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Hogrefe en de Hollandse meesters 

De afbeelding op de voorkant is een uitsnede uit
het schilderij ‘Boerenvastenavond’ van Adriaen
Pietersz. van de Venne (circa 1589, Delft – circa
1662, Den Haag). Van de Venne was een Neder-
lands kunstschilder, graveur, tekenaar, dichter en
uitgever. Hij maakte onder meer genrestukken,
historiestukken, landschappen en portretten. 
Het gehele schilderij laat zoals de titel zegt een
boerenvastenavond zien. Een stoet van verklede
lieden trekt over een stenen brug in een dorp, er
zijn enkele mensen op het ijs, en op de voor-
grond vechten twee boeren. Het moge duidelijk
zijn waarom deze vechtpartij gekozen is als
afbeelding voor de STAXI-2. Fysieke agressie is
natuurlijk gerelateerd aan boosheid, maar deze

twee concepten kunnen zeker niet aan elkaar gelijk gesteld worden. Dat boosheid veel meer aspecten omvat dan agres-
sie, komt duidelijk naar voren in het inleidende hoofdstuk van deze handleiding en in de schalen en subschalen van dit
instrument. De STAXI-2 doet daarmee recht aan de multidimensionale aard van boosheid. 
Ook in het geval van de Boerenvastenavond had de STAXI-2 antwoord kunnen geven op vele vragen. Hadden de vecht -
jassen op het schilderij van Van de Venne een dispositionele neiging tot boos gedrag, of werd hun boosheid door de
situatie uitgelokt? Hoe wisten zij hun boosheid (al dan niet) te reguleren en waren zij in staat hun boosheid op andere
manieren te uiten? Wie zal het zeggen? 



Voorwoord

Met regelmaat zien wij boze patiënten in onze klinische praktijk. Klinisch en psychotherapeutisch gezien is
boosheid vaak wel te duiden en te hanteren, maar gedegen informatie en handvatten voor behandeling
ontbreken. Dit was voor ons reden om een Nederlandse bewerking te maken van de Amerikaanse STAXI-2.  

In de klinische praktijk is er vaak wel oog voor agressie, maar veel minder voor boosheid. Aandacht voor
boosheid is echter belangrijk, aangezien boosheid juist een belangrijke voorloper is van agressie. Enkel
agressief gedrag vaststellen is dus niet voldoende. Boosheid kan een belangrijke factor zijn voor het ont-
staan van agressie, maar boosheid en agressie kunnen niet zonder meer aan elkaar gelijkgesteld worden. 

Niet minder belangrijk is het feit dat boosheid de voortgang in een behandeling nadelig kan beïnvloeden.
Regelmatig komt boosheid pas ter sprake wanneer de behandeling stokt. Het is daarom raadzaam om al
aan het begin van de behandeling meer aandacht te geven aan boosheid, zelfs bij die psychiatrisch-
psychologische classificaties waarbij boosheid geen primair symptoom van de stoornis is.

Boosheid is een multidimensioneel concept dat belangrijke klinisch-praktische vragen oproept. Is er sprake
van momentane boosheid of een voortdurend aanwezige, al dan niet onderliggende boosheid? En op
welke manier wordt die boosheid dan geuit of gereguleerd? In het Nederlandse taalgebied is toestands-
en dispositieboosheid weliswaar vast te stellen met de Zelf-Analyse Vragenlijst (Van der Ploeg et al., 1982)
die eveneens gebaseerd is op het werk van Spielberger, maar hierin ontbreekt de uiting en regulering van
boosheid. In de STAXI-2 komen deze aspecten wel aan de orde. 

De STAXI-2 bleek klinisch goed bruikbaar bij het in kaart brengen van de boosheid bij onze patienten.
Bovendien kent deze vragenlijst een uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing, waaruit blijkt dat de
concepten toestands- en dispositieboosheid en het uiten en reguleren van boosheid van grote waarde zijn. 

Wij zijn dank verschuldigd aan de collega's van onze instituten die belangeloos hun medewerking hebben
verleend, en ons waar nodig met raad en daad terzijde hebben gestaan. Ook zijn wij de instellingen en
therapeuten dankbaar voor het mede mogelijk maken van dit onderzoek bij verschillende klinische groepen.
Maar bovenal de patienten, de studenten en de respondenten uit de populatie die ‘bergen’ vragenlijsten
hebben ingevuld, kunnen wij niet genoeg danken. Zonder hen zou dit project nooit gerealiseerd zijn. 
Wij bedanken daarom de patiënten van de afdeling MFC Zuid-Hollandse Eilanden en van Bouman GGZ,
beide onderdeel van de Antes Groep Rotterdam, de veteranen die deelnamen aan het pilotonderzoek van de
Universiteit Utrecht naar moreel beoordelingsvermogen, de studenten van de Erasmus Universiteit,
Instituut voor Psychologie, en de respondenten van de representatieve steekproef uit de algemene bevolking.

Rotterdam, augustus 2014
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Marien Lievaart
Jan Rodenburg 



Inhoudsopgave

1 Inleiding 7
1.1 Boosheid en gerelateerde concepten 7
1.2 De oorsprong van boosheid en agressie 8
1.3 Boosheid in verschillende groepen 11

1.3.1 Mannen en vrouwen 11
1.3.2 Psychiatrische patiënten 12
1.3.3 Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen 13

1.4 Het meten van boosheid 14
1.4.1 Meetpretentie STAXI-2 15
1.4.2 Doelpopulatie en toepassingsmogelijkheden STAXI-2 16

2 Afname en scoring 19
2.1 Het testmateriaal 19
2.2 Verantwoord gebruik 19
2.3 Afname 19
2.4 Scoring van de vragenlijst 20

2.4.1 Ontbrekende antwoorden 20
2.4.2 Berekenen van de ruwe scores 20
2.4.3 Bepalen van de genormeerde scores 21

3 Interpretatie 23
3.1 Hoge scores 24
3.2 Lage scores 25
3.3 Voorbeeldcasus: Petra 25
3.4 Voorbeeldcasus: Frank 27

4 De ontwikkeling van de Nederlandse STAXI-2 29
4.1 Onderzoekssteekproeven 29
4.2 Itemselectie 30
4.3 Psychometrische eigenschappen 31

4.3.1 Betrouwbaarheid 31
4.3.2 Validiteit 33

4.4 Normering 48

Literatuurlijst 51

Over de auteurs 55

Bijlagen 59
Bijlage A Normtabellen algemene Nederlandse bevolking (percentielscores) 59
Bijlage B Normtabellen psychiatrische patiënten (percentielscores) 65
Bijlage C Normtabellen algemene Nederlandse bevolking (T-scores) 69
Bijlage D Normtabellen psychiatrische patiënten (T-scores) 75
Bijlage E Item-totaal en interitemcorrelaties 79



