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Met de verkorte vorm van de DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst (PID-5-BF-NL) brengt u de (maladaptieve) 

persoonlijkheidstrekken van uw cliënt (18 jaar en ouder) in kaart. Er is een zelfrapportage (PID-5-BF-NL) en een 

informantenrapportage (PID-5-IBF-NL) beschikbaar. Beide meetinstrumenten bevragen vijf brede domeinen van 

persoonlijkheid. 

 

Zowel de PID-5-BF-NL als de PID-5-IBF-NL is beschikbaar in een uitgebreide versie die ook via BergOp af te nemen 

is. Het gebruik van de verkorte versies wordt aangeraden wanneer de clinicus tijdgebrek of andere beperkingen 

heeft, waardoor hij of zij niet alle facetten wilt onderzoeken. 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

Zowel de PID-5-BF-NL als de PID-5-IBF-NL bestaat uit 25 stellingen. Bij beide vragenlijsten 
kan de respondent kiezen tussen de antwoorden: ‘Helemaal niet waar of vaak onwaar’, 
‘Soms niet waar of eerder onwaar’, ‘Soms waar of eerder waar’ en ‘Vaak waar of helemaal 
waar’. Een voorbeeld stelling is: “Ik moet vaak omgaan met mensen die minder belangrijk 
zijn dan ikzelf.” 
 

Afnameduur  
Ongeveer 5-10 minuten. 
 

Informanten  

PID-5-BF-NL: Cliënt/Patiënt 
PID-5-IBF-NL: naaste, iemand die de cliënt goed kent. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De PID-5-BF-NL en de PID-5-IBF-NL bevatten beide vijf domeinen van 

persoonlijkheidstrekken:  

1. Negatieve Affectiviteit 

2. Afstandelijkheid 

3. Antagonisme 

4. Ongeremdheid  

5. Psychoticisme 

Voor alle domeinen wordt een ruwe score en gemiddelde score berekend. Hoge gemiddelde 

scores indiceren disfunctioneel gedrag binnen een bepaald domein. Op basis van alle 

domeinen wordt er nog een schaal Totaalscore berekend. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Uit onderzoek van Berghuis et al. (2021) blijkt dat de betrouwbaarheid en validiteit van de 
zelfrapportageversies van de PID-5-NL voldoende tot goed is. Onderzoeken naar de verkorte 
informantenversie van de PID-5-NL zijn niet gevonden. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De PID-5-NL wordt uitgegeven door Uitgeverij Boom, Amsterdam en kan gratis worden 
gedownload. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en 

staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info 
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