek wordt geconcludeerd dat de leerstrategie en intrusie persevereren,
beide prefrontale hersenfuncties, bij mensen met BPS geen invloed lijken te hebben op het verbale
geheugen. Hoewel de gehele populatie met persoonlijkheidsstoornis in mindere mate in staat is om de
effectieve leerstrategie van semantisch clusteren toe te passen, gebruiken zij de ineffectieve
leerstrategie niet meer dan de controlegroep. Mogelijk bieden verstoringen in het limbisch systeem een
10

verklaring voor de beperking in verbaal geheugen op dimensioneel niveau, zoals gevonden door
Delsing en Vollema (2013). Daarnaast wordt in vervolgonderzoek aanbevolen om bij onderzoek naar
verbaal geheugen naast neutrale stimuli ook emotionele stimuli te gebruiken. Tevens zal in
vervolgonderzoek aandacht besteed moeten worden aan traumatisering als mogelijk mediërende factor
in de relatie tussen BPS en verbaal geheugen. Uitgebreider neuropsychologisch onderzoek zal moeten
uitwijzen of mensen met BPS in staat zijn om te voldoen aan verbaal begrip als voorwaarde om te
profiteren van psychotherapie.
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