1 Inleiding

1.1 Boosheid en gerelateerde concepten
Boosheid is een emotie die terugkomt in elke classificatie van basisemoties, of er nu sprake is van de vier
basisemoties blij, bedroefd, bang en boos, van zeven basisemoties zoals Ekman (2003) meent (boos, bang,
walging, verrassing, bedroefd, plezier, minachting), of van de negen die door Strongman (2003) genoemd
worden (boos, bang, blij, bedroefd, walging, jaloezie, rouw, liefde en schaamte). In gezichtsuitdrukkingen
zijn Ekmans zeven emoties goed te onderscheiden (Ekman, 1992; 2003). Ook in de reacties van het
autonome zenuwstelsel is er onderscheid te maken in de verschillende emoties, zo toonde Ax in 1953 al
verschil aan tussen angst en boosheid. Kreibig (2010) specificeerde dit en liet zien dat boosheid gepaard
gaat met verhoogde sympathische en verlaagde parasympatische arousal, terwijl angst zowel een
verhoging van de sympathische als de parasympathische arousal geeft. Het fysieke reactiepatroon blijft
niet beperkt tot de hartslag, hartslagvariabiliteit en huidgeleiding, zo argumenteert Levenson (2014)
overtuigend. Reacties die volgens Levenson ook bij boosheid horen zijn: rood worden, schuimbekken,
gezwollen bloedvaten, pupilconstrictie, pilo-erectie (kippevel) en uitpuilende ogen. Pilo-erectie en
uitpuilende ogen horen echter ook bij angst. 
Boosheid, mits intens genoeg, is dus goed te herkennen. Die intensiteit wordt in het Nederlands uitgedrukt
in woorden als ‘kwaadheid’, ‘woede’ en ‘razernij’, waarbij kwaad een graad erger is dan boos, woede hier
nog een schep bovenop doet, en razernij de overtreffende trap is. 

Nauw gerelateerd aan boosheid zijn concepten als irritatie, vijandigheid (hostiliteit), haat en agressie. Deze
concepten worden in de wetenschappelijke literatuur vaak door elkaar heen gebruikt. Voor een goed begrip
is het dan ook noodzakelijk deze begrippen nader te definiëren. Spielberger (1988) beschrijft boosheid als
‘een emotionele gemoedstoestand die bestaat uit gevoelens die in intensiteit variëren van milde ergernis
en irritatie tot woede en razernij, en die gepaard gaat met arousal van het autonome zenuwstelsel’. De
subjectieve gevoelens maken het construct uitermate geschikt voor zelfrapportage. Hoewel Spielberger
hiermee duidelijk maakt hoe boosheid volgens hem gemeten kan worden, gaat zijn definitie mank aan
circulariteit; irritatie en woede zijn immers ook vormen van boosheid. Een definitie die een stap verder
gaat, is van Kennedy (1992): ‘Boosheid is een gemoedstoestand die ervaren wordt als de motivatie om te
handelen naar diegenen die gezien worden als uitdagend of bedreigend, op een manier die hen
waarschuwt, intimideert of aanvalt. Boosheid is gekoppeld aan en niet te scheiden van de gevoeligheid
voor het waarnemen van uitdagingen of van een verhoogde aandacht voor bedreigingen. Deze affectieve
motivatie en sensitiviteit kunnen ervaren worden zonder dat externe acties plaatsvinden.’ Hiermee geeft
Kennedy tevens aan dat een emotie ontstaat op basis van motieven en niet alleen naar aanleiding van
externe omstandigheden (zie ook Frijda, 1985). DiGiuseppe & Tafrate (2010) proberen de verschillende
definities van boosheid te integreren en komen dan met de volgende uitgebreide definitie: 
‘Boosheid is een subjectief ervaren emotionele toestand die gepaard gaat met hoge sympathische arousal.
Deze wordt in eerste instantie opgeroepen door een waargenomen dreiging (voor iemands fysieke wel -
bevinden, eigendommen, huidige of toekomstige bronnen, zelfbeeld, sociale status of het beeld van de
groep, de sociale regels die het dagelijks leven reguleren, of comfort), maar ze kan ook aanhouden nadat de
dreiging geweken is. Boosheid gaat ook gepaard met attributionele en evaluatieve cognities die de wanda-
den van anderen benadrukken en die de persoon tot antagonistische reacties aanzetten, zoals het blokkeren,



verhinderen of aanvallen van, of wraak nemen op de bron van de waargenomen dreiging. Boosheid wordt
gecommuniceerd via gezichtsuitdrukking en/of lichaamshouding, of via intonatie, aversieve uitspraken of
agressief gedrag. De strategie die iemand gebruikt om boosheid te communiceren kan variëren naar gelang
de sociale rol, leertheorie en omgevingsfactoren.’ (DiGiuseppe & Tafrate, 2010, p. 21. Vertaling: red.) 
Deze definitie is vrij uitputtend als het gaat om de directe ervaring van boosheid, maar individuele
verschillen in hoe en wanneer boosheid ervaren worden, komen niet aan de orde. Dat er verschillen  tussen
individuen zijn, staat buiten kijf. Mensen hebben niet alleen verschillende leerervaringen over wanneer en
hoe er met boosheid en/of agressie gereageerd wordt, ze verschillen ook op het gebied van temperament
en persoonlijkheid (Rothbart et al., 2000). 

