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Dimensionale Assessment van Persoonlijkheidspathologie 

bij Adolescenten (DAPP-SF-A) 
© 2017 Hogrefe Uitgevers B.V.  
 

De DAPP-SF-A geeft een uitgebreide en klinisch relevante beschrijving van dimensies van persoonlijkheidspathologie 

bij jongeren in de leeftijd van 12 t/m 22 jaar. De vragenlijst kan gebruikt worden in het kader van screening, 

diagnostiek of monitoring van verandering. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De vragenlijst bestaat uit 144 vragen die beantwoord kunnen worden op een schaal van 1 tot 
5, waarbij 1 staat voor “past helemaal niet” en 5 voor “past helemaal”. Een voorbeeldvraag 
is: “Ik voel me onzeker als ik met andere mensen ben”. 
 

Afnameduur  
c.a. 25 minuten. 
 

Informanten  

Jongere 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 De DAPP-SF-A bestaat uit 4 hoofddomeinen en een extra validiteitsschaal voor sociale 

wenselijkheid. Hieronder staat beschreven welke schalen bij elk domein horen. 
 

 
 

Emotionele disregulatie 
1. Achterdocht 
2. Affectieve instabiliteit 
3. Angst en bezorgdheid 
4. Cognitieve vervorming 
5. Identiteitsproblemen 
6. Narcisme 
7. Ondergeschiktheid 
8. Onveilige hechting 
9. Oppositionaliteit 
10. Sociale vermijding 
11. Zelfbeschadiging 

 
 

Niet-sociaal gedrag 
1. Afwijzing 
2. Gedragsproblemen 
3. Ongevoeligheid 
4. Spanningsbehoefte 

 

Emotionele geremdheid 
1. Beperkte uiting van emoties 

2. Intimiteitsproblemen 

Compulsiviteit 

1. Compulsiviteit 

Sociale wenselijkheid 
1. Sociale wenselijkheid 

 Per schaal wordt een ruwe score en percentielscore weergegeven. U kunt de scores van de 
jongere afzetten tegen de algemene populatie of een klinische populatie, waarbij u de normen 
voor meisjes en jongens apart kunt opvragen. 
Alle vragen moeten beantwoord worden om de scores te kunnen berekenen. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De DAPP-SF-A is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel heeft onderzoek plaatsgevonden 
onder ruim 1.500 jongeren waarbij de betrouwbaarheden op alle schalen goed was (alphas 
variëren van .70 tot en met .89). Ook de test-hertestbetrouwbaarheden zijn zeer hoog.  
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Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

Gebaseerd op de DAPP-BQ van W. John Livesley & Douglas N. Jackson. 

Nederlandse bewerking: Noor B. Tromp & Hans M. Koot. 

 

Literatuur 
Livesley, W.J., & Jackson, D.N. (2009). DAPP-BQ. Inclusief DAPP screening. Handleiding. 

(Nederlandse bewerking van D. van Kampen en E. de Beurs. Amsterdam: Hogrefe uitgevers. 

 

De DAPP-SF-A wordt uitgegeven door Hogrefe. Meer informatie, zie www.hogrefe.nl/   
 

 

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 bergop.info. 

 

Voor gebruik van de DAPP-SF-A via BergOp, dient u eerst een licentie af te sluiten met de 

uitgever Hogrefe. Daarna kan de lijst beschikbaar worden gemaakt voor uw organisatie. 
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