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Structuur

• Levenslooptheorie Erikson

• Identiteitsstatussen Marcia

• Procesmatig model

• Identiteitsstoornis



Theorievorming

WAAROM AANDACHT VOOR THEORIE?

• Begrip nodig van normatieve processen om pathologische processen te 

begrijpen

• Identiteitsstoornis geen losstaande entiteit maar belang van continuüm 

 ‘extreme uiting’ van normatieve ontwikkeling

 ontstaat als normatieve ontwikkeling misloopt

+ -

Synthese

Achievement

Stoornis

Disorder
Verwarring

Diffusion

Ontwikkelingspsychologisch
Klinisch/

Psychiatrisch

?



Identiteitsgerelateerde vragen:

• Welke studierichting ga ik volgen?

• Met welke soort vrienden ga ik om?

• Welke job wil ik later uitoefenen?

• Welke waarden vind ik belangrijk?

• Wil ik later trouwen?

• Ben ik religieus?

• Wat zijn mijn toekomstplannen?

• Welke hobbies vind ik leuk?



Levenslooptheorie Erikson

Identiteitssynthese 

versus 

identiteitsverwarring!



Prenataal Bevruchting tot geboorte

Baby en peuter Geboorte tot 2 jaar

Vroege kindertijd 2 tot 6 jaar

Midden-kindertijd 6 tot 11 jaar

Adolescentie 11 tot 18 jaar

Vroege volwassenheid 18 tot 40 jaar

Midden-volwassenheid 40 tot 65 jaar

Late volwassenheid 65 jaar tot overlijden

Opkomende volwassenheid



Opkomende volwassenheid



Opkomende volwassenheid
Periode van:

• Mogelijkheden en keuzes

• Exploratie en zelf-focus

• Instabiliteit

MAAR …



Synthese Verwarring

Ik heb een duidelijk idee over wat ik 

wil zijn.

Ik heb mezelf graag en ben trots op 

waar ik voor sta.

De belangrijke dingen in het leven zijn 

duidelijk voor mij.

Ik weet niet echt wie ik ben.

Ik kan niet beslissen wat ik met mijn 

leven ga doen.

Ik voel me nergens echt bij 

betrokken.



ZVG & ES

• ZVG = sociaal

onaanvaardbaar gedrag

waarbij een persoon

zichzelf fysiek letsel

aanbrengt zonder de 

intentie om zichzelf het 

leven te benemen, bv. 

Zichzelf snijden, krassen, 

branden, enz.
ZVG in ES: 

25.4%-55.2%



ZVG & Identiteit in Adolescenten
Claes, Luyckx, & Bijttebier, 2014, PAID, 61/62, 101-104

• Deelnemers

o 532 adolescenten (25.8% meisjes)

o M(leeftijd) = 15.11 jaar (SD = 1.58, range 12-21)

• Instrumenten

o Self-Harm Inventory (SHI; Sansone et al., 1998)

o Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI; Rosenthal et al., 

1981; Schwartz et al., 2009)

o Child Depression Inventory (CDI, Kovacs et al., 1992)



ZVG & Identiteit in Adolescenten
Claes, Luyckx, & Bijttebier, 2014, PAID, 61/62, 101-104

• Resultaten

o 26.5% ten minste 1 act lifetime van ZVG

o r(ZVG, identiteitsdiffusie) = 0.23 (p<.001) 

o r(ZVG, identiteitssynthese) = -0.10 (p<.05)



ZVG & Identiteit in Adolescenten
Claes, Luyckx, & Bijttebier, 2014, PAID, 61/62, 101-104

Exp(B) Χ2

Leeftijd 0.909

Geslacht 1.296 4.115

Leeftijd 0.880*

Geslacht 1.562

Depressie 1.079*** 36.122***

Leeftijd 0.878*

Geslacht 1.601

Depressie 1.059***

Identiteitsdiffusie 1.132**

Identiteitssynthese 1.049 46.483***

*p<.05, **p<.01, 

***p<0.001



ZVG & Identiteit in patiënten met ES
Claes, Luyckx, … Schoevaerts, 2015, EEDR, 23, 119-125

