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In dit artikel wordt een overzichtelijk beeld geschetst van de MMPI-2-RF. De 

verschillende schalen worden beschreven en daarna volgt een beschrijving van de 

psychometrische eigenschappen. Ook wordt, aan de hand van een casus, een 

beschrijving gegeven van de interpretatie waarbij de MMPI-2-RF wordt vergeleken met 

de MMPI-2. Tenslotte worden de voor- en nadelen van de MMPI-2-RF ten opzichte van 

de MMPI-2 genoemd. Het is aan de gebruiker om te bepalen welke versie het beste 

aansluit bij de gebruikerswensen en de doelgroep.  
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In dit uitgebreide en recente artikel wordt de MMPI-2-RF gedetailleerd besproken. 

Allereerst wordt een globale introductie van de MMPI-2-RF gegeven. Het artikel gaat 

vervolgens in op de geschiedenis van de MMPI-instrumenten, de validiteitsschalen van 

de MMPI-2-RF en de aansluiting van de MMPI-2-RF bij hedendaagse modellen van 

psychopathologie en persoonlijkheid, zoals HiTOP. Ook wordt de toepassing van het 

instrument in verschillende contexten binnen de praktijk beschreven. Ten slotte worden 

de kritiekpunten van de MMPI-2-RF besproken en deels weerlegd en er worden 

aanbevelingen voor de MMPI-3 gegeven.  
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toepasbaarheid van de MMPI-2-RF.  

 

Er zijn weinig psychometrisch goed onderbouwde instrumenten waarmee 

persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie bij zwakbegaafden in kaart gebracht 

kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de MMPI-2-RF goed inzetbaar is bij deze 

doelgroep. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op deze informatieposter. 
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In dit artikel wordt een uitgebreide en duidelijke uitleg gegeven over het Hierarchical 

Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) model. Het artikel gaat in op de nadelen van de 

huidige classificatiesystemen zoals de DSM. Vervolgens wordt het HiTOP model 

geïntroduceerd en uitgelegd. Ook worden kort verschillende meetinstrumenten 

genoemd die aansluiting vinden bij dit model, en tot slot worden de voordelen en 

beperkingen van het model opgesomd.  
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In dit Nederlandstalige artikel wordt een korte en duidelijke samenvatting van het HiTOP 

model gegeven. Dit artikel geeft een beschrijving van het model en gaat in op hoe het 

inspeelt op de beperkingen van de DSM. De opbouw, wetenschappelijke onderbouwing 

en de voordelen en beperkingen van het model worden besproken.  
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Dit artikel geeft uitgebreide en duidelijke uitleg en achtergrondinformatie over het 

HiTOP model. Het artikel gaat dieper in op de beperkingen van de huidige 

classificatiemodellen en geeft vervolgens een gedetailleerde uitleg over het HiTOP 

model. De ontwikkeling en de opbouw van het model en het gebruik ervan in de praktijk 

worden besproken.  
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