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Nederlandse samenvatting 
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persoonlijkheidsstoornissen: een 
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experimentele benadering 
 

  



INTRODUCTIE 

De aanleiding voor dit proefschrift was het gebrek aan kennis over werk functioneren bij mensen met 

persoonlijkheidsstoornissen (PS). Dat er een associatie bestond tussen PS en verminderd werk 

functioneren, een uitkering ontvangen en verhoogde kans op werkeloosheid was duidelijk. Maar wat 

er mis ging op het werk of waarom mensen vaker geen baan hadden bleef onduidelijk op basis van 

bestaande wetenschappelijke literatuur. De meeste literatuur liet zien dat mensen met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) vaker werkeloos waren en een uitkering ontvingen. Studies 

die naar de kosten van psychiatrische aandoeningen keken, vergeleken de kosten door 

productieverlies bij BPS met dat van psychotische stoornissen, vaak bestempeld als de meest 

ernstige psychiatrische aandoening in relatie tot (werk) functioneren.  

Daarnaast was de initiële opzet van deze studie het onderzoeken van een bewezen effectieve 

methode ter ondersteuning van het vinden en behouden van regulier betaald werk bij mensen met 

psychiatrische aandoeningen, Individual Placement and Support (of Individuele Plaatsing en Steun) 

(IPS), binnen de behandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Echter, IPS kent in 

Nederland nog altijd geen structurele financiering en dit veroorzaakte dat er onvoldoende 

gefinancierde IPS trajecten beschikbaar kwamen om een degelijke randomized controlled trial (RCT) 

uit te voeren. We hebben vervolgens geprobeerd zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen 

middels analyses van samples waarbij we participanten in een IPS traject op basis van diagnose 

vergeleken (persoonlijkheidsstoornissen versus andere psychiatrische aandoeningen). Daartoe waren 

de doelen van dit proefschrift: 

1) Het bestuderen van de relatie tussen werk functioneren en BPS (symptomen), zowel in de 

algemene bevolking als in de patiëntpopulatie, door gebruik van kwantitatieve methoden in grote 

cohorten en kwalitatieve methoden in geselecteerde patiënten samples.  

2) Het bestuderen van in hoeverre IPS een effectieve methode is ter ondersteuning van het vinden 

en behouden van een baan bij mensen met een PS in vergelijking tot mensen met een andere 

psychiatrische aandoening.  



SAMENVATTING VAN DE HOOFDBEVINDINGEN 

De eerste hoofdstukken van dit proefschrift beschrijven de onderzoeken over werk functioneren bij 

mensen met BPS (symptomen). In hoofdstuk 2 onderzochten we de associatie tussen BPS 

symptomen onder werkenden in de Nederlandse bevolking met werk functioneren en aantal werk 

verlies dagen. BPS symptomen waren consistent geassocieerd met werk verlies dagen. Zelfs als we 

controleerden voor andere veelvoorkomende psychiatrische aandoeningen (zoals depressieve, angst 

en middelenmisbruik stoornissen). Tevens waren BPS symptomen geassocieerd met een 

verminderde ervaren beslisbevoegdheid, verminderde ervaren baanzekerheid en lagere steun van 

collega’s op het werk. BPS symptomen waren niet geassocieerd met psychologische baanvereisten, 

oftewel stress door werk. Dit was onverwacht, omdat bij mensen met BPS doorgaans een hoger 

stressniveau (in ruststand) ten opzichte van gezonde controles wordt gevonden. Mogelijk is dit te 

verklaren doordat wij hebben gekeken naar symptomen van, en niet de stoornis BPS. De bevindingen 

van deze studie wijzen er op dat BPS symptomen vaak voor komen onder de algemene bevolking en 

geassocieerd zijn met verminderd werk functioneren in de vorm van werk verlies dagen, ongeacht 

type of aantal nadelige werk condities en veelvoorkomende andere psychiatrische aandoeningen. 

 In hoofdstuk 3 hebben we gekeken naar de associatie van BPS symptomen in patiënten met en 

zonder depressieve en angststoornissen in de vorm van verminderd werk functioneren tijdens het 

werk en werk verlies dagen. Uit deze studie bleek dat zowel depressieve en angststoornissen en BPS 

symptomen belangrijke factoren zijn die bijdragen aan verminderd werk functioneren op het werk en 

werk verlies dagen. Opvallend was dat de associatie tussen BPS symptomen en langdurige 

afwezigheid (> 2 weken) en verminderd werk functioneren verdween na het toevoegen van ernst van 

depressieve symptomen aan het model. In tegenstelling tot de studie in hoofdstuk 2, suggereert deze 

studie juist dat het effect van BPS symptomen op werk verlies dagen en verminderd werk 

functioneren zou kunnen lopen via de depressieve en/of angst symptomen binnen BPS. Tegelijkertijd 

moet benadrukt worden dat deze studie was gebaseerd op een cohort met als doel angst en 



depressie te bestuderen en er mogelijk onder-classificatie van BPS speelt, omdat deze groep niet tot 

de doelpopulatie behoorde.   