• Deelnemers

o 99 vrouwelijke patiënten met ES

o M(leeftijd) = 27.75 jaar (SD = 9.26)

• Instrumenten

o Self-Injury Questionnaire (SIQ; Claes et al., 2007)

o Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI; Rosenthal et al., 

1981; Schwartz et al., 2009)

o Hamilton Anxiety Depression Scale (HADS; Zigmond et al., 1983)



ZVG & Identiteit in patiënten met ES
Claes, Luyckx, … Schoevaerts, 2015, EEDR, 23, 119-125

• Resultaten

o 58.6% ten minste 1 act van ZVG gedurende levensloop

o Identiteitsdiffusie: ED+NSSI > ED-NSSI

o Identiteitssynthese: ED+NSSI < ED-NSSI

o r(#ZVG, identiteitsdiffusie) = 0.32 (p<.01) 

o r(#ZVG, identiteitssynthese) = -0.43 (p<.01)



ZVG & Identiteit in patiënten met ES
Claes, Luyckx, … Schoevaerts, 2015, EEDR, 23, 119-125

Exp(B) Χ2

Leeftijd 1.02 .57

Leeftijd 1.00 18.57

Angst 1.25*

Depressie 1.05

Leeftijd 1.01 32.75

Angst 1.24*

Depressie .91

Identiteitsdiffusie .53

Identiteitssynthese .13**

*p<.05, **p<.01, **p<0.001

Similar findings in : Luyckx, K., Gandhi, A., Bijttebier, P., & Claes, L., (2014). Non-Suicidal Self-Injury 

in Female Adolescents and Psychiatric Patients: A Replication and Extension of the Role of Identity 

Formation. PAID, 77, 91-96.



Structuur

• Levenslooptheorie Erikson

• Identiteitsstatussen Marcia

• Procesmatig model

• Identiteitsstoornis



• Eerste operationalisatie van Erikson 

ideeën afbakenen en toetsbaar maken

• Aandacht interindividuele verschillen

 Erikson: Integratie vs. verwarring = al of niet maken van 

keuzes

 Marcia met klinische ervaring: Twee types binding, na of 

zonder exploratie

Paradigma Marcia



Binding 

Explo-

ratie

Achievement Foreclosure

Geen

exploratie

Moratorium Diffusion

Geen

binding 

Paradigma Marcia



Kritieken:

• Te statische visie: achievement is niet eindpunt!

• Continue karakter van identiteit onderbelicht

• Te weinig aandacht voor processen

 Ontwikkeling nieuw procesmatig model!

Paradigma Marcia



KLASSIEKE DIMENSIES NIEUWE DIMENSIES

Binding

Exploratie

Identificatie met bindingen

Maken van bindingen

Exploratie in de breedte

Exploratie in de diepte

Procesmatig model

Ruminatieve exploratie



VORMEN VAN BINDINGEN EVALUEREN VAN BINDINGEN

Exploratie in 

de breedte

Maken van 

bindingen

Exploratie in 

de diepte

Identificatie

met 

bindingen

Ruminatieve

exploratie

Procesmatig model

Marcia’s model



Identificatie met bindingen

Maken van bindingen

Exploratie in de breedte

Exploratie in de diepte

Ruminatieve exploratie

Ik weet wat ik wil doen in de toekomst.

Ik voel dat de richting die ik uit wil in mijn leven

echt bij mij zal passen.

Ik denk actief na over verschillende richtingen

die ik uit kan in mijn leven.

Ik praat met andere mensen over het levenspad dat

Ik heb gekozen. 

Ik blijf maar zoeken naar de richting die ik uit

wil in mijn leven.

Procesmatig model



• Belangrijke verbanden met aanpassing en functioneren 

 Vooral identificatie met bindingen (+) en ruminatieve

exploratie (-) predictief (ook bij NSSI!)

