
 
 

Vertrouwelijk 

Resultaten Severity Indices of Personality Problems (SIPP-SF) 
 

 

Beste meneer/mevrouw …, 

 

Recent heeft u een vragenlijst ingevuld: de Severity Indices of Personality Problems (SIPP-SF). Dit is 

een vragenlijst die in gaat op uw persoonlijkheid en de invloed hiervan op uw ‘doen en laten’, ook 

wel functioneren genoemd. De antwoorden die u heeft gegeven, gaan over de drie maanden 

voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. 

 

De vragenlijst is onderverdeeld in vijf onderwerpen waarbij mensen met persoonlijkheids-

problematiek vaak problemen ervaren: 

1. Identiteit 

2. Relaties 

3. Verantwoordelijkheid 

4. Zelfcontrole 

5. Sociale omgang met anderen. 

 

Hieronder delen we de resultaten per onderwerp. Van elk onderwerp is een grafiek te zien. U ziet in 

elke grafiek twee vlakken met kleuren: groen en rood.  

 

Heeft u de meting voor het eerst ingevuld, dan ziet u in de grafiek één punt. Een punt in het groene 

gedeelte betekent dat u geen problemen ervaart met dit onderdeel van uw persoonlijkheid. In het 

algemeen geldt: Hoe hoger de score hoe minder beperkingen u in uw persoonlijkheid ervaart. 

 

Wanneer u meerdere metingen heeft ingevuld, ziet u een lijn. Als de lijn omhoog gaat, betekent dit 

dat het op dit gebied in uw leven beter gaat. Bij een lijn omlaag, richting het rode gedeelte, heeft u 

aangegeven in uw leven meer moeite te hebben met dit deel van uw persoonlijkheid.  

 

De grafieken gaan over onderwerpen in uw persoonlijkheid, waarop vaak al langer problemen 

ervaren worden. In de behandeling wordt hier stap voor stap aan gewerkt. Daarom zijn in de 

grafieken meestal geen snel veranderende lijnen te zien.  

 

Onderaan de grafieken ziet u de data waarop u de vragenlijsten heeft ingevuld. U bespreekt deze 

resultaten samen met uw behandelaar tijdens de eerstvolgende behandelafspraak. 

 

 

 

 



Vertrouwelijk  

Identiteit 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u uzelf en uw leven als stabiel (stevig) en zinvol ervaart. 

 

 
 

 

Relaties 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u oprecht om anderen kunt geven, u zich gewaardeerd voelt door 

anderen, u in staat bent om persoonlijke ervaringen uit te wisselen, naar anderen te luisteren en 

verbonden te zijn met anderen. 

 

 
 

 

Verantwoordelijkheid 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u haalbare doelen kunt stellen en in staat bent om deze doelen te 

bereiken, in lijn met de verwachtingen die u heeft opgewekt bij anderen. 

 

 



Vertrouwelijk  

 

 

 
 

 

 

Zelfcontrole 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u op een verantwoorde manier met uw eigen emoties en 

impulsen, ook wel bevliegingen genoemd, om kunt gaan en hierover controle heeft. 

 

 
 

 

 

Sociale omgang met anderen 

Deze grafiek geeft aan in hoeverre u op een gelijkwaardige en respectvolle wijze met anderen om 

kunt gaan. 

  



Vertrouwelijk  

 
 

 


