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WAT IS PSYCHOPATHIE? 

“… who at no period gave evidence of any lesion of the 
understanding but who were under the domination of instinctive 
and abstract fury, as if the faculties of affect alone had sustained 

injury”
- Philippe Pinel (1801/1806)

“It is a different kind of abnormality from all those now recognized 
as seriously impairing competency… the first and most striking 

difference is this: the observer is confronted with a convincing mask 
of sanity.”

– Hervey Cleckley (1941)
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VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN

‘Gemaskeerde’ 
persoonlijkheids-

problematiek Kille, roofzuchtige, criminele 
aard
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EEN CONSTELLATIE VAN PROBLEMEN
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Affectief deficit Levensstijl

Interpersoonlijk Antisociaal gedrag

Psychopathie



WAT IS PSYCHOPATHIE?

”Psychopathy is a syndrome characterized by profound affective and 
interpersonal deficits that predispose a person to antisocial behavior.” 

(Fowler, Lilienfeld, & Patrick, 2016)

“Psychopathy is a personality disorder characterized by a constella4on of 
of maladap4ve personality traits pertaining mainly to the affec4ve and 

interpersonal domains.” 
(Wong et al., 2012)

”Psychopathy is a developmental disorder marked by emotional hypo-
responsiveness and an increased risk for antisocial behavior.” 

(Blair & Mitchell, 2009) 6



WAT IS PSYCHOPATHIE?

• “Psychopaten” zijn niet fundamenteel anders dan 
“niet-psychopaten”

• Een heterogene groep: bv. primaire vs. secundaire 
psychopathie

• Psychopathie kan overal en bij iedereen voorkomen
Ø Mannen > vrouwen 

Ø Forensische psychiatrie > detentie > algemene populatie
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WAT IS 
PSYCHOPATHIE NIET? 

• Een officiële klinische diagnose

• Synoniem voor antisociale 
persoonlijkheidsstoornis

• Synoniem voor geweld
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ANTISOCIALE 
PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS (DSM-5)

• kunnen zich moeilijk conformeren aan sociale normen en regels, wat zich uit in het 

veelvuldig stellen van crimineel gedrag; 

• bedriegen, zoals blijkt uit het herhaaldelijke liegen, het gebruiken van schuilnamen of 

het oplichten van anderen voor persoonlijk gewin of plezier; 

• zijn impulsief of hebben het moeilijk met vooruit te plannen; 

• zijn snel geïrriteerd en vertonen agressief gedrag; 

• stellen roekeloos gedrag, waarbij ze geen rekening houden met de veiligheid van 

zichzelf of anderen; 

• stellen onverantwoordelijk gedrag op bijvoorbeeld het werk of op financieel vlak, en 

• hebben een gebrek aan berouw, zoals blijkt uit het onverschillig staan tegenover of het 

rationaliseren van het kwetsen, mishandelen of stelen van een ander. 9



Waarom voeren 
enkelen ernstige, 

gewelddadige 
misdaden uit?

Omdat ze een 
psychopaat zijn

Hoe weten we dat 
ze een psychopaat 

zijn?

Omdat ze ernstige 
gewelddadige 

misdaden uitvoeren
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HARE PSYCHOPATHY 
CHECKLIST-REVISED 

• Een klinisch instrument: 20 items
Ø Dossierstudie / collaterale informatie

Ø Semi-gestructureerd interview

• Volgens hem wordt psychopathie 
gekenmerkt door 

Ø Afwijkend gevoelsleven

Ø Afwijkende sociale omgang met 
anderen

Ø Afwijkend gedrag incl. antisociaal 
gedrag
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AFFECT
• Kil/oppervlakkige emoties
• Gebrek aan empathie
• Gebrek aan berouw en schuldgevoel
• Geen verantwoording nemen 

LEVENSSTIJL
• Impulsiviteit
• Prikkelhonger/neiging tot verveling
• Parasitaire levensstijl 
• Gebrek aan realistische doelen (l.t.)
• Onverantwoordelijk gedrag

ANTISOCIAAL
• Jeugdcriminaliteit
• Gedragsproblemen op jonge leeftijd
• Criminele diversiteit
• Gebrekkige beheersing van het gedrag
• Schending van voorwaarden