Er zijn verschillende concepten die aan boosheid gerelateerd zijn. We bespreken achtereenvolgens irritatie,
vijandigheid, haat en agressie. 
Irritatie willen wij in navolging van DiGiuseppe & Tafrate (2010) definiëren als een toestand van
fysiologische arousal, die gekarakteriseerd wordt als een verlaagde drempel om met boosheid of agressie
te reageren. Een dergelijke fysiologische arousal kan niet alleen duiden op het temperament en de
genetische aard van een persoon, maar kan ook het gevolg zijn van druggebruik of een psychiatrische
stoornis, bijvoorbeeld een psychose. 
Hoewel Buss en Durkee in 1957 verschillende aspecten van het begrip vijandigheid (hostiliteit) beschrijven
(bedreiging, indirecte vijandigheid, irritatie, negativisme, wrok, achterdocht, en verbale vijandigheid), wordt
dit concept tegenwoordig meestal omschreven als een chronisch gevoel van boosheid, een cynisch
wantrouwen en oppositioneel negatief gedrag. Ook wordt vijandigheid wel  beschouwd als boosheid
waarbij cognities een belangrijke motor vormen, in vergelijking met meer  directe emotionele boosheid.
DiGiuseppe & Tafrate (2010) benoemen het als een semipermanente set van attitudes. Het begrip komt
dicht in de buurt van wat Spielberger (1988) omschrijft als boosheidsdispositie en kan gezien worden als
een persoonlijkheidstrek. Vijandigheid wordt in de literatuur vooral genoemd in relatie tot Type A-gedrag
(o.a. bovenmatige competitiedrang, zie paragraaf 1.3.3) en hartziekten (zie o.a. Suls, 2013). 
Haat is in de woorden van DiGiuseppe & Tafrate (2010) een voortdurend negatief gevoel met een sterke
wens wraak te willen nemen of iemand kwaad te willen doen, zonder dat er sprake is van een fysiologische
arousal; wat haat tot een ‘koude’ emotie maakt. Ook hier zien we een relatie met het begrip
boosheidsdispositie van Spielberger. 
Agressie, tot slot, kent een lange geschiedenis van definities, waarbij van oudsher onderscheid werd
gemaakt tussen affectieve, reactieve agressie (agressie naar aanleiding van een interne of externe gebeur-
tenis) en instrumentele agressie (agressie gehanteerd om een doel te bereiken). In het kader van boosheid
is er over het algemeen sprake van reactieve agressie. Agressie werd het meest recent gedefinieerd door
Anderson en Bushman (2002) als gedrag dat gericht is op een ander individu met de onmiddellijke intentie
letsel toe te brengen. Per ongeluk toegebracht letsel wordt dus niet als agressieve daad geclassificeerd.

1.2 De oorsprong van boosheid en agressie
Bij elke emotie doet zich de vraag voor: waar komt deze emotie vandaan? Dat geldt ook voor boosheid. Het
meest eenvoudige antwoord is dat boosheid optreedt als gevolg van frustratie wanneer een doel niet
bereikt kan worden, wanneer pijn optreedt of wanneer de fysieke vrijheid ingeperkt wordt. Panksepp
(1998) geeft als voorbeeld van dit laatste de boze reactie van een baby wanneer diens armen tegen zijn
lichaam worden gehouden. Blijkbaar zit woede en boosheid ingebakken in ons neurobiologisch systeem.
Panksepp veronderstelt dat ons woedesysteem een evolutionaire waarde heeft. Een dier dat gegrepen is
door een roofdier zou twee opties hebben om te kunnen ontsnappen: zich dood houden waardoor het
roofdier misschien loslaat of furieus reageren waardoor het roofdier verrast wordt. Dit laatste zou de
oorsprong kunnen zijn van het woedesysteem. 
Ons neurobiologisch systeem is geordend volgens een hiërarchisch principe waarbij de lagere delen
onafhankelijk van de hogere kunnen functioneren. Andersom geldt dat niet. Dit neurobiologisch circuit
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bestaat uit de mediale amygdala die via de striae terminales verbonden is met de mediale hypothalamus
en vervolgens met het dorsolaterale gedeelte van het periaquaductale grijs. De informatie voor dit systeem
komt vanuit de frontale cortex die de beloning van omgevingsstimuli evalueert, en wanneer de beloning
uitblijft de teleurstelling aan het woedesysteem rapporteert. Ook betrokken bij de neurologie van boosheid
zijn de insula, waar sensorische informatie geïntegreerd wordt en onder meer gereageerd wordt op pijn, de
mediale hypothalamus die reageert op honger en dorst en de nucleus solitarius die informatie verzamelt
vanuit de nervus vagus. 
In dierexperimenteel onderzoek zijn voor het bovenstaande woedesysteem sterke aanwijzingen gevonden,
bijvoorbeeld het optreden van de ‘sham rage’ (bijten, uithalen, grommen) wanneer de hypothalamus
geprikkeld wordt (Panksepp, 1998). Panksepp laat ook zien dat het woedesysteem reageert op verschillende
stimuli, die vaak agressie uitlokken. Zo is er (a) angstgeïnduceerde agressie, wanneer een dier niet kan
ontsnappen aan een bedreigende situatie, (b) moederlijke agressie, wanneer het kroost bedreigd wordt, (c)
territoriale agressie, wanneer een vreemde het territorium dreigt binnen te vallen, (d) irritatie wanneer er
iets gebeurt dat niet intens genoeg is om te ontvluchten, (e) aan seksuele stimuli gerelateerde agressie, en
(f) agressie tussen mannelijke soortgenoten om de dominantie te bepalen. De eerder genoemde
instrumentele agressie wordt daarentegen gereguleerd door een overeenstemmend systeem (zie ook
McEllistrem, 2004).
Hoewel op neurobiologisch niveau verschillende circuits op elkaar inwerken en systemen via feedback
controle op elkaar uitoefenen, en bijna vanzelfsprekend leerervaringen en daaraan gekoppelde
geheugensporen van belang zijn, zijn die leerervaringen en andere hogere corticale invloeden bij mensen
veel meer uitgesproken dan bij dieren. 

Een invloedrijke theorie over het ontstaan van boosheid is de frustratie-agressie hypothese (Dollard et al.,
1939), waarin gesteld wordt dat frustratie (het niet kunnen bereiken van een doel of het niet ontvangen
van een beloning bij het bereiken van een doel), leidt tot een neiging tot agressie. Hoewel deze hypothese
veel aandacht heeft gekregen, dient ze wel genuanceerd te worden. Frustratie en boosheid leiden namelijk
niet zonder meer tot agressie. Zo beschrijven Kassinove en collega’s (1997b) dat mensen één of meerdere
keren per week  boosheid ervaren, maar dat zij slechts in twee tot tien procent van die gevallen met fysieke
agressie reageren. Berkowitz (1989, 1990) herformuleerde de frustratie-agressie hypothese in die zin dat
frustratie tot een negatief affect leidt en dat daarmee de kans op agressie toeneemt. Dat geldt bovendien
ook voor andere aversieve gebeurtenissen, zoals pijn (Berkowitz, 1999). Berkowitz & Harmon-Jones (2004)
merken verder op dat een doel persoonlijke relevantie dient te hebben wil het frustratie op kunnen roepen.
Bovendien zijn de volgende aspecten relevant: de frustratie komt van buitenaf; de schuld kan aan iets of
iemand worden toegeschreven; de gebeurtenis kan in principe worden gecontroleerd. 
Andere theorieën over agressie richten zich meer op de leerervaring. Bekend is de sociale leertheorie van
Bandura (1973). Volgens Bandura verwerft men sociaal gedrag via ervaring en door anderen te observeren.
Dat geldt ook voor agressief gedrag. Boosheid komt in dit model niet specifiek aan de orde. 
Een meer recente theorie is van Anderson & Bushman (2002; zie Figuur 1.1) die zij het algemene agressie-
model (General Aggression Model) noemen en waarbij zij de verschillende elementen van verschillende
theorieën trachten samen te voegen. Persoonlijke variabelen zoals dispositie, sekse, overtuigingen, attitu-
den, waarden en langetermijnplannen, en situationele variabelen zoals agressieve cues, provocaties,
frustraties, pijn en ongemakken, drugs en stimulerende prikkels spelen allemaal een rol en vormen de aan-
leiding om tot een beoordeling te komen van wat er nu moet gebeuren. Daarbij is de interne toestand van
het organisme, waarbij affect, cognitie en arousal van belang zijn, essentieel. Al deze factoren kunnen
leiden tot een bedachtzame handeling (instrumentele agressie) of een meer impulsieve daad (reactieve
agressie). Dit alles speelt zich weer af binnen een sociale context. Het model van Anderson en Bushman is
vele malen complexer dan de andere theorieën en somt in wezen alle elementen op, die ook nog eens met
elkaar interacteren. Elk element op zich kent weer zijn eigen geschiedenis. Om een voorbeeld te geven: dis-
positie kan genetisch bepaald zijn, maar wordt ook gestuurd door leerervaringen, die op zich weer (deels)
bepaald kunnen worden door in welke emotionele toestand iemand zich bevindt. 
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Figuur 1.1   Het algemene agressiemodel van Anderson en Bushman, 2002 (vertaling: red.)

