narratieve veld wordt helder neergezet.
Op de flap van het Uoek prijzen zowel
David Epston als Michael White het
boek aan. Voor een ieder die psychotherapie wenst te bedrijven door de
latente veranderingsmogelijkheden van
cliënten actief te stimuleren is dit Uoelc
een aanrader. Voor degenen die dat nog
niet doen, lean dit boek de drempel
daartoe verlagen.
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valeer de diagnose afhanlcelijlce (AFH),
theatrale (THEA) en borderline (BDL)
persoonlijkheidsstoornis wordt gesteld.
Widiger (overigens een man; een
misschien niet geheel onUelangrijk feit,
omdat het hier dus zin interpretatie van
de onderzoeksliteratuur op dit gebied
betreft) bespreekt als eerste de bias die
samenhangt met Uepaalde seksistisch
geformuleerde criteria van bijvoorUeeld
de afhanlcelijlce- en de theatralepersoonlijkheidsstoornis. Als een vrouw
op een voor haar sekse relatief kenmerkende wijze omgaat met haar emoties,
namelijk deze openlijk uit in een sociale
conte~, zou dat hunnen leiden tot een
score op één van de criteria van de
theatrale-persoonlijlzheidsstoornis. Dit
zal nog eerder het geval zijn als de
clinicus de diagnostische criteria
vervolgens oolc nog op een seksistische
wijze hanteert. Uit diverse onderzoeken
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gaat. Dit dilemma komt vermoedelijk
voort uit het feit dat de narratieve
therapie een betreldcelijlc jonge therapievorm is, waarin theorie en praktijk
zich nog voortdurend naast elleaar
ontwildcelen. Illustratief hierbij is de
opmerl~ing dat in de Uegintijd de
verldaringen van White voor zijn therapeutisch handelen snel veranderden.
Het zoeken naar aansluiting bij uiteenlopende theoretici die het narratieve
bouwwerk moeten onderbouwen maakt
een pragmatische indruk. De Ueïnvloeding door de theorie wordt nog het
meest principieel gevoeld in het
uitspreken van morele standpunten,
waal•Uij het er soms primair om lijkt te
gaan politiele correct te handelen.
Toch waardeer ilc dit Uoelc: de stand
van zalven in het zich ontwikkelende
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De sekse van de patiënt(evenals die van
de psychotherapeut uiteraard) is een
Uelangrijke variabele in het therapeutisch proces. In dit artikel gaat het om de
rol die de sekse van de patiënt speelt bij
het stellen van een diagnose op As II
van de DSM-IV. De these dat er bij het
diagnosticeren van Uepaalde persoonlijlcheidsstoornissen sprake is van een
sex bias wordt systematisch onder de
loep genomen, met speciale aandacht
voor het feit dat vooral bij vrouwen veel

i38

Ulijkt dat clinici de theatrale-persoonlijkheidsstoornis overdiagnosticeren bij
vrouwen en onderdiagnosticeren bij
mannen, omdat zij de criteria onjuist
hanteren. Inplaats van de diagnostische
criteria te hanteren reageren ze op de
sekse van de patiënt.
Er is in het verleden oolc wel gesuggereerd dat de grote verschillen in
erevalentie van AFH en THEA onder
vrouwen en mannen (mede) het gevolg
zijn van het feit dat zich meer vrouwen
in psychiatrische behandeling bevinden
dan mannen. Een epidemiologisch
onderzoek naar de erevalentie van
persoonlijkheidsstoornissen in de algemene bevollung zou derhalve de meest
Uetrouwbare Uron zijn om de prevalentie onder mannen en vrouwen te schatten. Widiger wijst terecht ook op de
sekse-bias in de meetinstrumenten
waarmee de diagnose gesteld.wordt.
Een item als `Ik hou van Boeket-reeksachtige romans' om de diagnose THEA
te stellen draagt bij aan vals positieve
diagnoses. Uit een onderzoek van
Lindsay en Widiger ír995) bleek dat een
groot aantal items van de MMPI en de
MCMI, twee veel gebruikte persoonlijlcheidsvragenlijsten, een sekse-bias
bevatte.
Ten slotte zijn er dan nog de
diagnostische criteria zelf, die vaalt sterk
seksegebonden zijn geformuleerd. Zo
Uevatten de DSM-criteria voor THEA
pas sinds r~~q. verwijzingen naar
mannelijke vormen van theairaliteit,
zoals `macho'-gedrag en -ldeding, en
opscheppen over sportprestaties (APA,
rg~q). Omgelceerdligt er Uij de
diagnostische criteria voor de antisociale-persoonlijkheidsstoornis (ASP),
bijvoorUeeld wat betreft gedragsproblemen in de jeugd, een sterke nadruk op
gewelddadig gedrag, zoals wreedheid

