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Summary

Summary

Chapter 1 introduces the theme and setting of the studies presented in this dissertation 
with a case description of Mr. Johnson, a 70-year old man who displays rather 
distinctive behavior. Next, personality disorders (PDs) are defined and its prevalence 
in older adults is discussed in the context of the aging population. It addresses the 
challenges for general practitioners (GPs) in dealing with PDs in their elderly patients 
and elaborates on the detection of these disorders being compromised by the absence 
of resources in general practice.

This chapter ends with the main objective, that is evaluating and validating the 
Gerontological Personality disorders Scale (GPS) - a short and age-specific instrument 
for detecting PDs in older adults- in general practice. The following research questions 
are addressed in this dissertation:

1. What is the current status of PDs in older adults with respect to epidemiology,
assessment and treatment?

2. What is the reliability and diagnostic accuracy of the GPS in general practice?
3. What is the convergent and divergent validity of GPS in general practice?
4. What is the concordance of the self- and informant-report version of the GPS in

general practice, and what factors may contribute to this?
5. What is the feasibility and acceptability of the GPS according to professionals as

well as older adults and their informants?

In chapter 2 
epidemiology, assessment and treatment will be given by presenting the results of a 
literature review focusing on primary empirical research.

Since 2015, 12 studies have been published; three addressing epidemiological 
aspects, six on assessment, two exploring both epidemiology and assessment and 
one examining treatment. The studies showed that PDs are rather prevalent in later life, 
ranging from 10.6-14.5% in community-dwelling older adults, to 57.8% in nursing home-
residing older adults. The highest rates were found for obsessive-compulsive PD, while 
dependent PD was the least prevalent in late life. Research revealed that the Severity 
Indices of Personality Problems Short Form (SIPP-SF), the Gerontological Personality 
disorders Scale (GPS) and the Assessment of DSM Personality disorders-IV (ADP-IV) 
are promising (new) instruments for assessing PDs in later life. Furthermore, schema 
therapy seems to be a feasible and effective intervention for PDs in older adults.

While reviewing the eligibility of the articles, about 35% used inconsistent 
terminology, which may imply that the construct and/or definition of PDs in late(r) 
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life might not be that clear or straightforward. Factors as different and more atypical 
clinical presentations, a more temporal-instable course and late(r) onset may have 
contributed to this. This inconsistency might also signal the importance of examining 
the full spectrum of personality functioning and traits, as the distinction between the 
presence and absence of a PD is rather arbitrary.

Despite promising findings, there is an urgent need for research addressing PDs in 
older adults, especially studies investigating epidemiological aspects and treatment 
options. Furthermore, an appeal is done for research examining PDs in other settings, 
and exploring behavioral counseling as intervention for PDs in late life. In sum, 
(research on) PD in older adults should not be dismissed, but they hold the future.

Chapter 3 describes the reliability and diagnostic accuracy of both the self- and 
informant-report version of the Gerontological Personality disorders Scale (GPS), a 
16-item age-specific instrument assessing the presence of absence of PDs, when
compared to an informant-based personality questionnaire (the Hetero Anamnestische
Persoonlijkheidsvragenlijst; HAP), in general practice.

Data of 348 older adults sampled from five general practices in the Netherlands, and 
348 informants, were included in the analysis. As part of evaluating the reliability of the 
GPS, internal consistency, test-retest reliability and inter-rater reliability were examined. 
The validity was assessed by calculating classical diagnostic validity statistics such 

negative test scores was calculated as well as which items were the most predictive 
of PD-status.

The internal consistency of the GPS self-report version, and to a lesser degree GPS 
informant-report, was limited. The test–retest reliability of the GPS was strong for both 
versions. The inter-rater reliability ranged from moderate (HAB) to good (BIO). Based 
on the diagnostic accuracy statistics, the GPS informant version is preferable to the 
GPS self-report. Furthermore, two items of the self-report version (HAB4; problem 
solving by other, and BIO5; previous psychological treatment) and four items of the 
informant-report version (HAB2; health-related worry, HAB4; problem solving by 
others, HAB6; being disadvantaged, and BIO1; excessive GP visits) yielded the most 
predicted validity.