Aanpassing en functioneren



Aanpassing en functioneren

• Identiteitssynthese (hoge scores op MB, IB, EB, ED; lage scores op RE):

+ met zelfwaardering

academisch functioneren 

werk- en studiebevlogenheid

zelf-actualisatie

• Identiteitsdiffusie (lage scores op MB, IB, EB, ED):

+ met depressieve symptomen

angst 

alcohol- en drugsgebruik

burn-out



Aanpassing en functioneren

• Onderscheid tussen verschillende vormen van identiteitsdiffusie:

Verwarde diffusie

• Laag op MB, IB, EB, ED

• Hoog op RE

“proberen maar kunnen niet”

Zorgeloze diffusie

• Laag op MB, IB, EB, ED

• Laag op RE

“zorgeloos, van dag tot dag”



Aanpassing en functioneren

• Studies op 4.000 Vlaamse adolescenten en opkomende volwassenen en 

9.000 Amerikaanse universiteitsstudenten 

Verwarde diffusie

Hogere scores op 

internaliserende problemen 

(Vlaanderen en US)

• Angst

• Depressie

Zorgeloze diffusie

Hogere scores op 

risicogedragingen (US)

• +15% harddrug-gebruik

• +30% dronken rijden

• +33% meerijden met 

dronken chauffeur



ZVG & Identiteitsprocessen & -statussen in 

adolescenten (Luyckx, Gandhi, Bijttebier, & Claes, JOA, 41, 76-85)

• Deelnemers

o 568 adolescenten (61.8% meisjes)

o M(leeftijd) = 16.13 jaar (SD = 1.42)

• Instrumenten

o Self-Injury Questionnaire (SIQ; Claes et al., 2007)

o Dimensions of Identity Development Scale (DIDS; Luyckx et 

al., 2008)

o Hamilton Anxiety Depression Scale (HADS; Zigmond et al., 1983)



ZVG & Identiteitsprocessen & -statussen in 

adolescenten (Luyckx, Gandhi, Bijttebier, & Claes, JOA, 41, 76-85)

• Resultaten

o 16.5% ZVG life-time (M>J)

• 11.6% enkel ZVG in het verleden (past)

• 4.9% ZVG op dit moment (present)



ZVG & Identiteitsprocessen & -statussen in 

adolescenten (Luyckx, Gandhi, Bijttebier, & Claes, JOA, in press)

Past 

NSSI

Current

NSSI



ZVG & Identiteitsprocessen & -statussen in 

adolescenten (Luyckx, Gandhi, Bijttebier, & Claes, JOA, in press)

• Mogelijke wederkerige verbanden tussen NSSI en 

identiteit?

Past NSSI: nu meer in status van moratorium en minder in 

status van achievement

Current NSSI: vooral als uiting van/omgang met 

diffusie/ruminatie

Vicieuze cirkel?



Structuur

• Levenslooptheorie Erikson

• Identiteitsstatussen Marcia

• Procesmatig model

• Identiteitsstoornis



• DSM-III-R: Identity Disorder of “ernstige subjectieve stress 

omwille van de onmogelijkheid om verschillende aspecten van het zelf 

te integreren in een coherent zelfbeeld”

= “pathologische uiting” van identiteitsverwarring

• Criteria:

o Verwarring in drie of meer domeinen (lange-termijn doelen, 

loopbaankeuze, vriendschap, seksualiteit, waarden, sociale 

groepen, religie)

o Substantiële impact op dagelijkse leven

o Minstens drie maanden

o Niet gedurende stemmings- of psychotische stoornis en geen BPD 

Identiteitsstoornis



• DSM-IV: herlabeld als Identity Problem onder ‘andere 

aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn’ (en 

verdwenen uit DSM-5!)

• Identity Disorder niet meer opgenomen als aparte categorie 

(wel nog criterium bij BPD)

Deels weergave dat identiteit gezien wordt als normatief 

ontwikkelingsproces en door tekort naar onderzoek 
(vragenlijst pas ontwikkeld in 2004)

Ervaring van enige verwarring verwacht in adolescentie

Identiteitsstoornis



MAAR…ook alternatieve visie in DSM-5!

• Deels om tegemoet te komen aan normatieve karakter van 

identiteit  Alternative DSM-5 Model for Personality 

Disorders

• Identiteit (jezelf als uniek ervaren; sterk zelfbeeld; stabiele 

zelfwaardering) als kerndimensie van persoonlijkheid (gaande 

van normaal tot pathologisch)

• DUS… identiteitsproblemen als kenmerk van alle

persoonlijkheidspathologie (niet enkel BPD) en belang van 

dimensionele benadering!