tegen dieren, verkrachting en mishandeling. Dit zou tot onderdiagnasticering
van deze stoornis bij vrouwen lciinnen
leiden, omdat antisociaal gedrag in de
jeugd zich Uij hen op andere manieren
uit (onder andere in liegen, prostitutie,
weglopen van huis, middelenmisbruik).
Als lezer van het artikel van Widiger
bevreemdde het mij enigszins dat hij na
deze uitputtende opsomming van al
deze vormen van selese-bias toch geen
voorstander is van volledig van seksebias ontdane diagnostische criteria. Hij
is van mening dat persoonlijlcheidsstoornissen voor een deel maladaptieve
varianten van sekse-gerelateerde
persoonlijkheidstrekken kunnen vertegenwoordigen. In principe is dat
natuurlijk oolz zo, maar als de sekse-bias
reeds in de criteria is verankerd, zoals
nu het geval is, is het onmogelijle om
met behulp van empirisch onderzoek
vast te stellen of Uepaalde afwijlzende
persoonlijkheidstreldcen inderdaad
selcsespecifiek zijn.
In de afgelopen decennia zijn door
maatschappelijke processen ingrijpende
wijzigingen opgetreden in de sekserolsocialisatie. Wij leven in een steeds
individualistischer wordende samenleving waarin vrouwen UijvoorUeeld
(financieel) minder afhankelijk zijn
geworden. Dit gaat gepaard met een
toename van (specifiek mannelijlz?)
antisociaal gedrag Uij vrouwen, met als
gevolg dat meer vrouwen de diagnose
antisociale-persoonlijkheidsstoornis
krijgen. De mate van sekse-specificiteit
van gedrags- en persoonlijkheidsleenmerlcen is derhalve afhanleelijk van
omgevingsfactoren (`nurture'), maar ook
van Uiologische factoren (`nature'). Als
we het Uelang van `nature versus nurture'
voor de persoonlijkheidsstoornissen
willen onderzoeleen zullen we dus een
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Voorlopig zullen we het in de klinische praktijk moeten doen met een
gezonde dosis `sekse-ongebonden'
reflectie: niet iedere man met een hang
naar status en succes is een narcist en
niet iedere vrouw met gelakte nagels is
theatraal!
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diagnostische taxonomie moeten
construeren die over- en onderdiagnosticering bij vrouwen en mannen reduceert. De diagnostische criteria zouden
dan in specifiekere gedragstermen
geformuleerd moeten worden, zodat er
minder ruimte is vóor de selese-bias van
de clinicus.
Het artikel geeft een goed overzicht
van alle mogelijlee vormen van sekseUias bij de diagnostiek van persoonlijlcheidsstoornissen. Het biedt echter
weinig aanlrnopingspunten voor een
oplossing van dit probleem. Daarvoor is
een theoretisch model van persoonlijlcheidsstoornissen nodig dat aandacht
besteedt aan seksegerelateerde aspecten, zoals die bijvoorbeeld van invloed
zijn op de biologische Uasis van
persoonlijkheidsstoornissen. Het
ontbreken van zo'n model en van de
empirisch onderUouwde validiteit van
de huidige persoonlijkheidsstoornissen
in de DSNí-I`J werkt sekse-bias in de
hand.
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