Based on its current psychometric properties; the informant version is preferred 
over the GPS self-report, and is an adequate tool for making an initial assessment of 
PDs in older adults in general practice.

Chapter 4 presents the results of the study addressing the nomological network of 
both the self- and informant-report version of the GPS, by considering its relationships 
to personality (as measured with the HAP) and psychopathology (as measured with 
the AUDIT, GDS and BSI). Furthermore, the GPS’ relationship with the Hierarchical 
Taxonomy of Psychopathology (HiTOP), a promising new framework for an integrating 
empirical classification of mental disorders, was examined as well.

Data of 320 older adults and 320 informants were analyzed. Both versions 
of the GPS showed similar correlations patterns to normative personality traits 
and psychopathology. However, with respect to personality, the magnitude of the 
correlations was larger for the informant-report GPS than it was for the GPS-pv, which 
is likely the results of shared method variance. The GPS appeared to be meaningfully 
(positive) associated with psychopathology, except for alcohol use disorders which 
showed small negative correlations. With respect to the HiTOP model; the GPS 
corresponds the most to the P-factor, the somatoform spectrum and the internalizing 
spectrum. On the contrary, the GPS is the least related to the HiTOP’s externalizing 
spectra (both antagonistic and disinhibited).

These findings show that aside from general PD features, the GPS might be 
especially sensitive to somatoform and internalizing features, which are known to be 
(atypical) manifestations of PDs in late life.

In chapter 5 the concordance between the GPS self- and informant-report version 
was explored, as well as potentially explanatory factors such as which perspective 
reports more pathology, item accessibility and relational aspects. In this cross-sectional 
study, data of 326 older adult-informant dyads were included.

Self-informant agreement on the GPS was found to range from moderate to good, 
depending on whether habitual behavior or biographical information was being judged. 
Overall, informants seem to be more sensitive to pathological personality features than 
older adults were. Differential item functioning might also (partly) explain the level of 
self-informant disagreement, as the item accessibility of 2 of the 16 GPS items (HAB2; 
health-related worry, and HAB5; afraid of losing others) was different for selves and 
informants when reporting the same underlying level of problems in habitual behavior. 
These items appeared to be more discriminative in self- than in informant-report. Lastly, 
relational aspects such as relationship type as well as the quality of the relationship 
were not associated with self-informant agreement when using the GPS. The level 
of congeniality (rated with a grade of 1-10) did seem to play a role in self-informant 
agreement; lower ratings on congeniality were associated with higher GPS-iv scores, 
implying more personality problems.
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The findings showed that self- and informant-report provide complementary 
perspectives.

In chapter 6 the feasibility and the acceptability of the GPS was examined from a 
professional, older adult, and informant perspective. In this convergent parallel mixed 
methods study, the qualitative data were collected through semi-structured interviews 
with four general practitioners (GPs) and four nurse practitioners (NPs) whereas the 
quantitative data were collected through a 5-item questionnaire completed by 329 
older adults and 329 informants.

Thematic analysis of the qualitative data revealed that PDs in older adults is a topic 
of interest in general practice, as GPs and NPs experience that these disorders have a 
complicating effect, require professional flexibility and cause frustration. Furthermore, 
the professionals regarded recognizing and managing these disorders are a part of 
their job responsibilities in which they need resources. As for the GPS, both GPs and 
NPs were positive about their experience with the instrument, reporting favorable 
characteristics including plain and short questions, a clear and brief introduction, 
smooth, easy and quick administration. Using the GPS increased their awareness 
of PDs in later life, provided surprising new insights and triggered reflection. All 
professionals felt some reluctance when addressing BIO2 (suicide ideation), BIO6 
(suicide attempt) and BIO8 (hyposexuality) which seemed related to concerns about 
their own knowledge and expertise with PDs among the aged. Furthermore, being 
validated, having a clear indication for its use, contributing to the service provided 
in general practice, as well as receiving training on PDs in older adults and how to 
use the GPS, are preconditions that would facilitate the use of the GPS in general 
practice. Quantitative data showed that most older adults and informants reported 
the GPS items to be clearly phrased, easy to understand, non-confrontational and 
not unpleasant to answer.

