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Voorwoord 

Dit masteronderzoek is verricht in het kader van de masterfase van de studie 

Psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie, aan de Universiteit te Utrecht.  

De aanzet voor het onderzoek is gegeven door Dr. M.M. Rijkeboer, die al veel 

onderzoek heeft gedaan naar de Schema-Vragenlijst. Haar enthousiasme voor het vak 

heeft ons keer op keer gemotiveerd om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren 

en daarvoor willen wij haar enorm bedanken. Wij hebben de begeleiding, die echter 

meer aanvoelde als samenwerking, als zeer prettig ervaren.  

Daarnaast willen wij de heer Eli Meijer bedanken voor het plaatsten van onze 

vragenlijsten op de site ‘moeilijkemensen.nl’.  

 

Lillian Klynstra 

Karen Zwart 
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Abstract  

In two studies the psychometric qualities of the short Dutch Schema Questionnaire 

(SV-vv) were investigated. In a first study the internal consistency and the test-retest 

reliability of the SV-vv were examined in a student sample (N=330). The results 

indicated that for each scale of the SV-vv, adequate to high values on both reliability 

coefficients were reached. In a second study the internal consistency, the concurrent 

validity, and the discriminative validity of the SV-vv were estimated in a mixed 

clinical and non-clinical sample (N=300). Again high internal consistency for each 

scale of the SV-vv was yielded. Moreover, a high level of concurrent and 

discriminative validity was found for the schema scales. So, good to excellent 

psychometric properties were found for the SV-vv, making the instrument readily 

suitable for clinical practice. 

 

Inleiding 

Schemagerichte therapie is een nieuwe vorm van psychotherapie die ontwikkeld is 

door Jeffrey Young (1994) voor patiënten met psychische stoornissen, die tot dusver 

als moeilijk te behandelen worden beschouwd. In meerdere studies is onderzocht of 

schemagerichte therapie daadwerkelijk effectief is bij persoonlijkheidsstoornissen. In 

een onderzoek van Nordahl en Nysaeter (2005) (N=6) werden positieve 

behandelresultaten gevonden bij patiënten met een borderline 

persoonlijkheidsstoornis. In een onderzoek van Hoffart en Sexton (2002) (N=35) 

werd de effectiviteit van schemagerichte therapie onderzocht bij patiënten met 

paniekstoornis en/of agorafobie en cluster C persoonlijkheidsproblematiek. De 

resultaten suggereerden dat schemagerichte therapie een effectieve behandelvorm is. 

De gevonden resultaten van beide studies dienen echter met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd te worden aangezien ze zijn gebaseerd op een kleine steekproef 

waarbij geen controlegroep aanwezig was. In de studie van Giesen-Bloo, van Dijck, 

Spinhoven, van Tilburg, Dirksen, van Asselt, Kremers, et al. (2006) is wel gebruik 

gemaakt van een ‘randomised controlled’ design. De effectiviteit van schemagerichte 

therapie is vergeleken met de effectiviteit van transference-focused psychotherapie in 

een grote onderzoekspopulatie (N=86). Alhoewel beide behandelvormen tot een 

significante verbetering leidden, bleek schemagerichte therapie de meest effectieve 

behandelvorm.   



 4

In de schemagerichte behandeling wordt het belang benadrukt van het 

ontdekken van de oorsprong van problemen in de jeugd en de daardoor aangeleerde 

disfunctionele schema’s en copingstijlen (Young, 1994; Young, Klosko, & Weishaar, 

2005). Schema’s kunnen gedefinieerd worden als “kennisstructuren, bestaande uit 

algemene diep verankerde thema’s over zichzelf, anderen en de wereld.” (Rijkeboer, 

van Genderen, & Arntz, 2006, pp 268). Schema’s komen bij iedereen voor; de mate 

waarin een schema een rol speelt is echter verschillend per persoon. De schema’s 

beïnvloeden de interpretatie van nieuwe ervaringen en de wijze waarop een persoon 

omgaat met zijn of haar problemen. Een belangrijke veronderstelling is dat schema’s, 

die in veel gevallen al op jonge leeftijd ontstaan, steeds dieper ingesleten raken en 

latere levenservaringen beïnvloeden (Young, 1994). Dit impliceert dat schema’s 

stabiel zijn over tijd. Young (1994) veronderstelt dat disfunctionele schema’s vroeg in 

het leven zijn ontstaan als gevolg van het samenspel tussen temperament en 

negatieve, vaak terugkerende ervaringen met opvoeders en leeftijdsgenoten. Als 

kinderen bijvoorbeeld onveilig gehecht zijn, zullen zij leren dat ze niet kunnen 

vertrouwen op de warmte en zorg van hun nabije omgeving. Dit zou ertoe kunnen 

leiden dat het kind leert dat ‘de wereld’ niet te vertrouwen is (Barlow, 2004; Bowlby, 

1980). Disfunctionele schema’s kunnen leiden tot extreme emoties en 

probleemgedrag en maken de kern uit van as-I psychopathologie en as-II stoornissen 

(Young, 1994).  

Een belangrijk onderdeel van schemagerichte therapie is het in kaart brengen 

van de vigerende disfunctionele schema’s. In 1994 hebben Young en Brown de 

zelfrapportagelijst Young Schema Questionnaire (YSQ) ontwikkeld. De YSQ wordt 

in de klinische praktijk voornamelijk gebruikt om meer zicht te krijgen op de 

cognities, emoties en gedragingen die onderliggend zijn aan as-I en as-II 

psychopathologie (Lee, Taylor, & Dunn, 1999). Op basis van cognitieve en 

ontwikkelingspsychologische theorieën heeft Young 16 verschillende zogenoemde 

‘vroeg ontstane disfunctionele schema’s’ kunnen onderscheiden, namelijk: 

‘emotionele deprivatie’, ‘verlating/instabiliteit’, ‘wantrouwen/misbruik’, ‘sociaal 

isolement’, ‘onvolmaaktheid/schaamte’, ‘sociale ongewenstheid/vervreemding’, 

‘mislukking/falen’, ‘functionele afhankelijkheid/ onbekwaamheid’, ‘kwetsbaarheid’, 

‘verstrengeling’, ‘zelfopoffering’, ‘emotionele geremdheid’, ‘meedogenloze normen’, 

‘veeleisendheid/zich rechten toe-eigenen’, ‘gebrek aan zelfcontrole/zelfbeheersing’ 
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(voor een omschrijving: zie appendix A). De schema’s worden in de YSQ door 205 

items geoperationaliseerd. 

Niet lang nadat de YSQ gelanceerd was in de klinische praktijk, zijn in twee 

studies de psychometrische kwaliteiten van de YSQ onderzocht (Lee et al., 1999; 

Schmidt, Joiner, Young, & Telch, 1995). Het onderzoek van Schmidt et al. (1995) 

was de eerste studie waarin de psychometrische kwaliteiten van de YSQ in kaart 

werden gebracht. In een studentenpopulatie (N=1377) werden op basis van 

exploratieve factoranalyse 17 onafhankelijke schemafactoren gevonden. De factor 

‘sociale ongewenstheid’ kon niet als onafhankelijk worden onderscheiden. Daarna 

vond een cross-validatie van de gevonden factorstructuur plaats. Hieruit bleek dat 13 

van de 17 schalen onafhankelijk waren. Tevens was in de steekproef van studenten de 

test-hertest betrouwbaarheid, interne consistentie, convergente en discriminatieve 

validiteit onderzocht. Beide typen van betrouwbaarheid en validiteit waren 

bevredigend. Voorts werden in een relatief kleine steekproef van patiënten (N=187) 

met as-I en as-II psychopathologie op basis van exploratieve factoranalyse 15 van de 

16 schalen als onafhankelijk onderscheiden. Het schema ‘sociale ongewenstheid’ kon 

wederom niet als aparte schaal worden onderscheiden. Het onderzoek van Lee et al. 

(1999) is een vervolgstudie van het onderzoek van Schmidt et al. (1995). Volgens 

deze onderzoekers was het van belang om in een grotere klinische populatie (N=443) 

de betrouwbaarheid van de schema’s te onderzoeken en na te gaan of de door Schmidt 

et al. (1995) gevonden factorstructuur repliceerbaar was. Exploratieve factoranalyse 

wees uit dat, in lijn met de bevindingen van Schmidt et al. (1995), het schema ‘sociale 

ongewenstheid’ niet als onafhankelijke schaal onderscheiden kon worden. In dit 

onderzoek bleek ook het schema ‘emotionele inhibitie’ niet een onafhankelijk schema 

te zijn. Alhoewel in deze studie 14 van de 16 oorspronkelijke schema’s als 

onafhankelijk werden gevonden, waren er aanwijzingen voor vier nieuwe schema’s. 

Aangezien de schema’s bovendien een onderscheid moeten maken tussen as-I en as-II 

stoornissen, zijn patiënten met as-I stoornissen vergeleken met patiënten met as-II 

stoornissen. Er werd verwacht dat patiënten met as-II problematiek hoger zouden 

scoren op de schalen. Deze verwachting werd door de resultaten van deze studie 

bevestigd.  