Anderson en Bushman gaan tevens uitgebreid in op de rol en de effecten van boosheid. Boosheid kan een
rechtvaardiging vormen voor wraak en kan de normale beoordeling van een situatie beïnvloeden. De
provocaties die de aanleiding voor de boosheid vormen en de beoordeling daarvan worden bovendien in
het geheugen opgeslagen; daardoor kan men de situatie op een later moment terughalen en er zelfs over
rumineren. Ook beïnvloedt boosheid de interpretatie van ambigue situaties, waarbij een boze interpretatie
eerder leidt tot agressief gedrag. Boosheid op zich kan weer agressieve gedachten uitlokken en tot slot
leidt boosheid als emotie tot een verhoogde arousal. Het model van Anderson en Bushman maakt duidelijk
wat de relatie is tussen boosheid en agressie, en tegelijkertijd mag duidelijk zijn dat boosheid en agressie
niet hetzelfde zijn. Beide concepten kennen een complex aan factoren, waarbij Anderson en Bush meer
aandacht besteden aan de psychologische en situationele factoren, terwijl Panksepp (1998) veel meer zoekt
naar de fylogenetische oorsprong en zich pas in tweede instantie richt op de cognitieve factoren.
Terwijl bovenstaande auteurs boosheid zien als een complex van factoren, richt Spielberger (1998) zich
direct op het ervaren van boosheid en de neiging met boosheid te reageren. In die zin kan men hem met
zijn onderscheid tussen toestandsboosheid en dispositieboosheid een ‘practicus’ noemen.
Toestandsboosheid is dan vooral de emotie op een specifiek moment, terwijl dispositieboosheid wijst op de
algemene neiging met boosheid te reageren. Bettencourt en collega’s (2006) toonden in hun meta-analyse
overtuigend aan dat mensen met een hoge dispositieboosheid veel meer geneigd zijn boos te reageren
wanneer ze geprovoceerd worden, dan mensen met een lage score op dispositieboosheid. Wilkowski en
Robinson (2010) beschrijven vervolgens hoe dispositieboosheid kan leiden tot reactieve agressie. Een vijan-
dige situatie wordt door mensen met een sterke dispositieboosheid automatisch vijandig geïnterpreteerd.
Door rumineren wordt de boosheid sterker, wat uiteindelijk leidt tot agressief gedrag. De vijandige inter-
pretatie kan echter geherwaardeerd worden met wat Wilkowski en Robinson ‘effort control’ noemen. Het
rumineren wordt dan onderbroken en het agressieve gedrag kan zo nodig onderdrukt worden. 

Naast toestandsboosheid en dispositieboosheid maakt Spielberger (1998) een onderscheid op het gebied
van de expressie van boosheid (naar buiten gericht dan wel naar binnen gericht, Expressie-uit en Expressie-
in) en de regulatie ervan (voorkomen dat de boosheid gericht wordt op mensen of objecten in de
omgeving, dan wel de boosheid reguleren door af te koelen of te kalmeren, Regulatie-uit en Regulatie-in).
Ook deze aspecten passen goed in het model van Wilkowski en Robinson.
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Vatten we de relatie tussen boosheid en agressie samen, dan spelen in het individu telkens (en in
wisselende mate) de volgende drie factoren een rol: een biologische reactie op een boosheid- of frustratie-
opwekkende situatie, persoonlijkheidskenmerken die het individu kenschetsen als iemand die meer of
minder geneigd is boos te worden, en strategieën om die boosheid uit te drukken of onder controle te
houden of te brengen. Inzicht in deze drie factoren is van belang om grip te krijgen op het complexe proces
van het al dan niet hebben en uiten van boosheid en agressie

1.3 Boosheid in verschillende groepen

1.3.1 Mannen en vrouwen
Het is de algemene opvatting dat mannen meer agressief gedrag vertonen en bij zoogdieren vechten man-
netjes vaak ook meer dan vrouwtjes. Verondersteld wordt dat mannen vooral met elkaar wedijveren voor
vrouwen. Zo gezien is agressief gedrag een vorm van seksuele selectie. Agressief gedrag kan echter ook het
gevolg zijn van de sociale rol die mannen op zich (moeten) nemen en waarbij zij verondersteld worden een
dominante rol te (willen) spelen. Op basis van een meta-analyse van onderzoek buiten het experimentele
laboratorium concludeerde Archer (2004) dat mannen inderdaad vaker fysiek agressief gedrag vertonen
dan vrouwen en dat er vooral een piek is in agressief gedrag in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar. Wat boos-
heid betreft werd er op zelfbeoordelingsvragenlijsten geen verschil gevonden tussen mannen en vrouwen.
Ook wanneer gekeken werd naar dagboeknotities, zoals in het onderzoek van Kassinove en collega’s
(1997b), bleken vrouwen en mannen even vaak boosheid te ervaren. Mannen hebben echter de neiging om
impulsiever te reageren en zijn bereid om meer risico te nemen, terwijl vrouwen eerder vrezen dat agressie
henzelf en/of de ander schade berokkent, en zich daar sneller schuldig of angstig over voelen (Eagly & Stef-
fen, 1986). In experimentele studies bleek verder dat bij een laag arousalniveau weinig verschil was tussen
mannen en vrouwen, maar dat het man-vrouwverschil toenam en mannen agressiever gedrag gingen ver-
tonen wanneer de arousal toenam (Knight et al., 2002).
Wat betreft de relatie tussen boosheid en agressie mag dan verwacht worden dat vrouwen meer geneigd
zullen zijn hun boosheid te onderdrukken en te controleren.
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Figuur 1.2   De anatomie van boosheid volgens Wilkowski en Robinson, 2010 (vertaling: red.)