Hence, the GPS appeared to be a feasible and acceptable instrument for detecting 
PDs in older adults in general practice. Educating professionals about PDs in older 
adults and the GPS is important prior to its use in daily practice and might further 
increase its acceptability even more.

Chapter 7 is the general discussion of this thesis. This final chapter gives an 
overview of the major findings of the studies presented in this thesis. Next, the context 
of these results will be considered, i.e., what is an acceptable reference standard, what 
is acceptable diagnostic accuracy for assessing PDs in late life in general practice, 
how can the GPS be improved and implemented in general practice?

With respect to an acceptable reference criterion for PDs in late life, after considering 
various aspects, it is concluded that aside from a clinical diagnosis, an age-specific or 

at least an age-neutral instrument validated within an older adult population that has 
clear and simple items and is not too lengthy is a suitable reference instrument.

When considering the detrimental effects that PDs have on the older adult 
himself, his loved one’s and healthcare, it is believed that an instrument used for a 
first assessment of PDs in late life in general practice should favor sensitivity over 
specificity to be acceptable. In this light, the GPS is an acceptable instrument for a 
first assessment of PDs in older adults in general practice.

As a number of GPS items contain highly subjective and debatable terms, cover 
multiple questions in a single item, or contain negative wording, it is hypothesized that 
the GPS might show potential for improvement. Furthermore, the GPS may benefit 
from changing the sequence of some items.

When reflecting on implementing the GPS in general practice, it is believed that now 
the GPS is validated within this setting and using it to corroborate the professionals’ gut 
feeling, might facilitate its use. Furthermore, educating the professionals about PDs in 
later life, and providing hands-on experience with the GPS as well as training sessions 
addressing communication techniques are recommended prior the implementing the 
GPS in general practice.

Methodological considerations, such as strengths and limitations, have been 
addressed. Strengths include the innovative nature of the studies (addressing the 
underexplored field of PDs in late life, examining an age-specific instrument, and 
the setting), the rather large sample size, and the careful and in-depth evaluation of 
the GPS. The low response rate and the limited internal consistency of the GPS are 
considered to be limitations.

The implications of the studies in the dissertation are that the GPS supports the 
professional by 1) aiding in the recognition of a potential PD, 2) initiating further 
personality assessment leading to strategies to optimize interpersonal contact with 
the patient, and 3) enabling a more precise referral to mental healthcare.

Finally, suggestions for further research are presented, such as 1) examining 
the diagnostic accuracy of the GPS-pv while using recently validated self-report 
instruments as a reference criterion, 2) investigating whether the GPS does indeed 
benefit from the suggested adjustments, 3) conducting a implementation study, and 
4) exploring the feasibility of the Cognitive Model for Behavioral Interventions as tool
for managing PDs in general practice.
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Samenvatting

Hoofdstuk 1 introduceert het thema en de setting waarin de studies zoals beschreven 
in deze dissertatie zich hebben afgespeeld, middels een casusbeschrijving van dhr. 
Johnson, een 70-jarige man die nogal opmerkelijk gedrag laat zien in de contacten 
met zijn huisarts. Vervolgens worden persoonlijkheidsstoornissen (PS) gedefinieerd en 
wordt de prevalentie ervan op latere leeftijd in de context van de vergrijzing geplaatst. 
Het hoofdstuk beschrijft de uitdagingen waarmee huisartsen geconfronteerd worden 
in de omgang met ouderen met persoonlijkheidsproblematiek en gaat in op het 
(belang van) signaleren van deze stoornissen hetgeen bemoeilijkt wordt door het 
ontbreken van adequate hulpmiddelen in de huisartsenpraktijk. Het hoofdstuk eindigt 
met het weergeven van 1) het hoofddoel, namelijk het evalueren en het valideren 
van de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS) - een kort, 
leeftijdsspecifiek instrument ten behoeve van de signalering van PS bij ouderen - in 
de huisartsenpraktijk, 2) evenals de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is de huidige stand van zaken betreffende PS bij ouderen in relatie tot 
epidemiologie, diagnostiek en behandeling?