 De positieve psychometrische resultaten hebben aanzet gegeven tot de 

ontwikkeling van een Nederlandse YSQ, ofwel de Schema-Vragenlijst (SV; Sterk & 

Rijkeboer, 1997). Opvallend is dat in beide eerdergenoemde studies naar de 
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psychometrische kwaliteiten van de YSQ gebruik is gemaakt van exploratieve 

factoranalyse. In onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de SV is gebruik 

gemaakt van meer geavanceerde confirmatieve factoranalytische technieken. Met 

behulp van deze technieken zijn de 16 originele schema’s uit de eerste versie van de 

YSQ opnieuw geanalyseerd in een klinische en niet klinische onderzoekspopulatie. In 

tegenstelling tot de eerdere studies naar de YSQ kon op basis van confirmatieve 

analyses de schaal ‘sociaal ongewenstheid’ wel als onafhankelijke schaal 

onderscheiden worden. Deze schaal bevat waardevolle informatie over sociale angst. 

Er is geen gegronde reden gevonden om het schema uit de SV te sluiten (Rijkeboer & 

van den Bergh, 2006). Voorts bleek dat de schalen van de SV in beide populaties 

betrouwbaar zijn. De schaal ‘sociale ongewenstheid’ bleek iets minder betrouwbaar te 

zijn wanneer de vragenlijst in niet-klinische populaties werd afgenomen. Deze 

resultaten komen wat betreft de factorstructuur grotendeels, maar niet geheel overeen 

met de bovengenoemde studies naar de YSQ van Schmidt et al. (1995) en Lee et al. 

(1999). Naast het feit dat er gebruik is gemaakt van meer geavanceerde technieken, is 

het mogelijk dat de plaatsing van de items in de SV hierbij een rol heeft gespeeld. De 

items van de SV (Sterk & Rijkeboer, 1997) zijn namelijk gerandomiseerd.  

 In een studie van Rijkeboer, van den Bergh en van den Bout (2004) is de test-

hertest betrouwbaarheid en discriminatieve validiteit van de SV gemeten. De SV 

blijkt in een niet klinische populatie stabiele constructen te meten (tijdsspanne: 6 

weken). De resultaten van de discriminant analyses toonden aan dat de SV in staat is 

te discrimineren tussen patiënten en studenten. Er is tevens onderzoek gedaan naar de 

concurrente validiteit van de SV in klinische onderzoekspopulaties (Rijkeboer, van 

den Bergh, & Arntz, 2005; Rijkeboer, van den Bergh, Arntz, Gijs, & van den Bout, 

2005). In het eerste onderzoek (N=94) wordt de SV met de NEO-PI-R (Hoekstra, 

Ormel, & De Fruyt, 1996) vergeleken. In het tweede onderzoek (N=96) wordt de SV 

met de Temperament and Character Inventory (TCI; Duijsens & Spinhoven, 2000) 

vergeleken. De resultaten van deze studies geven aan dat de SV over het algemeen 

een adequate concurrente validiteit heeft. Samenvattend kan op basis van de empirie 

gesteld worden dat de SV sterke psychometrische eigenschappen vertoond. Dit maakt 

de SV een waardevol meetinstrument. 

 In 1998 heeft Young een verkorte YSQ ontworpen: The Schema 

Questionnaire-Short Form (YSQ-sf). De verkorte vorm is ontworpen om de 

vragenlijst sneller af te kunnen laten nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
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klinische relevantie (Coristine, Dagg, Jordan, Pontefract, & Welburn, 2002). Deze 

vernieuwde vragenlijst bestaat uit dezelfde 15 disfunctionele schema’s als de YSQ (de 

schaal ‘sociaal ongewenstheid’ is niet opgenomen). De YSQ-sf bestaat uit 75 items. 

De YSQ-sf is dan ook samengesteld uit telkens vijf items voor ieder schema. In 

meerdere studies zijn de psychometrische kwaliteiten van de YSQ-sf onderzocht.  

 In een onderzoek van Coristine, Dagg, Jordan, Pontefract en Welburn (2002) 

is in een groep klinische patiënten in psychiatrische dagbehandeling (N=196) de 

factorstructuur en de construct validiteit van de YSQ-sf onderzocht. Een belangrijk 

doel was om na te gaan of de factorstructuur van de 15 schalen van de YSQ-sf 

overeen kwam met die van de YSQ. Uit de resultaten bleek dat de factorstructuur 

consistent was over beide versies en dat de 15 schema’s een goede interne structuur 

hebben.  

 Het onderzoek van Bates, Calhoun, Campbell, Coristine, Glaser en Petrocelli 

(2002) was een vervolgonderzoek in een klinische populatie (N=188). Het onderzoek 

richtte zich op de relatie tussen de YSQ-sf en vragenlijsten die algemene 

psychopathologie meten. Hieruit bleek dat alle schalen, behalve de schaal 

’rechthebbendheid’, significant gecorreleerd waren met schalen die algemene 

psychopathologie in kaart brengen. Dit kwam overeen met de bevindingen in eerder 

onderzoek naar de YSQ (Schmidt et.al., 1995). 

 In een studie van Baranoff, Oei, Kwon en Ho Cho (2006) is de factorstructuur 

en interne consistentie van de YSQ-sf onderzocht in een Koreaanse (N=833) en 

Australische (N=271) studentensteekproef. De Koreaanse steekproef was verdeeld 

over twee groepen. In de eerste groep werd exploratieve factoranalyse toegepast en in 

de tweede groep een confirmatieve factoranalyse. Uit de exploratieve factoranalyse 

bleek dat 13 van de 15 schema’s onafhankelijk waren. De schema’s ’onderwerping’ 

en ’functionele afhankelijkheid‘ bleken niet passend. Dit werd vervolgens gesteund 

door de confirmatieve factoranalyse. Deze resultaten kwamen overeen met die, 

gevonden in de Australische steekproef. Aangezien in beide steekproeven de structuur 

van de YSQ-sf gerepliceerd kon worden, lijkt de YSQ-sf generaliseerbaar te zijn naar 

niet-westerse culturen.  

 In een studie van Coristine, Dagg, Pontefract en Welburn (2000) was met 

behulp van de YSQ-sf onderzocht of er een verandering plaats vond in de schema’s na 

een intensieve groepsbehandeling van 12 weken (N=84). Deze groep werd vergeleken 

met een wachtlijstcontrole groep waarbij de patiënten geen behandeling ontvingen 



 8

(N=15). Beide groepen hebben de YSQ-sf na een tijdsinterval van 12 weken 

nogmaals ingevuld. Na deze periode werd er in de behandelgroep bij 3 van de 15 

schema’s een significante verandering waargenomen. De wachtlijstcontrole groep liet 

over een tijdsperiode van 12 weken geen significante veranderingen in schema’s zien. 

Met andere woorden, de YSQ-sf meet in een klinische wachtlijstcontrolegroep een 

goede test-hertest betrouwbaarheid. 

 De resultaten van de onderzoeken die gedaan zijn naar de YSQ, de SV en de 

YSQ-sf tonen overeenkomstige sterke psychometrische kwaliteiten. Dit maakt de 

YSQ-sf een waardevol klinisch meetinstrument. 

 De uitstekende psychometrische kwaliteiten van de YSQ-sf en zijn voordeel 

met betrekking tot tijdsefficiëntie waren een stimulans om van de YSQ-sf een 

Nederlandse versie te maken. Het doel van dit onderzoek was dan ook om de 

psychometrische kwaliteiten van de Nederlandse SV-verkorte vorm (SV-vv) te 

onderzoeken. Dit onderzoek heeft de psychometrische kenmerken van de SV-vv aan 

de hand van twee studies in kaart gebracht.  

Studie 1 bestaat uit een onderzoekspopulatie van studenten. Met behulp van deze data 

zijn de interne consistentie en de test-hertest betrouwbaarheid gemeten.  

Studie 2 bestond uit een onderzoekspopulatie van participanten die zich vrijwillig op 

de website ‘moeilijke mensen.nl’ hebben aangemeld. Met behulp van deze data is 

naast de interne consistentie, de concurrente en discriminatieve validiteit van de SV-

vv vastgesteld. 

In dit onderzoek zijn de volgende hypothesen gesteld: 

 Volgens Young komen schema’s, in hoge of lage mate, voor bij iedere 

persoon. Onderzoek ondersteunt deze veronderstelling (Baranoff et al., 2006; 

Coristine et al., 2002, Lee et al., 1999;  Rijkeboer et al., 2006; Schmidt et al., 1995). 

Op basis van deze bevindingen wordt verwacht dat alle schema’s in lage of hoge mate 

aanwezig zijn binnen een persoon en dat de items per schema op een consistente wijze 

door elke respondent worden beantwoord.  

 Young stelt dat schema’s, die in veel gevallen al op jonge leeftijd ontstaan, 

steeds dieper ingesleten raken en vervolgens latere levenservaringen beïnvloeden. 

Deze diep ingesleten overtuigingen zullen daarom weinig onderhevig zijn aan 

verandering over tijd. Onderzoek bevestigt deze veronderstelling (Rijkeboer et al., 

2004; Schmidt et al., 1995). Op basis van deze bevindingen wordt verwacht dat de 

test-hertest betrouwbaarheid stabiel is over een tijdsperiode van 6 weken.  
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 Young stelt dat schema’s gerelateerd zijn aan psychopathologie. Onderzoek 

bevestigt deze veronderstelling (Bates et al., 2002; Coristine et al, 2002; Rijkeboer et 

al., 2005; Schmidt et al., 1995). Meer specifiek wordt verwacht dat de SV-vv een 

positief verband vertoont met schalen die klachten als angst en depressie meten. 

