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Inleiding
De DAPP Screening is de verkorte versie van de DAPP-BQ, 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 · Screening
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore

Emotionele disregulatie
20

80

Achterdochtigheid

21

60

Affectieve labiliteit

12

60

Cognitieve vervorming

12

60

Identiteitsproblemen

21

60

Narcisme

20

60

Onderdanigheid

13

50

Onveilige hechting

22

40

Passieve agressiviteit

16

70

Sociale vermijding

13

50

Zorgelijkheid

Niet-sociaal gedrag
15

30

Behoefte aan prikkels

19

30

Dominantie

18

80

Gedragsproblemen

28

90

Hardvochtigheid

Inhibitie
20

40

Geslotenheid

34

99

Intimiteitsproblemen

Compulsiviteit
20

Compulsiviteit

20

Overig
10

Zelfbeschadiging

80
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SCHAALSCORES DAPP-BQ

Schaalscores
Dimensionale assessment van persoonlijkheidspathologie · Screening
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

20
21
12
12
21
20
13
22
16
13

80
60
60
60
60
60
50
40
70
50

Niet-sociaal gedrag
Behoefte aan prikkels
Dominantie
Gedragsproblemen
Hardvochtigheid

15
19
18
28

30
30
80
90

Inhibitie
Geslotenheid
Intimiteitsproblemen

20
34

40
99

Compulsiviteit
Compulsiviteit

20

20

Overig
Zelfbeschadiging

10

80
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Schaalinformatie
Achterdochtigheid
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

20

Normscore

80

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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Dominantie
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

19

Normscore

30

Ontbrekende score

0

Personen die hoog scoren op Dominantie tonen overheersend gedrag en een vijandige attitude in interpersoonlijke relaties. Ook vertonen ze een hoog niveau van agressie. Zij zijn uiterst kritisch en wijzen anderen
graag op hun fouten, hetgeen in sommige gevallen ontaardt in schelden. Verder genieten zij ervan de lakens uit te
delen, en zij treden dan ook als leider op. Zij houden ervan invloed op anderen uit te oefenen en voelen zich
gefrustreerd wanneer zij het niet voor het zeggen hebben. Deze trek is ook geassocieerd met een starre cognitieve
stijl: zij hebben vaste ideeën en verwachtingen en houden vast aan hun eigen opvattingen en denkbeelden, ook
wanneer zij geconfronteerd worden met nieuwe, afwijkende informatie.

Gedragsproblemen
Nederlandse populatie, mannen · Percentielscore
Ruwe score

18

Normscore

80

Ontbrekende score

0

Deze dimensie bestrijkt de gedragscomponent van psychopathie en is gericht op beoordeling van de neiging tot
geweld, waaronder herhaalde daden van fysieke geweld, het gebruik van geweld bij boosheid en het hanteren van
bedreiging en intimidatie. Ook drugsgebruik, waaronder overmatig gebruik van alcohol, komt in dit onderdeel van
de vragenlijst aan de orde. Hoge scores worden verder geassocieerd met een voorgeschiedenis van antisociaal
gedrag in de jeugdjaren en tijdens de adolescentie, en met een neiging tot het schenden van sociale normen en
het ondernemen van illegale activiteiten. Personen die hoog scoren op gedragsproblemen hebben ook moeite met
gezag, en velen van hen genieten ervan gezagsdragers te tarten.
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