2. Wat is de betrouwbaarheid en de diagnostische accuraatheid van de GPS wanneer 
deze wordt ingezet in de huisartsenpraktijk?

3. Wat is de convergente en divergente validiteit van de GPS bij gebruik in de 
huisartsenpraktijk?

4. Wat is de mate van overeenstemming tussen de patiënt en informant versie van de 
GPS in de huisartsenpraktijk en welke factoren spelen hier mogelijk een rol in?

5. Hoe wordt de bruikbaarheid en acceptatie van de GPS beoordeeld door de 
professional, de oudere en diens informant?

Ten slotte biedt het hoofdstuk een overzicht van deze dissertatie.

In hoofdstuk 2
55 jaar) met betrekking tot epidemiologie, diagnostiek en behandeling weergegeven 
middels de resultaten van een literatuurstudie gericht op primaire wetenschappelijke 
studies.

Sinds 2015 zijn er 12 relevante publicaties verschenen; drie betroffen epidemiologisch 
onderzoek, zes waren assessment-gerelateerd, twee studies onderzochten zowel 
epidemiologische als assessment aspecten en slechts één behandelstudie werd 
gepubliceerd.

De studies toonden aan dat PS bij ouderen behoorlijk prevalent zijn en variëren van 
10.6-14.5% in de algemene oudere bevolking tot 57.8% binnen de verpleeghuissetting. 
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De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis blijkt op latere leeftijd het meest voorkomend 
te zijn, in tegenstelling tot afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek. De assessment 
studies duidden dat de Severity Indices of Personality Problems Short Form (SIPP-
SF), de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS) en de Assessment 
of DSM Personality disorders-IV (ADP-IV) veelbelovende (nieuwe) instrumenten zijn 
voor het objectiveren van persoonlijkheidspathologie op latere leeftijd. Qua interventies 
blijkt schematherapie een haalbare en effectieve behandeling voor ouderen met 
persoonlijkheidspathologie.

Tijdens de beoordeling van potentieel relevante studies, bleek ongeveer 35% ervan 
inconsequente terminologie te hanteren, hetgeen mogelijk impliceert dat het construct 
en/of definitie van PS bij ouderen (nog) niet zo helder of eenduidig is. Factoren als 
andere en meer atypische klinische uitingsvormen op latere leeftijd, een meer instabiel 
beloop en latere ‘onset’ hebben hier mogelijk aan bijgedragen. Tevens kan deze 
inconsistentie duiden op het belang van het onderzoeken van het volledige continuüm 
van persoonlijkheid(sstoornissen), aangezien de grens tussen de af- en aanwezigheid 
van deze problematiek arbitrair is.

Gezien het beperkt aantal, maar veelbelovende onderzoeksresultaten, is er 
een dringende behoefte aan studies naar PS bij ouderen, en in het bijzonder naar 
epidemiologische aspecten en behandelmogelijkheden. Bovendien is het van belang 
om het onderzoeksgebied uit te breiden, te denken aan andere settingen en mediatieve 
interventies. Kortom, onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen heeft 
de toekomst.

Hoofdstuk 3 beschrijft de betrouwbaarheid en diagnostische accuraatheid van 
zowel de zelfrapportage als de informant versie van de GPS (respectievelijk GPS-pv 
en GPS-iv), een 16-item tellend screeningsinstrument voor PS op latere leeftijd, 
afgezet tegen een persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld door informanten (de Hetero 
Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst; HAP), in de huisartsenpraktijk.