Tevens wordt een positief verband verwacht tussen de SV-vv en schalen die 

moeilijkheden op gebieden als interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren 

meten. Er wordt een negatief verband verwacht tussen de SV-vv en de schaal die 

positieve affectiviteit meet.  

 Young heeft de YSQ ontwikkeld om de aan- of afwezigheid van 

psychopathologie in kaart kan brengen. Divers onderzoek heeft aangetoond dat de 

YSQ, SV en YSQ-sf sensitieve meetinstrumenten zijn in het maken van onderscheid 

tussen klinische en niet-klinische onderzoekspopulaties (Lee et al., 1999; Rijkeboer et 

al, 2004; Schmidt et al., 1995). Op basis van deze bevindingen wordt verwacht dat de 

SV-vv een onderscheid kan maken tussen klinische en niet-klinische respondenten. 

  

 

Studie 1 

Het doel van deze studie is om de interne consistentie en de test-hertest 

betrouwbaarheid van de SV-vv  te onderzoeken.  

 

Methode 

Participanten  

De participanten van deze studie betroffen 334 studenten die psychologiecursussen 

aan de Universiteit Utrecht volgden. Van de 334 respondenten zijn er 4 verwijderd uit 

het onderzoek wegens een te hoog aantal niet beantwoorde items (>5 missing values). 

De onderzochte studentenpopulatie bestond uit 278 (84.2%) vrouwen en 51 (15.5%) 

mannen (één participant (0.3%) had zijn of haar geslacht niet vermeld op de SV-vv) 

met een gemiddelde leeftijd van 20,26 (SD=2.45; range:18-41). Van de participanten 

hadden 175 (53%) een vaste relatie en was 152 (46.1%) van de participanten 

alleenstaand (drie participanten (0.91%) hadden hun geslacht niet op de SV-vv 

vermeld).  

Van de oorspronkelijke participantengroep hebben 40 respondenten (12%) van 

de studentenpopulatie de SV-vv nogmaals ingevuld. Deze substeekproef bestond uit 7 
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(17.5%) mannen en 33 (82.5%) vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 19.74 jaar 

(SD=2.11; range:18-28) Van de participanten hadden er 21 (52.5%) een vaste relatie 

en 19 (47.5%) waren alleenstaand. Om na te gaan of de groep die een test en hertest 

heeft ondergaan niet verschillend was op het niveau van leeftijd, geslacht, het hebben 

van wel of geen relatie en in scores op de schema’s ten op zichtte van de groep die 

niet de SV-vv hertest onderging, is gebruik gemaakt van independent samples t-test 

en chi-square test analyses. Uit de analyses is gebleken dat er geen verschil was 

tussen leeftijd (t=(325)=1.92, p=.06), geslacht (χ 2(1)=0.1, p=.93) en het hebben van 

wel of geen relatie (χ 2(1)=.02, p=.89). Tevens bleek dat er geen verschil bestond 

tussen de scores op de schema’s (range t(328)=-.75, p=.45 tot t(327)=2.33, p=.02). Dit 

houdt in dat de twee groepen vergelijkbaar zijn. 

 

Procedure 

De participanten zijn geworven via een oproep tijdens het eerste college van de cursus 

‘Sociale Psychologie’ en tijdens het tweede college van de cursus “Psychosociale 

Aspecten van Seksualiteit en Relaties” aan de Universiteit van Utrecht. De studenten 

hebben de vragenlijst (paper & pencil versie) ingevuld. Iedere vragenlijst was 

voorzien van een respondentnummer. De studenten zijn verzocht het desbetreffende 

nummer te onthouden voor de hertest. Wegens de onmogelijkheid om de studenten 

toe te spreken en uitleg te kunnen geven over de werking van respondentnummers, is 

de hertest niet afgenomen bij de studenten van het vak ‘Psychosociale Aspecten van 

Seksualiteit en Relaties’.  

Na een tijdsinterval van 6 weken is de Sv-vv bij de studenten van de cursus ‘Sociale 

Psychologie’ nogmaals afgenomen. De hertest is op dezelfde manier afgenomen als 

de eerste test.  

 
Metingen en Meetinstrumenten 

Schema-Vragenlijst verkorte vorm (SV-vv) 

Alle 330 respondenten hebben de SV-vv beantwoord. De vragenlijst is een uit 80 

items bestaande zelfrapportage vragenlijst en meet de 16 volgende disfunctionele 

schema’s: emotionele deprivatie, verlating/instabiliteit, wantrouwen/misbruik, sociaal 

isolement, mislukking/falen, onvolmaaktheid/schaamte, sociale 

ongewenstheid/vervreemding, functionele afhankelijkheid /onbekwaamheid, 
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kwetsbaarheid, verstrengeling, onderwerping, zelfopoffering, emotionele geremdheid, 

meedogenloze normen, veeleisendheid/zich rechten toe-eigenen en gebrek aan 

zelfcontrole/zelfbeheersing. De SV-vv bestaat uit 5 geselecteerde items per schema 

uit de SV. De items zijn gekozen op basis van de hoogste item-rest correlaties, zoals 

gevonden in de totale onderzoekspopulatie (N=383) gebruikt door Rijkeboer (2005). 

De items die gebiased bleken (Rijkeboer, van den Bergh & van den Bout, 2004) zijn 

niet meegenomen in de uiteindelijke selectie. De geselecteerde items zijn op een 

gerandomiseerde wijze geplaatst in de vragenlijst (voor een overzicht van de items: 

zie appendix B). Elk item wordt gescoord aan de hand van een 6-punts Likertschaal 

(1: helemaal niet waar; 2: vrijwel geheel niet waar; 3: enigszins waar; 4: tamelijk 

waar; 5: vrijwel geheel waar; 6: helemaal waar). Hoge scores duiden op een grotere 

aanwezigheid van disfunctionele schema’s en dus op aanwezige psychopathologie.  

 

Statistische analyse  

Voor de analyse van de data is gebruik gemaakt van het computerprogramma SPSS 

versie 14.0.2. Om de interne consistentie van de SV-vv te toetsen is Cronbach’s alfa 

geschat. Om de test-hertest betrouwbaarheid te toetsen is gebruik gemaakt van 

Pearson analyses. 

 

Resultaten  

Betrouwbaarheid 

Interne consistentie  

Volgens Nunnally (1994) moet Cronbach’s α een minimum van.70 bereiken om als 

betrouwbaar gekwalificeerd te worden. In Tabel 1 is te zien dat het merendeel van de 

schalen van de SV-vv aan deze eis voldoet (range.68-.91). Dit veronderstelt een 

acceptabele tot goede interne consistentie van de schema’s. De Cronbach’s α van de 

schalen ‘rechthebbendheid’ en ‘verstrengeling’ zijn echter net onder de maat 

(respectievelijk.68 en .69).  
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Tabel 1. Aantal items en betrouwbaarheid van de schemavragenlijst verkorte vorm (Cronbach’s α)      N=330                                                                           
Schaal    Aantal items   Cronbach’s α    
Verlat     5    .81   
Misluk     5    .85   
Geremd     5    .77   
Isolat     5    .91   
Wantr     5    .85   
Funkaf     5    .73   
Ongew     5    .78   
Minder     5    .84    
Recht     5    .68   
Norm     5    .82    
Kwetsb     5    .72   
Opof     5    .79    
Onderw     5    .78   
Depri     5    .79   
Verstr     5    .69   
Contr     5    .71  
       
 
 
Test-hertest Betrouwbaarheid  

Uit de test-hertest coëfficiënten (zie Tabel 2) blijken alle schalen van de SV-vv, na 

correctie voor attenuatie, voldoende tot sterk te correleren over een tijdsperiode van 6 

weken (range: .78-1). Wanneer echter niet wordt gecorrigeerd voor attenuatie valt het 

op dat de schaal ‘rechthebbendheid’ een lage test-hertest correlatiecoefficient laat 

zien.   