OVERIGE KENMERKEN
• Promiscue seksueel gedrag
• Kortstondige partnerrelaties

INTERPERSOONLIJK
• Gladde prater/oppervlakkige charme 
• Opgeblazen gevoel van eigenwaarde 
• Pathologisch liegen 
• List en bedrog

HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST-REVISED 
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40 

0

30

20

= hoge mate van psychopathie

= trekken van psychopathie

= geen psychopathische trekken

HARE PSYCHOPATHY CHECKLIST-REVISED 
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DE ON(BE)HANDELBARE?
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DE 
ONBEHANDELBARE
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GEVAARLIJKER DOOR BEHANDELING?

Behandeld Onbehandeld X2

Psychopaat

Enig recidive 87 90 <1

Gewelddadig 
recidive

77 55 4.12*

Niet-psychopaat

Enig recidive 44 58 3.87*

Gewelddadig 
recidive

22 39 6.97*
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”The results strongly suggest that the kind of 
therapeutic community described in this article is 

the wrong program for serious psychopathic 
offenders.” 

p. 408
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DE 
ONBEHANDELB ARE?
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(Seto & Barbaree, 1999)



GEVAARLIJKER DOOR BEHANDELING?

n Follow-up 
periode

Enig recidive 
(%)

Ernstig 
recidive (%)

Laag – goed gedrag 60 41.0 m 8.3 5.0

Hoog – goed gedrag 49 31.2 m 28.6 20.4

Laag – slecht gedrag 51 33.8 m 9.8 2.0

Hoog – slecht gedrag 56 27.2 m 12.5 3.6
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(Seto & Barbaree, 1999)



DE 
ONBEHANDELB ARE?
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(Barbaree, 2005)



GEVAARLIJKER DOOR BEHANDELING? 
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n Follow-up 
periode

Enig recidive 
(%)

Ernstig 
recidive (%)

Laag – goed gedrag 60 73 m 30 17

Hoog – goed gedrag 44 53 m 54 34

Laag – slecht gedrag 52 61 m 31 19

Hoog – slecht gedrag 56 57 m 57 30

(Barbaree, 2005)
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“In retrospect, the strength of 
inferences made and the degree of 
attention paid to the Seto and 
Barbaree (1999) finding were at odds 
with the strength of the data 
presented. First of all, although the 
data were only correlational in 
nature, “treatment causes harm” was 
a causal inference. Second, the 1999 
finding was relatively weak from a 
statistical point of view.” (p. 1128)

”To reiterate, there is no support in 
these data for the notion that 
psychopaths who perform well in 
treatment should be considered at 
higher risk for reoffence compared 
with psychopaths who perform badly 
in treatment. Finally, there is no 
evidence in our data involving the 
follow-up of sex offenders treated in 
an institutional setting that 
psychological treatment caused 
psychopaths to reoffend at a higher 
rate.” (p. 1129)



REDENEN TOT 
PESSIMISME?

• PCL-R scores zijn 
voorspellend voor: 

Ø Minder behandelmotivatie

Ø Minder direct observeerbare 
veranderingen tijdens 
behandeling

Ø Hogere drop-out

Ø Incidenten binnen instelling

Ø Recidive
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Interpersoonlijk

Liegt/bedriegt “for 
the fun of it” 

(machtsspelletjes)

“Much talk, but no 
walk” (veel woorden, 

geen daden)

Voelt zich verheven, 
ziet nut niet in van 

verandering 

...

Affectief

Neemt geen 
verantwoordelijkheid 

voor eigen gedrag

Hecht zich niet aan 
behandelaar(s)

Is niet te beïnvloeden
door eigen of 

andermans emoties

…

Levensstijl

Snel verveeld

Verzuimt activiteiten

Geen realistische 
toekomstplannen

...

Antisociale 
levensstijl

Verbindt zich moeilijk 
aan structuur en 

regels

Houdt verandering 
moeilijker vast

Kort lontje

...



HOPELOOS?