Identiteitsstoornis



Identiteitsstoornis & ZVG in adolescenten
(Gandhi, Luyckx, Bijttebier, & Claes, 2015, PAID)

• Deelnemers

o 568 middelbare scholieren (61.8% meisjes)

o M(leeftijd) = 16.13 jaar (SD = 1.47)

• Instrumenten

o Self-Injury Questionnaire (SIQ; Claes et al., 2007)

o Identity Distress Survey (IDS; Berman et al., 2004)
• 7 identity domains (long-term goals, career, friendship, sexual orientation, religion, values or beliefs, group 

loyalties)  FACTOR 1: DOMAIN DISTRESS

• 3 measures: severity, intensity, duration   FACTOR 2: IMPAIRMENT

o Hamilton Anxiety Depression Scale (HADS; Zigmond et al., 1983)



• Resultaten

o Meisjes > Jongens

• DOMAIN DISTRESS (interpersoonlijke domeinen)

• IMPAIRMENT

o Scholieren met ZVG > Scholieren zonder ZVG

• DOMAIN DISTRESS

• IMPAIRMENT

Identiteitsstoornis & ZVG in adolescenten
(Gandhi, Luyckx, Bijttebier, & Claes, 2015, PAID)



• Resultaten

o Meisjes > Jongens

• DOMAIN DISTRESS (interpersoonlijke domeinen)

• IMPAIRMENT

o Scholieren met ZVG > Scholieren zonder ZVG

• DOMAIN DISTRESS

• IMPAIRMENT

Identiteitsstoornis & ZVG in adolescenten
(Gandhi, Luyckx, Bijttebier, & Claes, 2015, PAID)



GESLACHT

0.09* (0.04)

ZVG

0.13***     0.26***

IMPAIRMENT

Identiteitsstoornis & ZVG in adolescenten
(Gandhi, Luyckx, Bijttebier, & Claes, 2015, PAID)



Hechting – Identiteit – NSSI
(Gandhi, Claes, Bosmans, … Luyckx, 2015, JCFS)

• Deelnemers

o 528 adolescenten (50.4% meisjes)

o M(leeftijd) = 15 jaar (SD = 1. 84, range 11-19)

• Instrumenten

o ‘Have you ever engaged in self-injury without an intent 

to die?’

o Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI; Rosenthal et al., 

1981; Schwartz et al., 2009)

o Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA; Armsden & 

Greenberg, 1987): Trust & Alienation subscales



Results



Results



Temperament & Identiteit & NSSI
Gandhi, Luyckx, … Claes (submitted)

• Deelnemers

o 528 adolescenten (50.4% meisjes)

o M(leeftijd) = 15 jaar (SD = 1. 84, range 11-19)

• Instrumenten

o BISBAS scales (Carver & White, 1994)

o Effortful Control Scale (Evans & Rothbart, 2007)

o Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI; Rosenthal et al., 

1981; Schwartz et al., 2009)



Results



Persoonlijkheid & Identiteit & ZVG in ES
Verschueren, Luyckx, … , Schoevaerts, Claes (in voorbereiding)

• Deelnemers

o 99 vrouwelijke patiënten met ES

o M(leeftijd) = 27.75 jaar (SD = 9.26)

• Instrumenten

o Self-Injury Questionnaire (SIQ; Claes et al., 2007)

o Big Five Inventory (BFI; John & Srivastava, 1999)

o Erikson Psychosocial Stage Inventory (EPSI; Rosenthal et al., 

1981; Schwartz et al., 2009)



↑ ZVG, ↑ Identiteitsdiffusie, ↓ Identiteitssynthese, 

(2<3<1), ↑ BPD kenmerken (2<3<1)
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ZVG in patiënten met eetstoornissen

Link met behandeling (Claes & Muehlenkamp, 2014)

Identity Issues

Schema-

therapie

Familie 

therapie

Emotie-regulatie 

in psychotherapie 

psychomotorische 

therapie, drama

“Vrouwengroep”



koen.luyckx@ppw.kuleuven.be
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