 
Tabel 2. Test-Hertest Betrouwbaarheid   N=40                                                                           
            Meetmoment 1 (T1)        Meetmoment 2 (T2) 
Schaal                  M  SD        M          SD            t (df=39)             p-waarde        r                    rA 

Verlat           1.88  5.09        1.90           5.44           -.228        ns.       .86*              .94 
Misluk           1.74  3.16        1.75         4.27           -.131        ns              .83*           .95 
Geremd           1.71  4.21        1.75         4.54           -.456        ns.       .85*               .98 
Isolat           1.92  4.92        1.86         5.05            .356         ns.       .86*           .94  
Wantr           1.86  5.18                 1.94         5.22           -.561        ns.        .85*               .92 
Funkaf           1.76  3.05        1.76         3.76           -.065        ns.       .77*         1.00 
Ongew           1..91 3.60        1.86         3.99            .313        ns.       .78*             1.00   
Minder           1.50  4.71        1.47         4.64            .488        ns.       .91*           .96 
Recht           2.45  2.88        2.54         3.95           -.797        ns.       .52*           .78 
Norm           2.68  4.91        2.83         4.93           -1.56        ns.        .80*           .95 
Kwetsb           1.66  4.03        1.75         4.43           -1.21        ns.       .84*         1.00 
Opof           2.39  4.60        2.42         4.27           -.452        ns.       .85*             1.00 
Onderw           2.10  3.93        2.08         4.06            .253        ns.             .80*           .94 
Depri           1.58  4.71        1.49         4.65             1.37        ns.       .90*           .95 
Verstr           1.53  3.45        1.54         3.00           -.155        ns.       .81*         1.00   
Contr           1.94  3.45        1.92         2.97             .231        ns.       .64*           .94 
         
Noot: M= gemiddelde; SD= standaard deviatie, t= t-waarde; df= vrijheidsgraden; p= p-waarde; r= test-hertest coëfficiënt; 
*=p<.001; rA= correlatiecoëfficiënt gecorrigeerd voor attenuatie (=rT1*T2): (rT1*rT2=r/√ (αΤ1∗αΤ2)) 
 

 

Conclusie 

Op basis van de resultaten kan gesteld worden dat de schema’s van de SV-vv 

betrouwbaar zijn. Er zijn bevredigende waarden gevonden voor zowel de interne 
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consistente als de test-hertest betrouwbaarheid. De interne consistentie van de schalen 

‘rechthebbendheid’ en ‘verstrengeling’ scoren echter net onder de maat. Deze 

waarden worden niet als afwijkend geïnterpreteerd. De resultaten van de test-hertest 

betrouwbaarheid wijzen uit dat schalen van de SV-vv stabiel zijn over een 

tijdsperiode van 6 weken. De schaal ‘rechthebbendheid’ scoort echter laag als er niet 

wordt gecorrigeerd voor attenuatie.  

 

 
 

Studie 2 
 

Het doel van deze studie is om de interne consistentie, de concurrente en de 

discriminatieve validiteit van de SV-vv  te onderzoeken.  

 

Methode 

Participanten  

De respondentengroep (N=300) die de vragenlijsten middels de internet site heeft 

ingevuld telt 222 (74%) vrouwen en 78 (26%) mannen met een gemiddelde leeftijd 

van 38.07 (SD=12.00; range:14-77). Van de participanten hadden 190 (63.3%) een 

vaste relatie en 110 (36.7%) waren alleenstaand. Het opleidingsniveau was als volgt 

verdeeld: 13 (4.3%) heeft het lager onderwijs gevolgd, 43 (14.3%) Mavo, LTS of 

LBO, 43 (14.3%) heeft de opleiding Havo, VWO, Atheneum of HBS gevolgd, 60 

(20%) respondenten hebben een MBO opleiding afgerond, 81 (27%) heeft een HBO 

opleiding afgerond en 57 (19%) respondenten een universitaire opleiding. In tabel 3 is 

een overzicht te zien van de psychische en medische status van de respondenten. 

 
Tabel 3. Overzicht van gegevens van de respondenten op basis van zelfrapportage  (N=300)                                                                     
      Aantal  % 
Pathologie  Nee    158  52.7 
  Ja    142  47.3 
Diagnose  Borderline    46  15.3 
  Overige as-II stoornissen  31  10.3 
  Depressie    18  6.0 
  PTSS    7  2.3 
  Overige as-I stoornissen  40  13.3 
Behandeling Nee    87  29.0 
  Ja    213  71.0 
Medicatie  Nee    208  69.3 
  Ja    92  30.7 
Medicatietype Antidepressiva   56  18.6 
  Antipsychotica   13  4.3 
  Psychostimulantia   3  1.0 
  Overige medicatie   16  5.3   
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Procedure 

Deze studie is uitgevoerd middels een web-survey op de internet site 

“moeilijkemensen.nl”. Deze site is erop gericht een breed assortiment aan informatie 

over persoonlijkheidsstoornissen te geven. Bezoekers van deze site zijn patiënten, 

familie en bekenden van deze patiënten en hulpverleners. Ondanks het feit dat de 

respondenten van deze web-survey niet kunnen worden aangemerkt als zijnde een 

klinische populatie, werd wel verwacht dat het percentage hoog scorende 

respondenten groter zou zijn dan in studie 1. Voor het bestuderen van de convergente 

validiteit van de SV-vv is ervoor gekozen om, naast de SV-vv (zie appendix B) de 

volgende vragenlijsten toe te voegen: Outcome Questionnaire (OQ-45), Brief 

Symptom Inventory (BSI), Beck Depression Inventory (BDI-II), Positive and 

Negative Affect Scale (PANAS) en de Anxiety Sensitivity Index (ASI-3).  

De vragenlijsten zijn allereerst in het digitale programma “Net-Questionnaires” 

verwerkt. Vervolgens is het programma getest en op de internetsite geplaatst. Op de 

site is een link geplaatst waarop bezoekers konden klikken om de vragenlijsten te 

beantwoorden. Aan het begin van de reeks vragenlijsten werd een aantal algemene 

vragen gesteld (zie appendix C). Na het invullen van de vragenlijsten, wat 30 tot 45 

minuten in beslag nam, kregen de respondenten een overzicht van hun behaalde 

scores met daarbij een uitleg van de verschillende (schalen van de) vragenlijsten.   

Metingen  

Alle 300 respondenten hebben de zes vragenlijsten via internet beantwoord. Na een 

aantal algemene vragen, werd iedere vragenlijst geïntroduceerd door een korte uitleg. 

Belangrijk was dat de digitale versie van de vragenlijsten zo was ingesteld dat de 

respondenten verplicht waren om ieder item te beantwoorden. Dit heeft als resultaat 

gehad dat er geen enkele vragenlijst verwijderd hoefde te worden door een te hoog 

gehalte aan missing values.  

 
Meetinstrumenten 

Schema vragenlijst verkorte vorm 

Zie ‘meetinstrumenten’ van studie 1 (zie ook appendix B). 
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Outcome Questionnaire  
De OQ-45 (Lambert, Hansen, & Umphress, 1996) is een vragenlijst met 45 items, 

verdeeld over 3 schalen: ernst van de klachten (symptom distress), interpersoonlijk 

functioneren (interpersonal relations) en maatschappelijk functioneren (social role). 

Een hoge totaalscore suggereert dat een cliënt zowel een groot aantal 

stress/spanningssymptomen (voornamelijk angst, depressie, somatische problemen en 

stress) heeft, als moeilijkheden in interpersoonlijke relaties en maatschappelijk 

functioneren (werk/school). De vragenlijst heeft kortom betrekking op de algemene 

kwaliteit van leven. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de OQ-45 

heeft uitgewezen dat er sprake is van een goede convergente en divergente validiteit. 

De schalen zijn sensitief en bruikbaar om het algemeen functioneren van de cliënt te 

meten (Doerfler, Addis, & Moran, 2002). 

 

Brief Symptom Inventory   

De BSI (Derogatis, 1975) is een klachtenlijst (verkorte SCL-90) met 53 items 

gemeten over 9 schalen: somatische klachten, cognitieve problemen, interpersoonlijke 

gevoeligheid, depressie, angst, hostiliteit, fobische klachten, paranoïde gedachten en 

psychoticisme. Scores op de dimensies geven een beeld van de aard van de klachten 

waaraan een patiënt lijdt. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten heeft 

uitgewezen dat de BSI een betrouwbaar en valide meetinstrument is (Beurs & Zitman, 

2005). 

Beck Depression Inventory 

De BDI-II (Beck & Steer, 1996) is een veelgebruikte korte zelfrapportage-vragenlijst 

voor het meten van de ernst van een depressie. Het instrument is ontwikkeld voor het 

beoordelen van symptomen overeenkomstig de DSM-IV criteria (Nolen & 

Dingemans, 2004). De vragenlijst bestaat uit 21 rijtjes uitspraken over klachten 

waaruit de onderzochte persoon de meest karakteristieke uitspraak moet kiezen, die 

het beste beschrijft hoe men zich ‘de afgelopen week met vandaag erbij’ voelde. De 

BDI meet niet alleen de cognitieve en affectieve symptomen, maar ook de somatische 

en vegetatieve symptomen. Onderzoek naar de psychometrische kwaliteiten van de 

BDI heeft aangetoond dat er sprake is van een goede betrouwbaarheid en validiteit 

(Krefetz, Steer, Gulab, & Beck, 2002). 
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Positive and Negative Affect Scale 

De PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) is een vragenlijst met 20 items en meet 

twee belangrijke dimensies van stemming; positief en negatief affect. Positieve 

affectiviteit (PA) geeft weer hoe enthousiast, energiek en alert een persoon is. Het 

blijkt dat de mate van positieve affectiviteit samenhangt met (plezierige) sociale en 

fysieke activiteit. Lage PA lijkt het meest gekarakteriseerd te worden door moeheid 

en somberheid, hoge PA door gevoelens van alertheid, activiteit en vreugde. 

Negatieve affectiviteit (NA) is het beste te omschrijven als een algemene factor van 

subjectieve ‘distress’. Lage NA is een afspiegeling van rust en kalmte, hoge NA van 

schuldgevoelens, angst, vijandigheid en nervositeit. De PANAS heeft een goede 

betrouwbaarheid en validiteit (Crawford & Hendry, 2004). 

Anxiety Sensitivity Index  

De ASI-3 (Reiss, Peterson, Gursky, & Mc Nally, 1986) meet de angstgevoeligheid. 

Deze lijst bestaat uit 16 items en drie schalen: angst voor fysieke symptomen, angst 

voor verlies van cognitieve controle en angst voor publiekelijk zichtbare 

angstsymptomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de ASI-3 een betrouwbaar en 

valide meetinstrument is (Peterson & Plehn, 1999). 