“Turning to adults, there is surprisingly little evidence to 
support the common skepticism regarding the treatability 

of psychopathy or the presumption that psychopathy 
adversely moderates the effectiveness of treatments for 

adult antisocial behavior.” 
(White, Olver, & Lilienfeld, 2016)
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PERTINENTE VRAGEN

Be
ha

nd
el

in
g Wat kunnen we 

veranderen?

Hoe kunnen we 
verandering 

bewerkstelligen?

27



HOE  VERANDERING 
BEWERKSTELLIGEN?

“Like other high-risk criminals, those with 
psychopathy can benefit from psychological 

treatment.” 
(Polaschek, 2014)

• Personen met hoge PCL-R score (vaak) = 
hoog-risico profielen als ingeschat adhv
risicotaxatie-tools

• Nood aan langdurige, intensieve 
gespecialiseerde behandeling
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WELKE 
VERANDERINGEN 

BEWERKSTELLIGEN?

• Gelijkaardige risicofactoren 
als bij andere plegers 

• Focus op ↘ relevante (!) 
dynamische risicofactoren: 
vooral impulsieve, 
antisociale levensstijl

29
(Wong & Olver, 2015)



WELKE 
VERANDERINGEN 

BEWERKSTELLIGEN?

• Gelijkaardige risicofactoren 
als bij andere plegers 

• Focus op ↘ relevante (!) 
dynamische risicofactoren: 
vooral impulsieve, 
antisociale levensstijl

• Gelijkaardige mate van 
verandering tijdens 
behandeling mogelijk

• De mate van verandering = 
voorspellend 30(Sewall & Olver, 2019)



WELKE 
VERANDERINGEN 

BEWERKSTELLIGEN?

• Minder beschermende 
factoren 

• Maar: ↑ beschermende 
factoren = voorspellend

“Increasing levels of protection 
predicted lower rates of all three 
recidivism outcomes over time, 
irrespective of psychopathy.” 

(Olver & Riemer, 2021)
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HOE VERANDERING BEWERKSTELLIGEN?

• Drop-out tot minimum beperken

Ø Bv. 30% hoog scorers vs. 6% laag scorers (Sewall & Olver, 2019)

Ø Hoog scorers hogere drop-out (Klein-Haneveld et al., 2018)

Ø Voornamelijk gelinkt aan de affectief-interpersoonlijke kenmerken van 
psychopathie

• Onze methodieken & stijl aanpassen aan de kenmerken van deze groep 
(responsiviteit)
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HOE VERANDERING BEWERKSTELLIGEN?
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Do‘s Don‘ts
Je concreet uiten Je algemeen uiten, in abstracte termen

Over denken en handelen spreken Over emoties praten

Korte/middellange doelen Langetermijn doelen

Belonen van gewenst gedrag Benadrukken van fouten en gebreken

Probleemgedrag kort en direct begrenzen Probleemgedrag (te) laat en te lang begrenzen

Eigen voordeel van wenselijk gedrag benadrukken Consequenties van probleemgedrag voor anderen 
benadrukken

Je aanbieden als sparringpartner Dominant gedrag vertonen

Speels-uitdagende omgang Voeren van diepe gesprekken



TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN?

• Toegang geven tot adequate, gespecialiseerde hulp?  

Ø Mindset veranderen: “Past attempts to exclude such clients from suitable 
treatment then, may be based not on scientific evidence, but on a preference to 
work with potentially more interpersonally rewarding, motivated and compliant 
lower risk clients” (Wormith & Olver, 2002)

Ø Tools aanbieden: o.a. supervisie, intervisie, kennis over psychopathie, …
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TOEKOMSTIGE 
UITDAGINGEN?

• Kunnen we de onderliggende 
mechanismen van psychopathie 
wijzigen? 

Bv. aandachttraining

• Preventie: o.a. vroegtijdige identificatie 
& behandeling risicogroep 
kinderen/adolescenten, trauma-
informed care
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“Ondanks ons streven naar een inclusieve geestelijke gezondheidszorg, 
blijven we psychopathische personen stellig excluderen. Maar hebben we 
wel gedegen argumenten voor een dergelijke categorieke stellingname?”
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DANK! 

Contact:

Katarzyna.uzieblo@vub.be

Kuzieblo@dfzs.nl
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