1.3.2 Psychiatrische patiënten
Boosheid heeft in de DSM-5 (APA, 2013) een plek gekregen in de zin dat expliciet erkend wordt dat boosheid
een significante invloed kan hebben op de behandeling en prognose van de patiënt. Naar boosheid,
evenals naar twaalf andere domeinen die van invloed kunnen zijn, zoals angst, depressiviteit, lichamelijke
klachten en slaapproblemen wordt geïnformeerd met behulp van een algemene zelfrapportagevragenlijst.
Indien op één van deze domeinen problemen aan de orde zijn, kan men het domein verder exploreren met
behulp van een verdiepende vragenlijst. Een specifieke boosheidsstoornis is echter niet in de DSM te vinden.
Wat agressie betreft is er één classificatie, de periodieke explosieve stoornis. Deze wordt gekenmerkt door
verbale of fysieke uitbarstingen die gemiddeld twee keer per week optreden, en die niet van tevoren
beraamd zijn (ze zijn impulsief en/of gebaseerd op boosheid), waarbij woede een toevoeging is in de DSM-5
(zie voor een overzicht Hovens, 2014). 
Dat neemt niet weg dat bij veel psychiatrische stoornissen ergernis of irritatie als criterium genoemd
wordt, dat er klinisch vaak sprake is van boosheid en dat agressie bij verschillende stoornissen met
regelmaat voorkomt. Posternak en Zimmerman (2002) rapporteren dat ongeveer de helft van hun
onderzoekspopulatie van ambulante psychiatrische patiënten in de afgelopen week matige tot ernstige
boosheidsklachten ervoer en dat ongeveer een kwart van de patiënten agressief gedrag had laten zien.
Boosheid is daarmee een klinisch relevante emotie.

In de DSM wordt boosheid, geprikkeldheid of agressie genoemd bij de volgende stoornissen: de gegenerali -
seerde angststoornis, de posttraumatische stressstoornis, de bipolaire stoornis, en de borderline persoonlijk -
heidsstoornis. Een relatie van boosheid met depressie werd al door Freud (1917/1985) verondersteld. 

Bij patiënten met een gegeneraliseerde angststoornis vonden Deschênes en collega’s (2012) een verhoogde
score op dispositieboosheid en het uiten van boosheid naar binnen (Ex-in) op de STAXI, en op vijandigheid
op de Agressie Vragenlijst (waarover meer in paragraaf 1.4). De boosheid bij de gegeneraliseerde
angststoornis was vooral gerelateerd aan de ernst van de stoornis.  Boosheid is echter zeker niet beperkt
tot de gegeneraliseerde angststoornis. Naast de gegeneraliseerde angststoornis constateren Hawkins en
Cougle (2011) ook problemen met boosheid bij de paniekstoornis, de specifieke fobie, de obsessief
compulsieve stoornis en de posttraumatische stressstoornis. 

Met betrekking tot boosheid en agressie heeft de posttraumatische stressstoornis (PTSS) sterk in de belang-
stelling gestaan (zie Hovens, 2012). Orth en Wieland (2006) constateerden in een meta-analyse dat
boosheid en PTSS samenhangen. In de meta-analyse van Olatunjij en collega’s (2010) werd duidelijk dat
bepaalde aspecten van boosheid specifiek geassocieerd waren met PTSS en geen verband hadden met
angststoornissen. Orth en collega’s (2008) lieten bovendien zien dat het ‘herkauwen’ van het trauma
boosheid in stand lijkt te houden. Taft en collega’s (2007a) lieten in een experimentele studie 60 oorlogs -
veteranen naar oorlogsgeluiden luisteren, waarna de veteranen veel meer boosheid rapporteerden dan
na een neutrale conditie. In deze studie werd ook een correlatie gevonden tussen de neiging om boos te
reageren en de door de veteranen gerapporteerde fysieke en verbale agressie naar hun partner. Ook fysio-
logische arousalsymptomen bleken samen te hangen met door proefpersonen met PTSS gerapporteerde
agressie (Taft et al., 2007b).

Bij de bipolaire stoornis (Fazel et al., 2010) en bij schizofrenie (Fazel et al., 2009, Nederlof et al., 2013) komt
agressie vaker voor dan bij de algemene bevolking. Bij de bipolaire stoornis lijkt deze agressie vooral
impulsief van aard te zijn en voor te komen tijdens de manische fase (Látalová, 2009; Volavka, 2013).
Onderzoek naar boosheid bij bipolaire patiënten is er weinig. Bij de bipolaire stoornis worden in enkele
kleinere onderzoeken wel woede-aanvallen beschreven tijdens de depressieve fase (Mammen et al., 2004;
Perlis et al., 2004). Bij schizofreniepatiënten werd recent in een meta-analyse een relatie beschreven tussen
boosheid en agressief gedrag (Reagu et al., 2013) en Nederlof en collega’s (2014) toonden in een
experimenteel onderzoek een verband aan tussen angst, boosheid en waanachtige gevoelens van
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bedreiging. Bij zowel de bipolaire stoornis als schizofrenie verhoogt het gebruik van drugs de kans op
agressief gedrag aanzienlijk. 

Vooral bij de borderline persoonlijkheidsstoornis is boosheid een zichtbaar fenomeen. Tegelijkertijd stellen
Allen en Links (2012) vast dat gewelddadig gedrag bij borderline patiënten niet vaker voorkomt dan in de
algemene populatie. Boosheid bij de borderline persoonlijkheidsstoornis lijkt dan ook vooral voort te
komen uit een negatief affect en een onvermogen emoties adequaat te reguleren (Zittel et al., 2006).