 

Statistische analyse 

De data die in het programma ‘Net-Questionnaires’ zijn verzameld, konden 

automatisch overgeplaatst worden naar SPSS. De interne consistentie van de SV-vv is 

gemeten aan de hand van de Cronbach’s α. Om de concurrente validiteit van de SV-

vv te meten, is gebruik gemaakt van Pearson analyses. De discriminatieve validiteit is 

met behulp van multivariate  analyses gemeten.  

 

Resultaten 
 
Betrouwbaarheid 

Interne consistentie 

In tabel 4 is te lezen dat de betrouwbaarheid van de 16 schema’s van de SV-vv erg 

hoog ligt (range.83-.92).  
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Tabel 4. Aantal items en betrouwbaarheid van de schalen van de SV-vv (Cronbach’s α)      N=330                                                                           
Schaal              Aantal items              Cronbach’s α     
Verlat     5    .88   
Misluk     5    .91   
Geremd     5    .84   
Isolat     5    .90   
Wantr     5    .91   
Funkaf     5    .90   
Ongew     5    .86   
Minder     5    .92    
Recht     5    .86   
Norm     5    .84    
Kwetsb     5    .86   
Opof     5    .87    
Onderw     5    .85   
Depri     5    .92   
Verstr     5    .83   
Contr     5    .88   
    

 
 
Validiteit 

In tabel 5 is te zien hoe de respondenten (N=300) gemiddeld op de SV-vv, OQ-45, 

BSI, BDI, PANAS en ASI 3 hebben gescoord. De gemiddelde scores van de 

respondenten op de SV-vv, OQ-45, BSI en PANAS-neg vallen boven de cut-off 

scores. Scores die boven de cut-off vallen geven een indicatie voor psychopathologie 

aan. Zoals verwacht scoorden de respondenten laag op de PANAS-pos. De 

gemiddelde score op de BDI-II en de ASI-3 bleven echter onder de cut-off waarden.  

 
Tabel 5 Gemiddelde scores van de respondenten (N=300)                                                              
Vragenlijst                           Cut-off waarde       M    SD 
SV-vv   240  242.23  85.95 
OQ-45   65  77.22  29.45 
BSI   44  63.25  45.29 
BDI-II        25  21.44  15.47                 
PANAS-pos  35  26.85  8.26 
PANAS-neg  20  25.97  10.10 
ASI-3   30  17.97  14.80    
   

 

 

Concurrente Validiteit  

Uit tabel 6 blijkt dat er een relatief sterke positieve samenhang is tussen de 16 schalen 

van de SV-vv en de OQ-45, BSI, BDI, PANAS-neg en ASI 3. De correlaties vallen 

alle boven de .48 en de bijbehorende p-waarden zijn significant (p < .001). Zoals 

verwacht correleren de schalen van de SV-vv negatief met de positieve items van de 

PANAS. Opvallend is dat de schaal ‘rechthebbendheid’ matig correleert met de 

schalen van de de OQ-45, BSI, BDI, PANAS-neg en ASI 3 en dat slechts één schaal 

van de SV-vv (kwetsbaarheid) hoog correleert met de ASI-3. 
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Tabel 6 Correlatiecoëfficiënten voor de samenhang tussen de SV-vv schalen en vragenlijsten voor psychopathologie (N=300)                                                    
Vragenlijst                OQ-45      BSI         BDI-II                PANAS-pos PANAS-neg   ASI-3 
Schaal 
Verlat .80 .82 .76 -.55 .75 .59 
Misluk .77 .74 .75 -.53 .65 .57 
Geremd .80 .80 .77 -.53 .74 .61 
Isolat           .83 .78 .75 -.58 .69 .57 
Wantr           .76 .80 .74 -.47 .68 .58 
Funkaf           .80 .80 .78 -.59 .71 .60 
Ongew .74 .69 .69 -.54 .59 .50 
Minder           .81 .81 .79 -.53 .72 .57 
Recht .54 .53 .48 -.27 .50 .50 
Norm           .70 .68 .66 -.38 .65 .59 
Kwetsb           .85 .84 .79 -.51 .79 .72 
Opof           .59 .62 .60 -.32 .54 .49 
Onderw           .73 .72 .69 -.50 .65 .54 
Depri .69 .68 .64 -.41 .57 .49 
Verstr .65 .67 .63 -.36 .59 .51 
Contr .71 .69 .68 -.55 .60 .54 

Noot: alle p-waardes < .001                
   
 
Discriminatieve validiteit  

Om een onderscheid te kunnen maken tussen de groep respondenten met en zonder 

psychopathologie, is er besloten om de keuze te baseren op de resultaten van de OQ-

45, de BDI en de BSI. Alhoewel respondenten zelf moesten aangeven of ze 

gediagnosticeerd waren met een psychische aandoening, zijn deze zelf ingevulde 

diagnoses niet in acht genomen. Dit wegens het feit dat ze niet consequent overeen 

kwamen met de scores van de vragenlijsten. Om de betrouwbaarheid te waarborgen, 

is ervoor gekozen om een respondent in de groep ‘met pathologie’ te plaatsen, 

wanneer deze een significant verhoogde score had op de OQ-45, de BDI-II en/of de 

BSI. Met significante scores wordt verwezen naar respondenten die boven de cut-off 

waarden van de genoemde vragenlijsten scoorden en daardoor in acht kwamen voor 

psychopathologie (respectievelijke cut-off waarden: 65, 25 en 44). 

 Om na te gaan of de schalen van de SV-vv in staat zijn een onderscheid te 

maken tussen de scores van de respondenten zonder pathologie (N=98) en met 

pathologie (N=201) is gebruik gemaakt van MANOVA. Uit de resultaten is gebleken 

dat er op multivariaat niveau een significant verschil bestaat tussen beide groepen 

(Wilks’ λ = .47; F= 19.70; p= .001; ε2=.57. In tabel 4 zijn de resultaten van univariate 

analyses van de schalen weergegeven. Uit deze analyses blijken alle schalen een 

significant onderscheid te maken tussen respondenten zonder pathologie en met 

pathologie. Uit de resultaten valt tevens af te lezen dat de effect sizes niet voor alle 

schalen adequaat zijn. De schalen ‘rechthebbendheid’, ‘opoffering’ en 

‘verstrengeling’ scoren relatief laag (range: ε2=.18-.24).  
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Tabel 4 Univariate analyses  (N=300)                                                              
Groep  Geen pathologie   Pathologie 
Schaal  M     SD   M  SD               f (df=1))              ε ² 
Verlat                8.65    2.98               18.61              5.99                 237.75*  .44 
Misluk                8.44      3.01                      16.85  6.69                 138.44*          .31 
Geremd                9.26     3.13               18.31  5.51                 224.50*  .43 
Isolat                9.71                 3.62               20.12  6.04                 243.65*          .45 
Wantr                9.82    3.51               18.98  6.29                 177.35*          .37 
Funkaf                7.82     2.36               16.59  6.16                 181.53*          .37 
Ongew                8.85    3.26               16.66  6.42                 126.54*  .29 
Minder                7.63    2.19                  18.03  6.85                 211.44*  .41 
Recht                12.03    3.78               17.30  5.82                  65.75*          .18 
Norm                11.62    3.92               18.58  5.78                  114.65*  .27 
Kwetsb                8.12    2.53                 17.31  5.67                 229.52*          .43 
Opof                12.47    3.80               18.71  5.94                     88.72*  .22 
Onderw                10.46    3.18               17.99  5.70                 145.90*  .32 
Depri                10.16    4.45               18.57  7.07                 114.32*          .27 
Verstr                7.83    2.75               14.12  6.04                  94.60 *   .24 
Contr                9.89    3.13               17.58  5.94                 142.33*         .32 
Noot: M= gemiddelde; SD= standaard deviatie, df= vrijheidsgraden; *=p<.001; ε ² = Eta kwadraat 
   

 
 
Conclusie 
 
De interne consistentie van de resultaten van deze gemengde populatie (klinisch en 

niet-klinisch) is hoger dan die gemeten in studie 1. De convergente validiteit van de 

schalen van de SV-vv wordt bevestigd door de redelijk hoge correlaties tussen de 

schema’s van de SV-vv en de schalen die klachten als angst, depressie en 

moeilijkheden op gebieden als interpersoonlijk en maatschappelijk functioneren 

meten. Deze conclusie geldt in mindere mate voor de samenhang tussen de SV-vv en 

de ASI-3. Alleen het schema ‘kwetsbaarheid’ vertoont een sterke samenhang met 

angstgevoeligheid. Het significante onderscheid dat gemaakt kon worden tussen een 

populatie met en zonder psychopathologie, wijst naar een goede discriminatieve 

validiteit. Echter, de schalen ‘rechthebbendheid’, ‘opoffering’ en ‘verstrengeling’ 

blijken een lage effect size te hebben. Deze schalen zijn daarom minder geschikt om 

de aanwezigheid van wel of geen psychopathologie te voorspellen. 

