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Voorwoord bij de vertaling

Na het verschijnen van de DSM-5 in 2013 is het
gestructureerde interview voor de DSM-IV As-II
persoonlijkheidsstoornissen, de SCID-II, door
First, Williams, Benjamin en Spitzer aangepast.
Deze DSM-5-versie, de SCID-5-PD, kwam in
2016 uit en is thans vertaald en bewerkt tot een
Nederlandse uitgave, de SCID-5-P. Wij hebben
gepoogd de Nederlandse vertaling zo dicht
mogelijk bij de oorspronkelijke Engelse tekst
te houden. De formulering van de DSM-5-criteria en van andere definities uit de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
Fifth Edition DSM-5TM zijn echter niet door
ons vertaald, maar integraal overgenomen uit
de Nederlandse vertaling, het Handboek voor
de classificatie van psychische stoornissen
(DSM-5), ook als deze discussie zouden kunnen oproepen. In afwijking van de Amerikaanse
versie hebben wij gemeend het commentaar
dat hoort bij specifieke criteria naast de bijbehorende criteria af te drukken. Dit maakt het
voor de interviewer gemakkelijker om tijdens
het interview de toelichting en scoringsinstructies te raadplegen, dan wanneer een apart boek
geraadpleegd moet worden of er teruggebladerd moet worden. Omdat dit commentaar een
groot deel van de oorspronkelijke User’s Guide
besloeg, is besloten om de handleiding en het
interviewboek samen te voegen. Deel 1 van dit
boek bevat nu de handleiding; deel 2 bevat de
SCID-5-P. De SCID-5-PV (een persoonlijkheids-
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vragenlijst die is ontworpen als screener voor de
SCID-5-P) is los verkrijgbaar via www.boompsychologie.nl.
Onduidelijkheden en mogelijke fouten in de
oorspronkelijke tekst werden met hulp van
Michael First, de eerste auteur van de originele
versie, opgelost. Wij zijn hem daarvoor veel
dank verschuldigd. Ook willen wij de vertalers
van MedicaMerkus danken voor het aanleveren
van de vertaling, op basis waarvan wij de uiteindelijke Nederlandse SCID-5-P tot stand hebben
gebracht.
Classificerende diagnostiek is belangrijk bij het
identificeren van de optimale zorg voor patiënten. Zeker bij de persoonlijkheidsstoornissen, waar de diagnostiek zonder hulp van een
gestructureerd interview weinig betrouwbaar
is. Wij menen dat het gebruik van de SCID-5-P
de kwaliteit van dit proces kan vergroten. Het
is vooral ook onze hoop dat (veel) clinici én
patiënten het interview als bruikbaar en nuttig
zullen ervaren in het diagnostisch proces.
Arnoud Arntz
Jan Henk Kamphuis
Joël L. Derks
Programmagroep Klinische Psychologie
Universiteit van Amsterdam

9

1

Inleiding

Het Gestructureerd klinisch interview voor
DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen (SCID-5-P) is
een semigestructureerd diagnostisch interview
voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C.
De SCID-5-P werd vroeger het Gestructureerd
Klinisch Interview voor DSM-IV As-II Persoonlijkheidsstoornissen genoemd (SCID-II; zie hoofdstuk 2 ‘Geschiedenis’ voor meer informatie). De
SCID-5-P kan worden gebruikt voor de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, hetzij
op een categoriale wijze (aanwezig of afwezig),
hetzij op een dimensionele wijze (door de scores
(0, 1 of 2) voor elke classificatie te sommeren en
deze totaalscores als dimensies te behandelen).
De SCID-5-P kan in verschillende soorten
onderzoek worden gebruikt. In sommige studies is de SCID-II gebruikt om patronen van het
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tegelijk optreden met andere psychische stoornissen (comorbiditeit) te onderzoeken (bijvoorbeeld Casadio et al. 2014; Mulder et al. 2010;
Odlaug et al. 2012; Williams et al. 2010), of met
somatische aandoeningen (bijvoorbeeld Cal
derone et al. 2015; Uguz et al. 2008). In andere
studies (Edens et al. 2015; Gremaud-Heitz et
al. 2014; Martín-Blanco et al. 2014) is het interview gebruikt om een groep proefpersonen
te selecteren met een bepaalde persoonlijkheidsstoornis (bijvoorbeeld een antisociale- of
borderline-persoonlijkheidsstoornis). Ten slotte
is de SCID-II in weer andere studies gebruikt om
de onderliggende structuur van de persoonlijkheidspathologie te onderzoeken (bijvoorbeeld
Sharp et al. 2015) en om dit instrument te vergelijken met andere instrumenten voor de vaststelling van persoonlijkheidsstoornissen (bijvoorbeeld Huprich et al. 2015; Rojas et al. 2014).
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