Bij de depressieve stoornis komen bij ongeveer een derde van de patiënten woedeaanvallen voor (Fava,
1998). De relatie tussen boosheid en depressie kent echter een langere geschiedenis waarbij vier
theorieën de boventoon voerden. Freud (1917) veronderstelde dat depressie een uiting was van naar
binnen gekeerde boosheid. Ego-psychologen veronderstelden dat boosheid de depressie maskeerde,
volgens Gestaltpsychologen was de depressie juist het gevolg van het onderdrukken en niet uiten van
boosheid, en tot slot is er de theorie dat het falen in het hanteren van boosheid tot hopeloosheid leidt en
als gevolg daarvan een depressie zich ontwikkelt (zie DiGiuseppe en Tafrate, 2010). Er is enig bewijs dat
naar binnen gerichte boosheid samenhangt met depressie (Kellner et al., 1992), maar onderzoeks -
resultaten zijn vaak moeilijk te interpreteren doordat niet duidelijk is of er sprake is van toestands -
boosheid of dispositieboosheid, en of de boosheid al dan niet naar binnen of naar buiten uitgedrukt
wordt. In dit verband is het onderzoek van Mook en collega’s (1990) van bijzonder belang. Deze auteurs
onderzochten de relatie tussen angst, boosheid en depressie op dispositieniveau bij mensen uit de
algemene populatie, somatische patiënten en psychiatrische patiënten. Zij vonden een hoge correlatie
tussen angst en depressie (ca. 0.6), een matige correlatie tussen boosheid en angst (ca. 0.4) en een vrij
lage correlatie tussen depressie en boosheid (ca. 0.2). Naar buiten gerichte boosheid en controle over
boosheid waren bij de psychiatrische patiënten afwezig, maar de naar binnen gerichte boosheid
correleerde slechts matig met depressie. Wanneer de gemeenschappelijke variantie van angst met
boosheid en depressie echter werd verwijderd met behulp van partiële correlaties, bleek de correlatie
tussen depressie en boosheid bij psychiatrische patiënten te verdwijnen en voor beide andere groepen
zelfs negatief te worden. DiGiuseppe en Tafrate (2010) kwamen tot eenzelfde conclusie. Zo verduidelijken
zij dat met name de onstabiele cognities bij depressieve patiënten ertoe leiden dat zowel woede als
verdriet veelvuldig wisselend ervaren worden, maar dat woede en verdriet niet tegelijkertijd kunnen
optreden.  Waar woede gekenmerkt wordt door verhoogde sympathische en motorische activiteit en de
schuld bij de ander wordt gelegd, worden depressieve gevoelens gekenmerkt door een verlaagde
sympathische en motorische activiteit en wordt de schuld bij zichzelf gelegd. 

1.3.3 Patiënten met cardiovasculaire aandoeningen
Sinds Friedman en Rosenman in 1959 constateerden dat mensen met een type A-persoonlijkheidstype
(gekarakteriseerd door competitiedrang, ambitieusheid, ongeduld, alertheid, de behoefte aan erkenning,
en boosheid) zevenmaal zo vaak een cardiovasculaire aandoening hebben dan mensen met een meer
ontspannen levensstijl, is er veel onderzoek verricht naar de relatie tussen boosheid en hart- en
vaataandoeningen.
Hypertensie geeft een sterk verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen. Onderzoek naar de relatie
tussen hypertensie en boosheid geeft een nogal wisselvallig beeld. Suls en collega’s (1995) concluderen in
een meta-analyse dat mensen met een dispositie voor boosheid een verhoogde systolische en diastolische
bloeddruk in rust hebben, maar dat dit effect slechts gering is. Wat betreft de expressie van boosheid bleek
naar binnen gerichte boosheid (Ex-in, gemeten met de STAXI) een matige relatie te hebben met de
bloeddruk. Schum en collega’s (2003) kwamen tot vergelijkbare conclusies in hun meta-analyse van
onderzoek waarbij de bloeddruk buiten de labomgeving was gemeten. Alleen de systolische bloeddruk
bleek verhoogd bij mensen met een dispositie voor boosheid, en de expressie van boosheid bleek een zeer
klein verlagend effect te hebben op de diastolische bloeddruk. 
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De resultaten over de relatie tussen cardiovasculaire aandoeningen en boosheid zijn verder niet eenduidig.
Suls en Bunde (2005) bespreken in hun meta-analyse diverse onderzoeken. In 23 onderzoeken werd een
gezonde populatie bekeken, met een follow-up van tussen de 3 en 36 jaar. Elf studies maten vijandig
cynisme, drie dispositieboosheid en negen de expressie van boosheid. Van deze studies vonden
respectievelijk zeven, één en vijf een relatie tussen de betreffende maat en hartziekten, dertien studies in
totaal. Suls en Bunde bespreken ook vijftien studies die gedaan werden onder mensen die al te maken
hadden met een hartziekte: zes daarvan maten vijandig cynisme, drie dispositieboosheid, en zes de
expressie van boosheid. Een samenhang met hartziekten werd gevonden in respectievelijk één, twee en
twee onderzoeken. Een meta-analyse van Chida en Steptoe (2009) geeft vergelijkbare resultaten, zowel
voor de initieel gezonde populatie als voor hartpatiënten. Een hoge score op boosheid en vijandigheid gaf
hierbij een groter risico op een cardiovasculair accident. Haukkala en collega’s (2010) deden tenslotte een
groot prospectief onderzoek onder 3850 mannen en 4083 vrouwen met een follow-up van 10-15 jaar, naar
de relatie tussen boosheid en het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen. Na correctie voor leeftijd,
geslacht, opleiding, roken, body mass index, cholesterolwaarde, alcoholgebruik en depressieve klachten,
bleken proefpersonen die laag scoorden op de regulatie van boosheid een verhoogd risico te hebben op een
cardiovasculaire aandoening. Voor dispositieboosheid en het naar binnen of buiten uiten van boosheid
werd geen significant verband gevonden met cardiovasculaire aandoeningen.

1.4 Het meten van boosheid
Boosheid kan met verschillende zelfrapportage-instrumenten worden gemeten. Suris en collega’s (2004)
geven een uitputtend overzicht. De in dit hoofdstuk besproken literatuur laat zien dat boosheid op
verschillende manieren geoperationaliseerd kan worden, wat het vergelijken van onderzoek zonder meer
bemoeilijkt en tegelijkertijd aantoont dat boosheid een multidimensionaal begrip is. In deze paragraaf
worden enkele veel gebruikte instrumenten voor het meten van boosheid besproken. Per instrument
worden kenmerken en eventuele Nederlandse vertalingen besproken, en wordt een vergelijking gemaakt
met de STAXI-2. 