 

 

Discussie 
Deze studie heeft de psychometrische kwaliteiten van de SV-vv met behulp van twee 

studies onderzocht. Studie 1 bestond uit een onderzoekspopulatie van studenten die 

cursussen psychologie volgden aan de Universiteit van Utrecht. In deze studie zijn 

twee vormen van betrouwbaarheid gemeten. Op basis van Cronbach’s alfa analyses 

kan gesteld worden dat alle schalen uit de SV-vv een acceptabele tot hoge interne 

consistentie meten. Deze hoopgevende bevinding is overeenkomstig met de resultaten 
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van eerder onderzoek naar de YSQ, de YSQ-sf en de SV (Baranoff et al., 2006; 

Coristine et al., 2002; Lee et al., 1999; Rijkeboer et al., 2006; Schmidt et al., 1995). 

Onderzoek naar de test-hertest betrouwbaarheid wijst uit dat de schalen van de SV-vv 

stabiel zijn over tijd. Ondanks de inkorting naar 5 items per schaal blijven de 

betrouwbaarheidscoëfficiënten stabiel over een periode van 6 weken. De 

veronderstelling van Young (1994) dat alle schema’s diep ingesleten zijn, lijkt 

hiermee bevestigd. Er dient echter wel opgemerkt te worden, dat als er niet wordt 

gecorrigeerd voor attenuatie de schaal ‘rechthebbendheid’ onder de maat scoort.  

 Een punt van kritiek is dat dit onderzoek gebruik heeft gemaakt van een kleine 

test en hertest groep. Deze subgroep is wel representatief gebleken voor de gehele 

onderzochte groep. Er waren geen verschillen gevonden in de hertest groep op het 

niveau van geslacht, leeftijd, het wel of niet hebben van een relatie en in scores op de 

schema’s ten op zicht van de groep die niet de SV-vv hertest onderging. Eerder 

onderzoek van Rijkeboer et al. (2004) en Schmidt et al. (1995) toonde eveneens een 

goede test-hertest betrouwbaarheid van de SV en de YSQ aan. De temporele stabiliteit 

is in al deze onderzoeken (incluis het onderhavige onderzoek) echter alleen 

onderzocht onder studenten. Er kan dus niet vanzelfsprekend worden gesteld, dat de 

SV-vv stabiele constructen meet in een klinische populatie. In een studie van 

Coristine, Dagg, Pontefract en Welburn (2000) werd de test-hertest betrouwbaarheid 

van de schema’s met behulp van de YSQ-sf in een klinische populatie onderzocht. In 

de kleine, klinische wachtlijstcontrole groep werd geen schemaverandering gevonden 

na een tijdsperiode van 12 weken. Er wordt verwacht dat de SV-vv ook een goede 

test-hertest betrouwbaarheid in een klinische populatie meet. Vervolgstudie zou deze 

verwachting nader kunnen onderzoeken. 

 In studie 2 is de interne consistentie, concurrente en discriminatieve validiteit 

van de SV-vv onderzocht. Deze studie bestond uit een groep van respondenten die 

zich vrijwillig hebben aangemeld op de website: ‘moeilijkemensen.nl’. De groep 

bestond uit zowel klinische als niet-klinische respondenten. Eén derde van de 

respondenten had geen pathologie en twee derde van de respondenten wel. Iets meer 

dan een kwart van de respondenten gaven aan te lijden aan een 

persoonlijkheidsstoornis. De man/vrouw verdeling was scheef, aangezien driekwart 

van de respondenten vrouw was en een kwart man was. Wel bestond er een mooie 

verdeling wat betreft opleidingsniveau. De Cronbach’s alfa analyses hebben 

uitgewezen dat de schalen van de SV-vv in een gemixte onderzoekspopulatie een 
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hoge interne consistentie hebben. De betrouwbaarheidscoëfficiënten zijn hoger dan in 

de studentengroep van studie 1. Onderzoek van Rijkeboer et al. (2006) vonden 

overeenkomstige resultaten in een klinische en niet-klinische onderzoekspopulatie. 

Vervolgstudie zou kunnen onderzoeken of de interne consistentie daadwerkelijk 

hoger is als de onderzoekspopulatie uit enkel klinische participanten bestaat.  

 Onderzoek naar de concurrente validiteit wijst uit dat de schalen van de SV-vv 

valide zijn. De bevindingen zijn bijna alle conform verwachting. De schalen van de 

SV-vv tonen een positief verband met schalen die klachten als angst en depressie 

meten en schalen die moeilijkheden op gebieden als interpersoonlijk en 

maatschappelijk functioneren representeren. Zoals verwacht is er een negatief verband 

gevonden tussen de SV-vv en de schaal die positieve affectiviteit meet. De correlatie 

tussen de schalen van de SV-vv en de ASI-3 zijn echter minder hoog uitgevallen. 

Deze matige correlaties zouden verklaard kunnen worden, doordat de ASI 3 een 

meetinstrument is voor specifieke vormen van angstgevoeligheid, namelijk angst voor 

verlies van cognitieve controle, angst voor fysieke symptomen en angst voor 

publiekelijk zichtbare angstsymptomen. Deze angsten komen niet overeen met 

hetgeen de schalen van de SV-vv meten. Overeenstemmend met deze 

veronderstelling, correleert de schaal ‘kwetsbaarheid’ het hoogst met de ASI 3. Deze 

schaal meet de kwetsbaarheid voor pijn en ziekte en is daardoor vergelijkbaar met de 

angst voor fysieke pijn van de ASI 3. Tevens valt het op dat de schaal 

‘rechthebbendheid’ het laagst correleert met de OQ-45, BSI, BDI-II, PANAS-neg en 

ASI-3. Deze schaal heeft overigens ook de laagste betrouwbaarheid. Studies naar de 

concurrente validiteit van de YSQ, SV en de YSQ-sf vonden eveneens goede 

resultaten (Bates et al., 2002; Coristine et al, 2002; Rijkeboer et al., 2005; Schmidt et 

al., 1995). 

 Ten slotte wijzen de resultaten in de onderhavige studie uit dat bijna alle 

schalen van de SV-vv in staat zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

scores van respondenten zonder psychopathologie en respondenten met 

psychopathologie. De schalen ‘rechthebbendheid’, ‘opoffering’ en ‘verstrengeling’ 

blijken echter een matige effect size te hebben. Deze schalen zijn daarom niet 

geschikt om te discrimineren tussen de aanwezigheid van wel of geen 

psychopathologie. Divers onderzoek heeft in lijn met de huidige bevindingen aan 

kunnen tonen dat de YSQ, SV en YSQ-sf sensitieve meetinstrumenten zijn, die een 
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onderscheid kunnen maken tussen klinische en niet-klinische onderzoekspopulaties 

(Lee et al., 1999; Rijkeboer et al, 2004; Schmidt et al., 1995).  

 Een punt van kritiek op het onderhavige onderzoek is, dat er in studie 2 

gebruik is gemaakt van een gemixte onderzoekspopulatie. Dit maakt het minder 

betrouwbaar om de bevindingen te vergelijken met onderzoeken die wel gebruik 

hebben gemaakt van een onderzoekspopulatie die zuiver bestond uit klinische 

respondenten. Vervolgstudie naar de SV-vv zou daarom de psychometrische 

eigenschappen van de SV-vv kunnen onderzoeken met behulp van een klinische 

onderzoekspopulatie. Studie 2 bestond uit een websurvey die voor ieder toegankelijk 

was.  Dit maakte een selectie van de respondenten onmogelijk. Mocht 

vervolgonderzoek de klinische onderzoekspopulatie kunnen manipuleren, dan zou een 

discriminantanalyse uitgevoerd kunnen worden tussen algemene psychopathologie 

(as-I) en persoonlijkheidsstoonissen (as-II). Dit om aan te kunnen tonen of de schalen 

van de SV-vv ook in staat zijn om een significant onderscheid te maken tussen as-I en 

as-II psychopathologie. Tevens zou vervolgonderzoek verricht kunnen worden naar 

de betrouwbaarheid en houdbaarheid van de factorstructuur van de 16 schalen die 

door de SV-vv gemeten worden.  

 Op basis van de resultaten van studie 1 en 2 kan geconcludeerd worden dat de 

psychometrische kwaliteiten van de SV-vv zeer hoopgevend zijn. Er is sprake van een 

goede interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheid. Tevens blijkt dat de SV-vv 

een goede concurrente en discriminatieve validiteit te hebben. Met andere woorden: 

de SV-vv is een waardevol meetinstrument die de diagnostiek bij schemagerichte 

therapie op zinvolle wijze kan ondersteunen.  
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Appendix A 

 

Omschrijving van de schema’s 

Verlating of Instabiliteit: verwijst naar de verwachting dat iemand spoedig iedereen 

zal verliezen met wie een emotionele band is gevormd. De persoon gelooft dat 

uiteindelijk al zijn intieme relaties zullen eindigen. Belangrijke anderen worden 

ervaren als onbetrouwbaar en  onvoorspelbaar in hun steun en  toewijding.  

 

Mislukking: verwijst naar de overtuiging dat iemand niet in staat is om te presteren op 

het niveau van zijn leeftijdsgenoten op gebieden als carrière, opleiding of sport. Deze 

mensen voelen zich vaak dom, dwaas, zonder talent of onwetend. Mensen met dit 

schema proberen vaak niet eens meer om iets te bereiken omdat ze geloven dat het 

toch niet zal lukken.  