Data van 348 ouderen, geïncludeerd uit vijf Nederlandse huisartsenpraktijken, 
en 348 informanten werden geanalyseerd. De betrouwbaarheid van de GPS 
werd beoordeeld aan de hand van interne consistentie, test-hertest- en 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De validiteit werd onderzocht middels het 
berekenen van klassieke diagnostische validiteitsstatistieken zoals sensitiviteit, 
specificiteit, positieve voorspellende waarde, negatieve voorspellende waarde en de 
totale correcte classificatie. Tevens werd de incrementele validiteit van positieve en 
negatieve testscores berekend evenals welke items het meest voorspellend waren in 
het signaleren van persoonlijkheidsproblematiek.

De interne consistentie van de GPS-pv, en in mindere mate van de GPS-iv, was 
beperkt. De test-hertest betrouwbaarheid van de beide versies van de GPS was 
goed. De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid varieerde van matig (subschaal habitueel 
gedrag) tot goed (subschaal biografische gegevens). Afgaande op de diagnostische 
accuraatheid statistieken bleek de GPS-iv beter in staat PS in ouderen te detecteren 
dan de zelfrapportage van de GPS. Twee items van de zelfrapportage versie (HAB4; 
problemen oplossen door anderen & BIO5; eerdere psychologische behandeling) en 
vier items van de GPS informant versie (HAB2; gezondheids-gerelateerde zorgen, 
HAB4; problemen oplossen door anderen, HAB6; benadeeld worden & BIO1; 
veelvuldig huisartsbezoek) bleken de meest voorspellende waarde te hebben.

Op basis van de onderzochte psychometrische eigenschappen, geniet de GPS 
informant versie de voorkeur boven de zelfrapportage versie en blijkt het een 
adequaat instrument te zijn voor het maken van een initiële inschatting betreffende 
de aanwezigheid van PS op latere leeftijd in de huisartsenpraktijk.

Hoofdstuk 4 presenteert de bevindingen van de studie betreffende het 
nomologische netwerk van zowel de zelfrapportage als informanten versie van de 
GPS, middels het beoordelen van zijn relaties tot persoonlijkheid (gemeten met de 
HAP) en psychopathologie (gemeten met de AUDIT, GDS en BSI). Tevens wordt de 
relatie tussen de GPS en de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP), 
een veelbelovend nieuw model voor een integratieve empirische classificatie voor 
psychische stoornissen, onderzocht.

Data van 320 ouderen en 320 informanten werden geanalyseerd. Beide 
versies van de GPS tonen vergelijkbare correlatiepatronen ten aanzien van 
normatieve persoonlijkheidstrekken en psychopathologie. Echter, ten aanzien van 
persoonlijkheid blijkt de sterkte van de correlaties aanzienlijk hoger te zijn voor de 
informant versie dan voor de GPS zelfrapportage, hetgeen waarschijnlijk het gevolg 
is van gemeenschappelijke methode variantie. De GPS blijkt aanzienlijk (positief) 
geassocieerd te zijn met psychopathologie, uitgezonderd stoornissen in alcoholgebruik 
alwaar lage negatieve correlaties werden gevonden. Met betrekking tot het HiTOP 
model blijkt de GPS het meest overeen te komen met de P-factor, het somatoforme 
en het internaliserende spectrum. De GPS blijkt daarentegen het minst overeen te 
stemmen met de externaliserende spectra (zowel antagonistisch als ongeremd) van 
het HiTOP model. Deze bevindingen duiden dat naast algemene PS kenmerken, 
de GPS ook gevoelig lijkt te zijn voor somatoforme en internaliserende kenmerken, 
die gekaderd kunnen worden binnen de atypische uitingsvormen van PS op latere 
leeftijd.

In hoofdstuk 5 wordt de zelf-informant concordantie van de GPS geëxploreerd, 
evenals mogelijk verklarende factoren, zoals wie rapporteert meer pathologie, 
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itemtoegankelijkheid en relationele aspecten. In deze cross-sectionele studie werd 
gebruikt gemaakt van de data van 326 ouderen-informanten dyaden.