De Cook-Medley Hostility schaal stamt uit de jaren vijftig (Cook & Medley, 1954) en is een verzameling van
50 heterogene items die deel uitmaken van de MMPI en waaruit verschillende subschalen geconstrueerd
zijn: cynisme, hypergevoeligheid, agressief reageren en sociale vermijding (Han et al., 1995). Er zijn geen
Nederlandse psychometrische gegevens beschikbaar. In tegenstelling tot de Cook-Medley Hostility schaal
is de STAXI-2 gebaseerd op theoretische grondslagen met als uitgangspunten dat de neiging tot boos
reageren een persoonlijkheidseigenschap is, dat boosheid los van deze eigenschap ervaren kan worden, en
dat boosheid zowel geuit als gereguleerd kan worden. 
Uit dezelfde periode stamt de Buss-Durkee Hostility Inventory (BDHI; Buss & Durkee, 1957), die 66 items telt
en zeven subschalen kent: bedreiging, indirecte vijandigheid, geprikkeldheid, negativisme, wrok,
achterdocht, en verbale vijandigheid. In Nederland is deze lijst verkrijgbaar als de BDHI-D, die 40 items telt
en drie subschalen kent, namelijk directe en indirecte agressie en een schaal voor sociale wenselijkheid
(Lange et al., 1995). Buss en Perry (1992) pasten zelf hun vragenlijst aan naar de Aggression Questionnaire
(AQ) met 29 items en vier subschalen (fysieke agressie, verbale agressie, vijandigheid en boosheid). De AQ
is in het Nederlands beschikbaar als de Agressie Vragenlijst (AVL, Meesters et al., 1996). De AVL richt zich
primair op het uiten van fysieke en verbale agressie, maar niet op de ervaring van boosheid zelf. Of agressie
geuit wordt is deels afhankelijk van de ervaren boosheid, maar ook van de context en van de vaardigheid
om de boosheid te reguleren. In vergelijking met de AVL wordt er in de STAXI-2 meer aandacht besteed aan
de expressie en de regulatie van boosheid. Met de STAXI-2 kan een inschatting worden gemaakt of er een
kans is dat er daadwerkelijk met agressie gereageerd zal worden. 
De Barratt Impulsiveness Scale (BIS), net als bovenstaande instrumenten ontwikkeld in de jaren vijftig
(Barrett, 1959; Patton et al., 1995), is niet primair een instrument om boosheid te meten, maar meet de
dispositie voor impulsiviteit. Deze schaal is hier toch relevant omdat vaak verondersteld wordt dat
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impulsiviteit samenhangt met agressie. De BIS kent zes schalen (aandacht, cognitieve instabiliteit,
motorische impulsiviteit, volharding, zelfcontrole, en cognitieve complexiteit) en drie schalen van de tweede
orde (aandachtsgerelateerde impulsiviteit, motorische impulsiviteit en gebrek aan planning). De 30 items
zijn verkrijgbaar in het Nederlands, maar er zijn geen psychometrische gegevens beschikbaar. 
In de jaren zeventig ontwikkelde Novaco zijn Dimensions of Anger Reactions (DAR; Novaco, 1975), die slechts
zeven items telt en dus te beschouwen is als een kort screeningsinstrument. Later maakte hij de Novaco
Anger Scale (NAS) en de Provocation Inventory (PI; Novaco, 1994, 2003), die successievelijk 48 en 25 items
tellen. De NAS en de PI zijn primair bedoeld voor psychiatrische patiënten die zich op agressieve manier
uiten. De NAS meet drie domeinen van boosheid (cognitie, arousal en gedrag) en de PI onderzoekt situaties
die kunnen leiden tot agressieve uitingen (disrespect, oneerlijkheid, frustratie, ergernis, en irritaties). De
STAXI-2 daarentegen richt zich meer op boosheid in het algemeen en niet alleen op psychiatrische patiënten
en is dan ook voor gevarieerdere toepassingen geschikt. De DAR is door Nederlof en collega’s (2009) in het
Nederlands vertaald. De NAS-PI is eveneens in het Nederlands verkrijgbaar (Hornsveld et al., 2011). 
Van veel recentere datum is de Anger Disorders Scale (ADS; DiGiuseppe & Tafrate, 2004) die 74 items telt en
vijf boosheidsdomeinen bestrijkt: gedrag, motieven, cognities, arousal, en provocaties. Er zijn tevens drie
hogere orde factoren: naar binnen gekeerde boosheid, reactiviteit, en wraakzucht. De ADS informeert naar
verschillende domeinen, zoals hierboven beschreven, en is daarmee een goed klinisch instrument, maar
ontbeert evenals de NAS een theoretische onderbouwing uitgaande van eigenschappen, expressie en
regulatie. Er is een Nederlandse vertaling (De Ruiter & Hildebrand, 2009), maar deze heeft geen
Nederlandse psychometrische gegevens.

De STAXI-2 (Spielberger, 1999), tenslotte, is een zelfrapportagevragenlijst die toestandsboosheid en
dispositieboosheid onderscheidt. Deffenbacher en collega’s (1996b) toonden aan dat personen met een
hoge score op boosheidsdispositie inderdaad, zoals Spielberger veronderstelde, vaker en intenser boos
worden dan mensen met een lage score op de dispositieboosheid. Bovendien uiten de mensen met een
hoge score op dispositieboosheid zich vaker onaangepast en ervaren zij meer negatieve gevolgen van hun
boosheid. Naast deze twee schalen identificeerde Spielberger nog twee schalen voor het uiten van
boosheid en twee schalen voor het controleren van boosheid. Ook voor deze schalen werd empirisch bewijs
gevonden (Deffenbacher et al., 1996a). Met de STAXI-2 richt Spielberger zich op de kern van de emotie
boosheid.
Samengevat is het grote voordeel van de STAXI-2 dat het een instrument is dat zowel in de algemene
bevolking als in klinische populaties gebruikt kan worden, en waarmee basale concepten als
toestandsboosheid, dispositieboosheid en de expressie en regulatie van boosheid gemeten kunnen
worden. Bovendien is de STAXI-2 specifiek gericht op boosheid, waardoor deze vragenlijst beter
discrimineert tussen boosheid en verwante concepten zoals vijandigheid en agressie, in zowel  de normale
populatie als in psychiatrische populaties. 

1.4.1 Meetpretentie STAXI-2
De STAXI-2 is gericht op het meten van toestands- en dispositieboosheid en de expressie en regulatie van
boosheid. Deze concepten worden hieronder toegelicht. 