 

Emotionele geremdheid:  verwijst  naar  de  overtuiging dat men emoties en impulsen, 

met name boosheid, moet inhouden. De reden hiervoor is dat expressie van boosheid 

anderen zou schaden of zou leiden tot verlies van eigenwaarde, schaamte, vergelding 

of verlating. Er is een gebrek aan spontaniteit en men wordt doorgaans gezien als stijf.  

 

Sociale isolatie: verwijst naar de overtuiging dat iemand geïsoleerd is van de rest van 

de wereld, anders is dan andere mensen en nergens bij hoort.   

 

Wantrouwen en/of Misbruik: verwijst naar de overtuiging dat anderen uiteindelijk op 

een of andere  manier misbruik van hem zullen maken. Men verwacht dat anderen 

hem met opzet pijn zullen doen, hem zullen bedriegen of naar beneden zullen halen. 

De persoon gelooft dat hij altijd aan het kortste eind zal trekken. 

 

Functionele afhankelijkheid /Onbekwaamheid: verwijst naar de overtuiging dat 

iemand niet in staat is dagelijkse verantwoordelijkheden naar behoren en 

onafhankelijk te dragen. Mensen met dit schema voelen zich vaak extreem op anderen 

aangewezen in situaties waarin ze besluiten moeten nemen of iets nieuws  moeten 

aangaan.  
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Sociale ongewenstheid/Vervreemding: verwijst naar de overtuiging dat iemand niet 

aantrekkelijk is voor andere mensen. Mensen met dit schema zien zichzelf als fysiek 

onaantrekkelijk, sociaal onbekwaam of  zonder status.  

 

Onvolkomenheid/Schaamte: verwijst naar de overtuiging dat iemand innerlijk 

onvolkomen is. Zodra anderen hem beter leren kennen, zal dit opgemerkt worden en 

zal vervolgens de relatie verbroken worden. Dit gevoel van onvolkomenheid en 

inadequaat zijn, leidt vaak tot een sterk gevoel van schaamte.  

 

Zich rechten toe-eigenen: verwijst naar de overtuiging dat men onmiddellijk alles 

moet kunnen doen of zeggen wat men wil,  zonder rekening  te houden  met het effect 

op anderen.  Deze mensen zijn niet geïnteresseerd in wat anderen nodig hebben, noch 

zijn ze zich bewust van de nadelen die het buitensluiten van anderen voor hen op 

lange termijn zal hebben.  

 

Meedogenloze normen/Overmatig kritische instelling: verwijst naar twee gerelateerde 

overtuigingen. Of men gelooft dat wat men doet nooit goed genoeg zal zijn, dat men 

harder zijn best moet doen, en/of er is een  extreme nadruk op waarden zoals status, 

rijkdom en macht. Dit gaat ten koste van andere waarden zoals sociale interactie, 

gezondheid of geluk.  

 

Kwetsbaarheid voor pijn en ziekte: verwijst naar de overtuiging dat iemand op elk 

willekeurig moment iets afschuwelijks kan overkomen. Dit kan leiden tot het nemen 

van uitvoerige maatregelen om zichzelf te beschermen.  

 

Zelfopoffering: verwijst naar de overdreven opoffering van de eigen behoeften om 

anderen te helpen. Als deze mensen aandacht schenken aan de eigen behoeften, 

voelen ze zich schuldig. Om dit schuldgevoel te vermijden zetten ze andermans 

behoeften voorop. Deze mensen krijgen vaak een groter gevoel van eigenwaarde door 

anderen te helpen.  

 

Onderwerping: verwijst naar de overtuiging dat iemand zich moet overgeven aan de 

wil van anderen om negatieve consequenties te voorkomen. Vaak wordt gevreesd dat, 

zonder deze inschikkelijkheid, anderen kwaad worden. Mensen met dit schema 
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hebben meestal de indruk dat eigen wensen, meningen en gevoelens voor anderen er 

niet toe doen.  

 

Emotionele Deprivatie: geeft de overtuiging weer dat de eigen primaire emotionele 

behoeften niet of onvoldoende door anderen zullen worden beantwoord. Deze 

behoeften hebben onder meer betrekking op verzorging, empathie, affectie, 

bescherming, begeleiding en zorg.  

 

Verstrengeling: verwijst naar het gevoel dat iemand te weinig identiteit of innerlijke 

sturing heeft. Men voelt zich vaak leeg en doelloos.  

 

Gebrek aan zelfcontrole /zelfdiscipline: verwijst naar zowel het niet kunnen tolereren 

van enige frustratie in het bereiken van eigen doelen, als het niet in staat zijn 

gevoelens of impulsen in te houden. Wanneer het gebrek aan zelfcontrole extreem is, 

is er vaak sprake van crimineel gedrag of verslaving.  
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Appendix B 

 
Schema-Vragenlijst: verkorte versie 
 

Naam: ………………………  Leeftijd: ……… 

 

Datum: ……/……/………… 

0 Man   0 Met partner  0pleiding 

0 Vrouw  0 Zonder partner 0 Lager onderwijs 

0 Mavo, LTS, LBO of gelijkwaardig 

0 Havo, VWO, Atheneum, HBS of        

   gelijkwaardig 

0 MBO, MEAO, MTS of gelijkwaardig 

0 HBO, HEAO, HTS of gelijkwaardig 

0 Universiteit of gelijkwaardig 

0 Andere opleiding, namelijk.... 

Hoe vult u deze vragenlijst in? 

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die mensen kunnen gebruiken om zichzelf te 
beschrijven. Wilt u iedere uitspraak lezen en aangeven in welke mate deze uitspraak op u van 
toepassing is? Wanneer u twijfelt, baseer uw antwoord dan op hetgeen u voelt en niet op wat 
u denkt dat van toepassing is. Plaats een cirkel rond het cijfer dat het meest van toepassing is. 

Voorbeeld 
 

                                                                                                        1= helemaal niet waar 
        2= vrijwel geheel niet waar
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 

 
A. Ik ben bang dat mensen mij niet aardig vinden   1     2    3    4    5   6 
 
 
Let op: De vragen op de achterzijde van de pagina’s dienen ook ingevuld te worden.  
 
 

© dr. M.M.Rijkeboer (2008) – Ambulatorium Universiteit Utrecht – 030-2534462 – M.M.Rijkeboer@uu.nl 
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In welke mate is de uitspraak op u van toepassing?  

  1= helemaal niet waar 
        2= vrijwel geheel niet waar 
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 
 
 
1. Ik heb het idee dat waardevolle relaties geen stand  
 houden; ik verwacht dat ze aflopen. 1 2 3 4 5 6  
 
2. Ik schaam me vaak als ik bij anderen ben, omdat zij veel 
 meer bereikt hebben dan ik. 1 2 3 4 5 6  
 
3. Ik schaam me ervoor mijn gevoelens naar anderen te uiten. 1 2 3 4 5 6  
 
4. Ik voel me vervreemd van andere mensen. 1 2 3 4 5 6  
 
5. Ik moet bij andere mensen op mijn hoede blijven, anders  
 zullen ze me opzettelijk kwetsen. 1 2 3 4 5 6  
 
6. Ik heb geen vertrouwen in mijn vermogen om alledaagse  1 2 3 4 5 6  
 problemen op te lossen. 
 
7. Mensen willen me niet tot hun groep laten behoren.  1 2 3 4 5 6  
 
8. Ik voel me alleen en geïsoleerd van andere mensen. 1 2 3 4 5 6  
 
9. Ik vergelijk hetgeen ik heb bereikt vaak met wat anderen 
 hebben bereikt en vind dat zij veel succesvoller zijn. 1 2 3 4 5 6  
 
10. In mijn diepste wezen ben ik te verwerpelijk om mezelf  
 aan anderen bloot te geven. 1 2 3 4 5 6  
 
11. Ik maak me zorgen dat mensen die me dierbaar zijn, me 
 in de steek zullen laten. 1 2 3 4 5 6  
 
12. Vaak geef ik toe aan een opwelling of uit ik emoties 
 waardoor ik in moeilijkheden kom of anderen pijn doe. 1 2 3 4 5 6  
 
13. Ik begrijp niet hoe iemand van mij kan houden. 1 2 3 4 5 6  
 
14. Ik wordt vaak geïrriteerd of boos als ik niet krijg wat ik wil. 1 2 3 4 5 6  
 
15. Bijna niets wat ik doe in mijn werk (of studie) haalt het bij  
 wat andere mensen kunnen. 1 2 3 4 5 6  
 
16. Ik moet altijd de beste zijn bij alles wat ik doe. 1 2 3 4 5 6  
 
17. Ik heb vaak het idee dat ik gek zou kunnen worden. 1 2 3 4 5 6  
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In welke mate is de uitspraak op u van toepassing?  
  1= helemaal niet waar 

        2= vrijwel geheel niet waar 
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 
 
18. Ik geef voorrang aan de behoeften van andere mensen  
 boven die van mezelf, anders voel ik me schuldig. 1 2 3 4 5 6 
 
19. Ik hoor nergens bij: ik ben een eenling. 1 2 3 4 5 6  
 
20. Ik vind het erg moeilijk om anderen te vragen rekening  
  te houden met mijn behoeften. 1 2 3 4 5 6  
 
21. Ik ben vrij wantrouwend over andermans motieven. 1 2 3 4 5 6  
 
22. Ik doe veel meer moeite dan de meeste anderen om  
 conflicten uit de weg te gaan. 1 2 3 4 5 6 
 
23. Niemand van de mensen tot wie ik me aangetrokken voel,  
 zou nog bevriend met me willen zijn, als hij/zij me echt  
 zou kennen. 1 2 3 4 5 6  
 