De mate van zelf-informant overeenstemming op de GPS varieerde van matig tot 
goed, afhankelijk van het feit of habitueel gedrag of biografische gegevens werden 
bevraagd. Over het algemeen bleken informanten meer pathologie te rapporteren 
dan ouderen zelf deden. De mate van zelf-informant concordantie kan mogelijk deels 
verklaard worden vanuit het verschil in itemtoegankelijkheid, aangezien twee van de 16 
items minder toegankelijk bleken voor informanten (HAB2; gezondheids-gerelateerde 
zorgen, en HAB5; angst om anderen te verliezen) wanneer er sprake was van een 
gelijke mate van onderliggende pathologie. Relationele aspecten zoals aard van de 
relatie evenals de kwaliteit ervan bleken nagenoeg geen rol te spelen in zelf-informant 
overeenstemming op de GPS. Aardigheid (weergegeven middels een cijfer van 1-10) 
bleek daarentegen wel een rol te spelen; lagere scores ten aanzien van aardigheid 
bleken gerelateerd aan hogere informant-gerapporteerde GPS scores, hetgeen meer 
persoonlijkheidsproblemen impliceert.

De resultaten van deze studie onderstrepen het belang van het gebruik van zowel 
zelf- als informantenrapportage binnen persoonlijkheidsonderzoek bij ouderen, dewijl 
zelf en informant rapportage complementair is aan elkaar.

In hoofdstuk 6 wordt de bruikbaarheid en acceptatie van de GPS onderzocht 
vanuit zowel professioneel oogpunt als vanuit ouderen- en informanten-perspectief. 
In deze convergente parallelle mixed-methods studie werden kwalitatieve data 
verzameld middels semi-gestructureerde interviews bij vier huisartsen en vier 
praktijkondersteuners. Kwantitatieve data werden bij 329 ouderen en 329 informanten 
middels een vragenlijst verzameld.

Thematische analyse van de kwalitatieve data gaf blijk dat PS bij ouderen een 
belangrijk thema vormt binnen de huisartsenpraktijk, gezien deze stoornissen de 
zorg compliceren, professionele flexibiliteit vereisen en mogelijk leiden tot frustratie. 
Daarnaast gaven de professionals aan dat herkenning van en het omgaan met deze 
problematiek behoort tot hun taken en verantwoordelijkheden, waarin zij behoefte 
hebben aan hulpmiddelen. Ten aanzien van de GPS, waren zowel huisartsen als 
praktijkondersteuners positief aangaande hun ervaring met dit instrument. Hierbij 
werden meerdere pluspunten benoemd waaronder de duidelijke en korte vragen, de 
heldere en beknopte inleiding, de eenvoudige en soepele afname evenals de korte 
afnameduur. Het gebruik van de GPS maakte hen meer bewust van de problematiek, 
leidde tot verrassende nieuwe inzichten over de patiënten en zette aan tot reflectie. Alle 
professionals ervoeren enige terughoudendheid bij de afname van item BIO2 (suïcide 
ideatie), BIO6 (suïcidepoging), and BIO8 (verminderde seksuele interesse), hetgeen 
mogelijk het gevolg was van een gebrek aan kennis en expertise betreffende PS bij 

ouderen. Factoren als gevalideerd zijn, een duidelijke indicatie voor afname hebben, 
een bijdrage leveren aan de geboden service in de huisartsenpraktijk evenals het 
ontvangen van scholing en training over PS bij ouderen en het gebruik van de GPS, 
faciliteren mogelijk het gebruik van de GPS binnen deze setting. De kwantitatieve 
resultaten gaven blijk dat dat het merendeel ouderen en informanten de GPS items 
duidelijk geformuleerd, begrijpelijk en niet vervelend of confronterend vonden.

De GPS lijkt derhalve een bruikbaar en geaccepteerd instrument te zijn voor 
het signaleren van PS op latere leeftijd in de huisartsenpraktijk. Het scholen van 
professionals aangaande PS bij ouderen alsmede het gebruik van de GPS verhoogt 
de acceptatie ervan zo mogelijk nog meer.

