LPFS-SR-NL:

Niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren
zelfrapportage schaal
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Met de LPFS-SR-NL wordt het persoonlijkheidsfunctioneren van een cliënt van 18 jaar of ouder onderzocht. De
LPFS-SR-NL meet vier samenhangende kernfuncties van persoonlijkheidsfunctioneren: identiteit, zelfsturing,
empathie en intimiteit.

De vragenlijst
Vragen
De LPFS-SR-NL bestaat uit 80 stellingen. De antwoordmogelijkheden zijn 1 (Helemaal niet
waar), 2 (Een beetje waar), 3 (Vaak waar) en 4 (Helemaal waar). Een voorbeeldstelling is “Ik
kan mij in uiteenlopende situaties op een gepaste manier gedragen”.

Afnameduur
Circa 20 minuten.

Informanten
Volwassen cliënt/patiënt.

Schalen, scoring en normering
Voor elk item wordt een gewogen itemscore berekend. Er zijn geen gespiegelde items, maar
wel items met een negatief gewicht waardoor de schaal- of totaalscore verlaagd wordt.

Schalen
1.
2.
3.
4.

Identiteit
Zelfsturing
Empathie
Intimiteit

De gewogen itemscores worden opgeteld tot vier schaalscores en een totale score. Er zijn
afkappunten voor (sub)klinische interpretatie beschikbaar op basis van een Amerikaanse
steekproef (Morey, 2017).

Psychometrische gegevens
De LPFS-SR-NL is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.
In een onderzoek naar de Engelstalige LPFS-SR werd een hoge concurrente validiteit
gevonden (Morey, 2017). In een ander onderzoek naar de LPFS-SR werd een hoge testhertestbetrouwbaarheid gevonden (Hopwood et al., 2018).
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De LPFS-SR-NL is ontwikkeld door Morey (2017) en in 2019 in het Nederlands vertaald door Rossi,
Debast, Berghuis, Ingenhoven, van der Heijden en Morey.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.
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