24. De alledaagse verantwoordelijkheden zijn voor mij 
 veel te zwaar. 1 2 3 4 5 6  
 
25. Ik weet nooit wat ik moet zeggen in gezelschap. 1 2 3 4 5 6  
 
26. Ik voel me soms volledig een buitenstaander. 1 2 3 4 5 6  
 
27. Ik pieker er veel over of ik het anderen wel genoeg naar  
 de zin maak, zodat ze me niet zullen afwijzen. 1 2 3 4 5 6  
 
28. Ik heb me bijna nooit aan mijn voornemens kunnen houden. 1 2 3 4 5 6  
 
29. Ik kan mezelf er niet toe zetten dingen te doen die ik  
 vervelend vind, ook al weet ik dat het voor mijn eigen  
 bestwil is. 1 2 3 4 5 6 
 
30. Ik ben de liefde, de aandacht en het respect van anderen  
 niet waard. 1 2 3 4 5 6  
 
31. Ik raak erg geïrriteerd als mensen niet doen wat ik ze vraag. 1 2 3 4 5 6 
 
32. Ik geef andere mensen hun zin omdat ik bang ben voor  
 de gevolgen als ik dat niet zou doen. 1 2 3 4 5 6  
 
33. Ik heb niet zoveel talent als de meeste mensen in hun werk. 1 2 3 4 5 6  
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In welke mate is de uitspraak op u van toepassing?  
  1= helemaal niet waar 

        2= vrijwel geheel niet waar 
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 
 
34. Er zijn in mijn leven maar weinig mensen geweest die echt 
 naar mij luisterden, me begrepen of die oog hadden voor 
 mijn ware behoeften en gevoelens. 1 2 3 4 5 6 
 
35. Ik kan maar niet aan het gevoel ontkomen dat er iets ergs  
 staat te gebeuren. 1 2 3 4 5 6 
 
36. Ik ben niet in staat geweest me los te maken van mijn  
 ouder(s) zoals anderen van mijn leeftijd dat wel lijken te  
 hebben gedaan.  1 2 3 4 5 6  
 
37. Soms ben ik zo bang dat mensen me verlaten, dat ik ze  
 juist wegjaag. 1 2 3 4 5 6 
 
38. Mensen zeggen vaak tegen mij dat ik altijd wil uitmaken 
 hoe dingen gedaan worden. 1 2 3 4 5 6 
 
39. De meeste mensen kunnen meer dan ik op het gebied             1   2     3     4     5    6 
 van werk en prestaties. 
 
40. Ik ben lelijk. 1 2 3 4 5 6  
 
41. Als het me niet lukt een gesteld doel te halen, raak ik  
 gemakkelijk gefrustreerd en geef ik het op. 1 2 3 4 5 6 
 
42. Ik ben een angstig mens. 1 2 3 4 5 6 
 
43. Ik heb vaak het gevoel dat ik een angstaanval krijg. 1 2 3 4 5 6 
 
44. Ik vind het heel vervelend als ik beperkt of verhinderd  
 word om te doen wat ik wil. 1 2 3 4 5 6 
 
45. Ik vind het erg moeilijk te eisen dat mijn rechten worden  
 gerespecteerd en dat er rekening wordt gehouden met mijn  
 gevoelens. 1 2 3 4 5 6 
 
46. Ik heb andere mensen zó hard nodig, dat ik bang ben ze te  
 verliezen. 1 2 3 4 5 6 
 
47. Ik denk dat ik het alleen niet aankan. 1 2 3 4 5 6 
 
48. Ik streef ernaar dat bijna alles perfect in orde is. 1 2 3 4 5 6 
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In welke mate is de uitspraak op u van toepassing?  
  1= helemaal niet waar 

        2= vrijwel geheel niet waar 
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 
 
49. Er is bijna nooit iemand geweest bij wie ik terecht kon  
 voor advies en emotionele steun. 1 2 3 4 5 6 
 
50. Mijn ouder(s) zijn zo vaak overbetrokken en opdringerig,  
 dat ik niet mijn eigen leven kan leiden. 1 2 3 4 5 6 
 
51. Ik heb moeite een onderscheid te maken tussen mijn  
 eigen ideeën of mening en die van mijn ouder(s) of partner. 1 2 3 4 5 6 
 
52. Ik voel me in groepen altijd een buitenstaander. 1 2 3 4 5 6  
 
53. Ik ben suf en saai in sociale situaties. 1 2 3 4 5 6 
 
54. Ik denk dat mensen misbruik van mij zullen maken. 1 2 3 4 5 6  
 
55. Ik voel me constant onder druk staan om te presteren en  
 dingen gedaan te krijgen. 1 2 3 4 5 6  
 
56. Ik vind de wereld een gevaarlijke plek. 1 2 3 4 5 6  
 
57. Als taken moeilijk worden, kan ik het meestal niet opbrengen 
 om ze af te maken. 1 2 3 4 5 6  
 
58. Mijn ouder(s) en ik moeten bijna iedere dag met elkaar  
 praten, anders voelt één van ons zich schuldig, gekwetst 
 teleurgesteld of alleen. 1 2 3 4 5 6  
 
59. Andere mensen vinden dat ik teveel doe voor anderen en  
 te weinig voor mezelf. 1 2 3 4 5 6  
 
60. Geen enkele man of vrouw tot wie ik me aangetrokken  
 voel, zou nog van me kunnen houden, zodra hij of zij  
 mijn tekortkomingen leert kennen. 1 2 3 4 5 6  
 
61. Meestal ben ik op mijn hoede voor de verborgen beweeg- 
 redenen van mensen. 1 2 3 4 5 6  
 
62. Ik ben bang de controle over mijn gedrag te verliezen. 1 2 3 4 5 6 
 
63. Ik vind mijzelf in het dagelijks functioneren een  
 afhankelijk persoon. 1 2 3 4 5 6 
 
64. Bijna niets wat ik doe is echt goed genoeg;  

het zou altijd beter kunnen. 1 2 3 4 5 6  
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In welke mate is de uitspraak op u van toepassing?  
  1= helemaal niet waar 

        2= vrijwel geheel niet waar 
        3= enigszins waar 
        4= tamelijk waar 
        5= vrijwel geheel waar 
        6= helemaal waar 
 
65. Mensen zijn nooit aan mijn emotionele behoeften  
 tegemoet gekomen. 1 2 3 4 5 6  
 
66. Ik offer vaak plezier en geluk op om te voldoen aan de 
 eisen die ik mezelf stel. 1 2 3 4 5 6  
 
67. Ik heb altijd anderen keuzes voor me laten maken, dus ik  
 weet werkelijk niet wat ik zelf wil. 1 2 3 4 5 6  
 
68. Ik ben zo druk met de anderen om wie ik geef, dat ik  
 weinig tijd voor mezelf overhoud. 1 2 3 4 5 6  
 
69. Ik heb grote moeite om mensen te vertrouwen. 1 2 3 4 5 6  
 
70. Over het algemeen was er niemand die mij warmte,  
 geborgenheid en genegenheid gaf. 1 2 3 4 5 6  
 
71. Ik ben te verlegen om positieve gevoelens aan anderen  
 te tonen (bv. genegenheid tonen, laten merken dat ik om  
 iemand geef). 1 2 3 4 5 6  
 
72. Meestal was er niemand die voor me zorgde, dingen met  
 me deelde of die het echt kon schelen wat er met me  
 gebeurde. 1 2 3 4 5 6  
 
73. Uiteindelijk ben ik meestal degene die de zorg op zich  
 neemt van mensen met wie ik me verbonden voel. 1 2 3 4 5 6  
 
74. Ik ben zo betrokken bij mijn partner of ouder(s), dat ik 
 niet meer weet wie ik zelf ben of wat ik zelf wil. 1 2 3 4 5 6 
 
75. Ik heb grote moeite een weigering te accepteren als ik  
 iets van andere mensen wil. 1 2 3 4 5 6  
 
76. Ik merk dat ik me vastklamp aan mensen om wie ik veel  
 geef, omdat ik bang ben dat ze me zullen verlaten. 1 2 3 4 5 6  
 
77. Ik ben seksueel onaantrekkelijk. 1 2 3 4 5 6  
 
78. Ik voel steeds meer woede en haat, die ik opkrop. 1 2 3 4 5 6  
 
79. Ik houd me zo in de hand, dat andere mensen denken dat 
 ik geen gevoelens heb. 1 2 3 4 5 6 
 
80. Ik voel me niet in staat me alleen te redden in het dagelijks  
 leven. 1 2 3 4 5 6 
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Appendix C 

Algemene vragen van de web-survey 

1. Wat is uw leeftijd? 

2. Wat is uw geslacht? 

3. Heeft u een partner? 

4. Wat is uw hoogste afgeronde opleiding? 

5. Bent u momenteel of in uw verleden onder psychologische behandeling geweest? 

6. Zo ja, is er een diagnose gesteld en wat was de diagnose? 

7. Gebruikt U momenteel medicatie? 

8. Indien U medicatie gebruikt, welke medicatie gebruikt U? 

9. Heeft u in de laatste twee weken een nare ervaring meegemaakt waardoor U zich 

momenteel meer somber voelt dan U zich meestal voelt? 