Hoofdstuk 7 omvat de algemene discussie van dit proefschrift. Dit laatste hoofdstuk 
geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. Vervolgens worden de resultaten 
in context geplaatst, zoals 1) wat is een acceptabele referentie standaard, 2) wat 
is acceptabele diagnostische accuraatheid in het signaleren van PS in ouderen, 
3) hoe kan de GPS mogelijk verbeterd en 4) geïmplementeerd worden binnen de 
huisartsenpraktijk.

Ten aanzien van een acceptabele referentie standaard voor PS op latere leeftijd 
wordt, na verschillende aspecten in overweging genomen te hebben, geconcludeerd 
dat, behalve een klinische diagnose, een niet te uitgebreid (groot aantal items) 
leeftijdsspecifiek of op zijn minst een leeftijdsneutraal instrument gevalideerd voor 
ouderen met duidelijke en eenvoudige item geschikt is als referentie criterium.

Rekening houdend met de ingrijpende effecten van de aanwezigheid van een PS 
op de oudere zelf, zijn naasten en de gezondheidszorg, is een screeningsinstrument 
in de huisartsenpraktijk met een hogere sensitiviteit dan specificiteit te prefereren. Op 
basis hiervan is de GPS een acceptabel instrument voor het maken van een eerste 
inschatting van de aanwezigheid van PS bij ouderen in deze setting.

Gezien een aantal GPS items subjectieve termen bevatten, meerdere vragen in een 
item omvatten en soms ontkennend zijn geformuleerd, wordt verondersteld dat met 
enkele aanpassingen de GPS mogelijk verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast zou 
de GPS kunnen profiteren van het veranderen van de itemvolgorde.

Reflecterend op de implementatie van de GPS binnen de huisartsenpraktijk, wordt 
verwacht dat de huidige validering van het instrument evenals het helder hebben 
van de indicatie van inzet (te weten ter bevestiging van het niet-pluis gevoel van de 
professional) in positieve zin zal bijdragen hieraan. Tevens wordt aangeraden om 
de professionals te scholen ten aanzien van persoonlijkheidsproblematiek op latere 
leeftijd, ‘hands-on’ ervaringen te bieden betreffende het gebruik van de GPS, evenals 
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training sessies te organiseren waarin specifieke communicatietechnieken worden 
behandeld, alvorens de GPS te implementeren in de huisartspraktijk.

Sterke punten omvatten het innovatieve karakter van de studies (het onderzoeken 
van het ontontgonnen onderzoeksgebied, het onderzoeken van een leeftijdsspecifiek 
instrument evenals de setting), de relatief grote steekproefgrootte en de zorgvuldige 
en diepgaande evaluatie van de GPS. De lage respons en de beperkte interne 
consistentie van de GPS worden beschouwd als beperkingen.

De implicaties van de studies in het proefschrift zijn dat de GPS de professional 
ondersteunt door 1) het helpen bij het signaleren van een potentiële PS, 2) het initiëren 
van verdere persoonlijkheidsbdiagnostiek die leidt tot strategieën om interpersoonlijk 
contact met de patiënt te optimaliseren, en 3) een nauwkeurigere verwijzing naar de 
geestelijke gezondheidszorg mogelijk te maken.

Ten slotte worden suggesties voor verder onderzoek gepresenteerd, zoals 1) het 
onderzoeken van de diagnostische nauwkeurigheid van de GPS-pv middels het 
gebruik van onlangs gevalideerde zelfrapportage-instrumenten als referentiecriterium, 
2) nagaan of de GPS inderdaad baat heeft bij de voorgestelde aanpassingen, 3) het
uitvoeren van een implementatiestudie en 4) het verkennen van de haalbaarheid van
het cognitieve model voor gedragsinterventies als instrument voor het omgaan met
PS-en in de huisartspraktijk.