 Om dichter bij factoren die een rol spelen in werk functioneren in BPS te komen, hebben we 

middels een kwalitatieve studie onderzocht wat de belemmerende en bevorderende factoren van 

BPS zijn in het vinden en behouden van een baan volgens patiënten met BPS, GGZ professionals en 

verzekeringsartsen. Zowel belemmerende als (gesuggereerde) bevorderende factoren werden 

gerelateerd aan drie thema’s: 1) kenmerken van BPS, 2) stigma en 3) ondersteuning richting werk. 

Kenmerken van BPS die het vinden en behouden van werk in de weg stonden waren: het hebben van 

een laag zelfbeeld, moeite met het aangeven van grenzen, moeite met het reguleren van emoties en 

ontbreken van structuur. De beide professionals groepen voegden hieraan toe, de neiging van BPS 

patiënten tot externaliseren en zichzelf overschatten. Volgens alle betrokkenen was het noodzakelijk 

dat emotie regulatie en zelf reflectie verbeterd werden. Stigma werd door alle deelnemers herkend 

en ernstig geacht in relatie tot BPS en werk functioneren. Patiënten deelden ervaringen waarin ze 

hun baan kwijt raakten na het geven van openheid en het merendeel van de patiënten was er van 

overtuigd dat openheid niet ten goede zou komen aan de kansen op een baan. Opvallend was dat 

beide professionalsgroepen zich tijdens het focus groep interview realiseerden dat zij zelf weinig 

vertrouwen hadden in het duurzaam behouden van een baan bij mensen met BPS. Volgens alle drie 

de groepen moeten de GGZ en rehabilitatie diensten investeren in meer samenwerken. Dit is 

bovendien nodig om kennis over BPS en duurzame inzetbaarheid in werk te vergroten en het stigma 

op BPS te verminderen. 

 BPS ontstaat vaak in de pubertijd of adolescentie, wat per definitie ook de leeftijd is waarin men 

educatieve en loopbaan doelen ontwikkeld, daarom richten we ons in hoofdstuk 5 op jongeren 

tussen de 15 en 25 jaar in behandeling voor BPS. We onderzochten in deze studie welke factoren niet 

aan het werk of in opleiding zijn (NEET (Not in Employment, Education or Training) voorspellen bij 

jongeren met BPS. Bij aanvang van de studie waren een oudere leeftijd (>18 jaar), niet behalen van 

leeftijdgebonden verwacht opleidingsniveau en middelen misbruik geassocieerd met NEET status. 



NEET status veranderde bovendien sterk gedurende 18 maanden behandeling. Daarom 

construeerden we drie groepen: een groep die vanaf de start van de studie tot 18 maanden later 

studeerde of aan het werk was of gaandeweg aan het werk kwam of ging studeren (niet-NEET), een 

groep die niet studeerde of werkte vanaf de start van de studie tot 18 maanden later of die werk of 

studie verloren (NEET) en een groep die vaker dan 2 keer wisselde in wel en niet studeren/werken 

(Onstabiele NEET). Niet behalen van leeftijdgebonden verwacht opleidingsniveau en het hebben van 

onstabiele interpersoonlijke relaties, onstabiele identiteit (sense of self) voorspelde NEET of 

Onstabiele NEET status. Bovendien verbeterde participatie in werken/studeren niet gedurende 18 

maanden. Het aantal mensen dat niet werkte/studeerde was vrijwel gelijk aan het begin en eind van 

de studie (39.3% versus 39.5%). Op basis van de bevindingen van deze studie lijkt het raadzaam zo 

vroeg mogelijk in te zetten op het verbeteren van participatie in onderwijs en werk bij jongeren met 

BPS. Een belangrijk signaal is het niet behalen van het normatieve opleidingsniveau op basis van 

iemands leeftijd en factoren die een belangrijke rol lijkten te spelen in verminderd functioneren zijn 

interpersoonlijke relaties en identiteit. 

