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Inleiding
De DAPP-BQ is een dimensionale vragenlijst voor persoonlijkheidsstoornissen. De dimensionale opzet gaat ervan
uit dat de dimensies die gemeten worden bij iedereen aanwezig zijn, maar variëren in ernst. De vragenlijst
onderscheidt 18 dimensies, die zijn verdeeld over vier domeinen: Emotionele disregulatie, Niet-sociaal gedrag,
Inhibitie en Compulsiviteit.
In dit rapport wordt op basis van zelfrapportage het hele spectrum aan pathologische persoonlijkheidskenmerken
in kaart gebracht. De antwoorden op de vragenlijst zijn vergeleken met de normgroep: Nederlandse populatie,
mannen.

Structuur van dit rapport
• Profielformulier
• Schaalscores
• Schaalinformatie
• Iteminformatie
• Antwoordstatistieken

Het interpreteren van testresultaten is voorbehouden aan gekwalificeerde professionals met voldoende kennis van het gebruik en de toepassing van
psychologische tests. Volg altijd de richtlijnen van de desbetreffende beroepsvereniging.
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PROFIELFORMULIER DAPP-BQ

Profielformulier
Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie · Standaard
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore

Emotionele disregulatie
40

90

Achterdochtigheid

51

90

Affectieve labiliteit

50

95

Cognitieve vervorming

49

90

Identiteitsproblemen

47

80

Narcisme

51

90

Onderdanigheid

44

80

Onveilige hechting

45

90

Passieve agressiviteit

48

90

Sociale vermijding

47

80

Zorgelijkheid

Niet-sociaal gedrag
51

90

Behoefte aan prikkels

45

60

Dominantie

46

99

Gedragsproblemen

51

99

Hardvochtigheid

Inhibitie
51

80

Geslotenheid

45

95

Intimiteitsproblemen

Compulsiviteit
50

Compulsiviteit

50

Overig
36

Zelfbeschadiging

95

Sociale wenselijkheid
28

Sociale wenselijkheid

70
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SCHAALSCORES DAPP-BQ

Schaalscores
Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie · Standaard
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Schaalscores

Ruwe score

Normscore

Emotionele disregulatie
Achterdochtigheid
Affectieve labiliteit
Cognitieve vervorming
Identiteitsproblemen
Narcisme
Onderdanigheid
Onveilige hechting
Passieve agressiviteit
Sociale vermijding
Zorgelijkheid

40
51
50
49
47
51
44
45
48
47

90
90
95
90
80
90
80
90
90
80

Niet-sociaal gedrag
Behoefte aan prikkels
Dominantie
Gedragsproblemen
Hardvochtigheid

51
45
46
51

90
60
99
99

Inhibitie
Geslotenheid
Intimiteitsproblemen

51
45

80
95

Compulsiviteit
Compulsiviteit

50

50

Overig
Zelfbeschadiging

36

95

Sociale wenselijkheid
Sociale wenselijkheid

28

70
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Schaalinformatie
Achterdochtigheid
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

40

Normscore

90

Ontbrekende score

0

Sterk achterdochtige personen wantrouwen anderen en zijn extreem gespitst op de mogelijkheid slachtoffer te
worden van bedrog of verraad of anderszins schade te ondervinden. Zij wantrouwen de bedoelingen van anderen
en zoeken in alledaagse situaties en interacties naar verborgen betekenissen die de ware bedoeling van degenen
met wie zij te maken hebben onthullen. Dit wantrouwen gaat gepaard met een staat van extreme waakzaamheid:
personen met een hoge score zijn immer op hun hoede en voorzichtig in hun contacten met anderen en zijn altijd
op zoek naar signalen die erop duiden dat anderen bijbedoelingen hebben of plannen smeden om hen op enigerlei
wijze te schaden. Dergelijke gedragingen leiden tot substantiële problemen op inter-persoonlijk vlak, vanwege de
afstandelijke, vijandige houding jegens anderen die ermee gepaard gaat.
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Onveilige hechting
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

44

Normscore

80

Ontbrekende score

0

Intense angst om betekenisvolle personen te verliezen of daarvan gescheiden te worden kan betrekking hebben
op de angst voor een scheiding of voor overlijden. Doorgaans betreft het echter angst voor afwijzing of verlating.
Iedere vorm van scheiding of dreigende scheiding roept een sterke reactie en fel verzet op. Personen die hoog
scoren op onveilige hechting zijn naar hun gevoel voor hun welzijn afhankelijk van anderen, en effectieve coping is
bij hen vaak afhankelijk van de fysieke aanwezigheid van een hechtingsfiguur. Zij zoeken in tijden van stress en
verdriet vaak anderen op en ervaren het maken van contact met betekenisvolle personen in dit soort situaties als
dringend noodzakelijk. Zij kunnen er ook niet goed tegen alleen te zijn. Zij doen alles wat mogelijk is om alleen-zijn
te voorkomen en plannen vaak tal van uiteenlopende activiteiten om die situatie te vermijden.

Passieve agressiviteit
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

45

Normscore

90

Ontbrekende score

0

Personen die hoog scoren op Passieve agressiviteit weigeren te doen wat anderen van hen vragen of verwachten.
Voortdurend komen zij verplichtingen niet na en beantwoorden zij niet aan gestelde verwachtingen. Zelfs
alledaagse taken voeren ze niet tijdig en naar tevredenheid uit. Een belangrijk kenmerk van Passieve agressiviteit is
dat de weerstand passief tot uitdrukking komt. Over het algemeen hebben opstandige personen een laag niveau
van activiteit, gebrek aan ambitie, initiatiefloosheid en de neiging zaken op hun beloop te laten. Deze mix van
gedragingen leidt tot een algemeen gebrek aan organisatie in de manier waarop alledaagse taken worden
aangepakt, met als gevolg dat zij dingen vaak niet op tijd af krijgen, ‘vergeten’ dingen te doen, ‘expres’ fouten
lijken te maken en gebeurtenissen niet plannen of voorbereiden. Deze gedragingen leiden doorgaans tot
significante inter-persoonlijke problemen, omdat ze voor anderen een bron van ergernis en frustratie vormen.
Verder is er vaak sprake van weerzin tegen gezagsdragers, die doorgaans tot uiting komt in passief verzet tegen
adequate uitvoering van gezagsvoorschriften.
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