Toestands- en dispositieboosheid
De STAXI-2 onderscheidt twee belangrijke componenten van boosheid, namelijk toestands- en dispositie -
boosheid. 
Toestandsboosheid wordt gedefinieerd als een emotionele psychobiologische toestand die gekenmerkt wordt
door subjectieve gevoelens variërend in intensiteit (van milde irritatie en ergernis tot intense woede en
razernij). Boosheid als een emotionele psychobiologische toestand wordt over het algemeen begeleid door
spierspanning en door prikkeling van het autonome en neuro-endocriene zenuwstelsel. De intensiteit van toe-
standsboosheid varieert over tijd als een functie van waargenomen onrechtvaardigheid, van het gevoel aan-
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gevallen of oneerlijk behandeld te worden, of van frustratie vanwege doelgericht gedrag dat gehinderd wordt. 
Dispositieboosheid wordt gedefinieerd als de eigenschap of karaktertrek om gebeurtenissen te ervaren als
ergerlijk of frustrerend en door de neiging op zulke situaties te reageren met een toename in
toestandsboosheid. Mensen met een hoge score op dispositieboosheid ervaren vaker en intensere
toestandsboosheid dan mensen met een lage score op dispositieboosheid. 

Het uiten en controleren van boosheid
Het uiten en reguleren van boosheid wordt in de STAXI-2 geconceptualiseerd als bestaande uit vier
componenten. De eerste component is de expressie van boosheid naar buiten (Ex-uit), deze betreft de
expressie van boosheid naar personen of objecten in de omgeving. De tweede component is de expressie
van boosheid naar binnen (Ex-in) en betreft naar binnengekeerde woede, zoals ingehouden of onderdrukte
boosheid. De derde component (Reg-uit) gaat over het reguleren van naar buiten gerichte boosheid,
namelijk voorkomen dat boosheid wordt gericht op personen of objecten in de omgeving. De vierde
component (Reg-in) heeft betrekking op het reguleren van naar binnen gerichte boosheid, bijvoorbeeld
door zichzelf te kalmeren of door af te koelen. 

De schalen en subschalen van de STAXI-2 
De STAXI-2 heeft 57 items en kent zes schalen, vijf subschalen en een algemene maat voor de expressie en
controle van boosheid, de boosheidexpressie-index. De schalen en subschalen worden weergegeven in
Tabel 1.1. 
De zes schalen zijn achtereenvolgens Toestandsboosheid (TB), Dispositieboosheid (DB), expressie van
boosheid naar buiten (Ex-uit), expressie van boosheid naar binnen (Ex-in), regulatie van naar buiten
gerichte boosheid (Reg-uit), en regulatie van naar binnen gerichte boosheid (Reg-in).
Toestandsboosheid kent drie subschalen: het gevoel boos te zijn (TB-gevoel), het gevoel boosheid verbaal te
willen uiten (TB-verbaal), en het gevoel boosheid fysiek te willen uiten (TB-fysiek). Dispositieboosheid kent
twee subschalen, namelijk boos temperament (DB-temperament) en boos reageren (DB-reactie). 
Voor deze Nederlandstalige bewerking werden de 57 items uit het Engels vertaald en terugvertaald door
twee bilinguale vertalers. Inconsistenties werden uitgebreid bediscussieerd door de vertalers en de
samenstellers van de handleiding totdat consensus werd bereikt. 

1.4.2 Doelpopulatie en toepassingsmogelijkheden STAXI-2
De STAXI-2 is ontwikkeld om de ervaring, expressie en regulatie van boosheid te meten bij adolescenten en
volwassenen. In Nederland is de STAXI-2 gevalideerd op 18- tot 50-jarigen met een opleidingsniveau vanaf
de basisschool. Voor mensen met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal en voor mensen met
een IQ dat anderhalve standaardafwijking of meer onder het gemiddelde ligt, is de vragenlijst minder
geschikt. 
De STAXI-2 kent een groot aantal toepassingen. De vragenlijst is bruikbaar in de klinische praktijk bij het
diagnosticeren van uiteenlopende psychiatrische en psychologische stoornissen. Dit is vooral van belang
omdat boosheid kan interfereren met farmacotherapeutische en psychologische behandeling. Zoals
beschreven in paragraaf 1.3.3 hangt boosheid ook samen met gezondheidsrisico’s en de STAXI-2 kan dan
ook gebruikt worden in de somatische gezondheidszorg. De STAXI-2 kan eveneens gebruikt worden als een
risico-indicator voor maladaptief agressief gedrag en kan daarom van pas komen in de forensische setting.
Voor selectiedoeleinden kan het nuttig zijn na te gaan of personen geneigd zijn met boosheid te reageren
op stress, frustratie of bedreiging. Mensen met een hoge score op de dispositieboosheid zullen vaker en
intenser boosheid ervaren in dergelijke situaties. Tot slot kan de STAXI-2 gebruikt worden bij
wetenschappelijk onderzoek, zowel epidemiologisch als experimenteel. In het laatste geval kan men
bijvoorbeeld nagaan hoe hoog de toestandsboosheid is na een experimentele manipulatie die bedoeld is
om stress of frustratie op te roepen. 
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Tabel 1.1  De schalen en subschalen van de STAXI-2

Naam Aantal Scorebereik Beschrijving
items

Boosheidsgevoel (TB-gevoel) 5 5-20 Moet in hoeverre iemand op dat moment boosheid
ervaart

Boosheid verbaal willen uiten 5 5-20 Meet in hoeverre iemand boosheid op dat moment 
(TB-verbaal) verbaal wil uiten

Boosheid fysiek willen uiten 5 5-20 Meet in hoeverre iemand boosheid op dat moment
(TB-fysiek) fysiek wil uiten

Toestandsboosheid (TB) 15 15-60 Meet in hoeverre iemand op dat moment boosheid
ervaart en deze boosheid wil uiten 

Boos temperament 4 4-16 Meet in hoeverre iemand over het algemeen
(DB-temperament) boosheid ervaart zonder specifieke provocatie 

Boos reageren (DB-reactie) 4 4-16 Meet in hoeverre iemand over het algemeen boosheid 
ervaart ten tijde van frustratie of negatieve evaluaties

Dipositieboosheid (DB) 10 10-40 Meet in hoeverre iemand over het algemeen boosheid
ervaart

Expressie van boosheid naar 8 8-32 Meet hoe vaak iemand boosheid op verbale of fysieke
buiten (Ex-uit) manier uit

Expressie van boosheid naar 8 8-32 Meet hoe vaak iemand boosheid ervaart maar niet uit 
binnen (Ex-in) (en deze onderdrukt)

Regulatie van naar buiten 8 8-32 Meet hoe vaak iemand de expressie van boosheid naar
gerichte boosheid (Reg-uit) buiten reguleert

Regulatie van naar binnen 8 8-32 Meet hoe vaak iemand de expressie van boosheid naar
gerichte boosheid (Reg-in) binnen reguleert (door af te koelen of te kalmeren)

Boosheidsexpressie-Index 32 0-96 Geeft een algemeen idee hoe iemand boosheid uit, 
(BE-Index) gebaseerd op de scores van de subschalen Ex-uit, Ex-in, 

Reg-in en Reg-uit
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