 De laatste twee hoofdstukken van dit proefschrift bestudeerden het effect van IPS in patiënten 

met een PS ten opzichte van patiënten met een andere psychiatrische aandoening. In hoofdstuk 6 

gebruiken we data van de eerste RCT in Nederland die het effect van IPS onderzoekt. In de SCION 

studie participeerden 31 deelnemers met een PS diagnose en 115 deelnemers hadden een andere 

psychiatrische aandoening. Eerst bestudeerden we of het effect van IPS (interventie versus controle) 

anders was tussen beide diagnose groepen (PS versus andere psychiatrische aandoeningen). Het 

effect van IPS bleek niet significant anders voor de ene groep dan voor de andere groep. Vervolgens 

hebben we binnen de IPS conditie gekeken of er verschillen waren in de tijd tot het vinden van een 

baan tussen beide groepen. Opnieuw vonden we geen verschil tussen de diagnostische groepen. Op 

basis van deze bevindingen lijkt het effect van IPS dus niet verschillend voor deelnemers met PS ten 

opzichte van deelnemers met andere psychiatrische aandoeningen. Echter, hierbij moet worden 

opgemerkt dat de studie te lage aantallen in met name de PS groep had ten opzichte van de andere 



groep om onze vraag echt te toetsen. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 dezelfde vraag nogmaals 

onderzocht in een groot cohort, waarin data over deelname aan IPS van het UWV werd gekoppeld 

aan corresponderende data van de deelnemers over werk uitkomsten, diagnostiek en demografische 

gegevens van het CBS. In dit cohort bestaande uit 1,408 deelnemers, waren 335 deelnemers 

gediagnosticeerd met een PS en 1,073 met een andere psychiatrische aandoening. We vonden geen 

verschillen tussen het aantal deelnemers met een PS ten opzichte van het aantal deelnemers met 

een andere psychiatrische aandoening dat een baan vond in IPS. Ook de tijd tot het vinden van een 

baan in IPS was niet significant verschillend tussen beide groepen. Evenals het aantal uren aan het 

werk. Deze studie bevestigd de bevindingen uit de studie van hoofdstuk 6 en suggereert dat IPS een 

effectieve methode voor ondersteuning in het vinden van werk bij mensen met een PS zou kunnen 

zijn. Of IPS de meest effectieve methode is voor deze groep en of IPS past binnen de behandeling 

voor mensen met PS moet verder onderzoek uitwijzen. Aangezien uit onze andere studies naar voren 

komt dat verminderd werk functioneren kan lopen via affectieve symptomen, identiteit en 

interpersoonlijke relaties zou het kunnen zijn dat aandacht voor deze gebieden in IPS specifiek bij PS 

betere resultaten oplevert dan een standaard IPS traject.  

 

AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 

Werk als onderdeel van de GGZ behandeling 

Er was een duidelijk momentum voor de urgentie van dit onderwerp gedurende dit promotietraject, 

bewezen door de hoeveelheid uitnodigingen voor praatjes en trainingen en interesse ontvangen 

vanuit de hoek van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Vooral binnen de bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde bleek een grote vraag naar handvatten om mensen met een PS te 

begeleiden.  

 Een relevante vervolgstap voor de klinische praktijk zou het integreren van werk als onderdeel 

van de GGZ behandeling zijn, omdat onze studies de onlosmakelijke verbondenheid tussen werk 

functioneren en persoonlijkheidspathologie aantonen. Daarom zou het stellen van doelen met 



betrekking tot werk functioneren een essentieel deel van het herstel van mensen in behandeling 

voor een PS moeten zijn. Vooralsnog ligt er echter binnen de behandeling voor mensen met PS 

voornamelijk de nadruk op klinisch herstel. Patiënten die per definitie moeite hebben met 

interpersoonlijk functioneren, zouden daarom actief moeten worden uitgenodigd om doelen te 

stellen ten behoeve van het verbeteren van werk functioneren als onderdeel van hun GGZ 

behandelplan.  

 Ook het op jonge leeftijd optreden van BPS benadrukt het belang van tijdige interventie met 

betrekking tot participatie, zoals werk functioneren. Waarschijnlijk worden deze jongeren allereerst 

geïdentificeerd binnen de GGZ, daarom is het van belang binnen deze behandelingen interventies 

aan te bieden die er op gericht zijn functioneren in werk en opleiding te monitoren en indien nodig te 

verbeteren. Mede omdat preventie beter is dan genezen.  

Bruggen bouwen tussen de GGZ en bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde 

Het is belangrijk om te benadrukken dat er al veel is gebeurd in het verbeteren van werk 

functioneren bij mensen met psychiatrische aandoeningen en dat ook de GGZ en bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskunde erkennen dat samenwerking noodzakelijk is (GGZ – UWV Convenant 

2018). Deze groeiende bewustwording en verbetering van aandacht voor mentale gezondheid op het 

werk zijn ook bevorderend voor het verbeteren van werk functioneren bij PS. Toch bleek dat 

verzekeringsartsen moeite hadden met het begeleiden van cliënten met (B)PS. Tegelijkertijd ligt er 

juist bij bedrijfs- en verzekeringsartsen een belangrijke rol in het verbeteren van werk functioneren 

bij mensen met PS. Zij zijn de professionals die bij uitstek, vooral bij mensen die nog aan het werk 

zijn, tijdig kunnen signaleren en de brug kunnen vormen tussen de GGZ en de werkplek. Mede omdat 

bleek dat een aanzienlijk deel van de werkenden met BPS symptomen verminderd functioneren. Ook 

kunnen met name bedrijfsartsen een belangrijke rol vervullen in het integreren van (mentale) 

gezondheid op de werkvloer door werkgevers, leidinggevenden en medewerkers bewust te maken 

van mentale gezondheid op het werk. Tegelijkertijd, door meer samen te werken met de GGZ kunnen 

zij hun begrip van psychiatrische aandoeningen, in dit geval specifiek (B)PS verbeteren en de 



kwetsbaarheden ten aanzien van dergelijke symptomen beter begrijpen in relatie tot werk 

functioneren. 

Verlengen van de brug tussen GGZ, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en de werkplek 

De werkplek is een belangrijke plek voor preventie. Managers en leidinggevenden moeten 

ondersteund worden om de kennis van mentale gezondheid op de werkplek te vergroten. GGZ en  

bedrijfsartsen kunnen werkenden helpen in het maken van keuzes in relatie tot het geven van 

openheid en indien nodig, samen met de werkplek, een plan maken ten behoeve van 

arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en mentale gezondheid van de werknemer.  

 

TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Een belangrijke niet onderzochte vraag is hoe bovenstaande conclusies in de praktijk zouden 

uitwerken. Kwalitatieve onderzoeksmethoden, en in het bijzonder participatieve 

onderzoeksmethoden, in interventiestudies kunnen bijdragen in het beantwoorden van vragen in 

relatie tot functioneren en de psychosociale werkomgeving van werkers met (B)PS, en zullen 

tegelijkertijd bijdragen aan kennis over mentale gezondheid op de werkvloer.  

 Een ander belangrijk onderdeel dat naar voren kwam in onze studie en andere studies naar werk 

functioneren bij mensen met psychische problemen is stigma. Stigma is een belangrijke factor voor 

werkeloosheid en een complex probleem. Er heerst bij uitstek een groot stigma op (B)PS en ook 
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verschillende studies laten zien hoe sterk GGZ professionals bevooroordeeld zijn over het vermogen 

van mensen met (B)PS om te herstellen. Het is daarom van belang om het stigma over mensen met 

(B)PS te verminderen en te onderzoeken als belemmerende factor in relatie tot werk.   

 

CONCLUSIES 

In onze studies bleek dat BPS symptomen bij werkenden in de algemene bevolking en verschillende 

patiënt populaties veel voorkomen en bijdragen aan verminderd werk functioneren. We toonden aan 

dat de associatie tussen BPS (symptomen) en verminderd werk functioneren deels wordt verklaard 

door i) de kenmerken van BPS (bijvoorbeeld door de BPS domeinen interpersoonlijk functioneren en 

identiteit), ii) comorbiditeit met andere psychiatrische aandoeningen, zoals depressieve en 

angststoornissen, en gedeelde onderlinge kenmerken (zoals affectieve instabiliteit), iii) stigma en iv) 

gebrek aan samenwerking tussen GGZ, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en de werkplek. 

Andere factoren, zoals de psychosociale werkomgeving en maatschappelijke factoren dragen ook bij 

aan verminderd werk functioneren. Ook bevestigen onze bevindingen dat adequate GGZ behandeling 

niet automatisch vertaald wordt naar verbeterde werk uitkomsten, ook niet bij jongeren, wat 

benadrukt dat specifieke (vroeg)interventies gericht op het verbeteren van werk functioneren 

moeten worden ontwikkeld.  

 Onze bevindingen suggereren dat Individuele Plaatsing en Steun een effectieve methode zou 

kunnen zijn om mensen met PS te ondersteunen in het vinden en behouden van een regulier 
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betaalde baan. Een vergelijkende studie zou dit echter moeten uitwijzen. Verder onderzoek zou 

bovendien aandacht moeten hebben voor alle factoren die van invloed zijn op verminderd werk 

functioneren, zoals stigma, werkomstandigheden en interactie tussen de persoon en omgeving.  

 


