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Normoverschrijdend-
gedragsstoornis

De conduct disorder is in de vijfde editie van het Handboek voor de classificatie van 
psychische stoornissen (DSM-5®) vertaald als normoverschrijdend-gedragsstoornis. 
Bovendien is aan deze classificatie een specificatie toegevoegd die kenmerken beschrijft 
van mensen die aan de criteria voor deze stoornis voldoen en daarbij tevens blijk geven 
van beperkte prosociale emoties, zoals een beperking van empathie en schuldgevoel. 
De toevoeging van deze specificatie kan de zorg meer toegespitst maken en zet aan tot 
aanvullend onderzoek naar behandelingen en oorzaken. 

Toepassing van de specificatie
De normoverschrijdend-gedragsstoornis kenmerkt zich door gedrag dat de rechten 
van anderen schendt of belangrijke maatschappelijke normen overschrijdt. Minimaal 
drie symptomen moeten in het afgelopen jaar aanwezig zijn geweest, waarvan een in de 
laatste zes maanden. Voor deze classificatie moeten de symptomen leiden tot significante 
beperkingen in het sociale, schoolse of beroepsmatige functioneren. De classificatie 
wordt gewoonlijk toegewezen voordat de betrokkene volwassen is.
De criteria voor de normoverschrijdend-gedragsstoornis zijn bijna onveranderd ten 
opzichte van die van de Gedragsstoornis in de DSM-IV, maar de specificatie van 
beperkte prosociale emoties is nieuw in de DSM-5. Deze specificatie is van toepassing 
wanneer het gedragspatroon relatief ernstig beperkt is, in de vorm van een kille en 
emotieloze interpersoonlijke stijl in meerdere settings en relaties. De specificatie reikt 
dus verder dan de aanwezigheid van negatief gedrag en beschrijft een kenmerkend 
patroon van emotioneel en interpersoonlijk functioneren van de betrokkene. Mensen 
met een normoverschrijdend-gedragsstoornis met deze specificatie vertonen een zeer 
beperkte mate van empathie en weinig interesse in de gevoelens, wensen en het welzijn 
van anderen.

Toespitsen van zorg en aanzetten tot onderzoek
Mensen met de normoverschrijdend-gedragsstoornis die aan de criteria voor de 
specificatie voldoen hebben een relatief ernstige vorm van de stoornis en reageren anders 
op behandeling. De specificatie stelt de clinicus  dan ook in staat om nauwkeuriger te 
herkennen en diagnosticeren wanneer iemand een intensievere en meer individueel 
toegespitste behandeling nodig heeft. De specificatie is zo verwoord dat stigmatisering 
minimaal is. De nadruk ligt op het beperkt blijk geven van prosociale emoties zoals 
empathie en schuldgevoel.
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van patiënten mogelijk te maken met soortgelijke factoren.

gebracht na een revisieproces van 14 jaar. Zie voor meer informatie www.dsm-5.nl.

© 2013 American Psychiatric Association. Nederlandse vertaling: Boom uitgevers 
Amsterdam. Dit whitepaper is vrij te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor 
commercieel gebruik dient u contact op te nemen met Boom uitgevers Amsterdam, 
info@boompsychologie.nl of (020) 524 45 14.

Dit whitepaper is vertaald door Hilde Merkus (MediaMerkus B.V.). 
Met dank aan prof. dr. Michiel W. Hengeveld.

Lees meer op www.dsm-5.nl.
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Bestel alle DSM-5-uitgaven op
www.dsm-5.nl

Criteria met achtergronden en
toelichting: de complete DSM-5
Hardcover: 9789461059598 | € 149,95

Paperback: 9789089532220 | € 112,95

Toepassingen voor 
de drukke clinicus
Het Handboek van de DSM-5 is 
zeer omvangrijk. Het DSM-5®: 
Praktijkboek is speciaal geschre-
ven voor de clinicus die weinig 
tijd heeft, maar toch gedegen wil 
classificeren. Naast een beschrij-
ving van alle stoornissen en hun 
classificatiecriteria komen ook de 
belangrijkste veranderingen ten 
opzichte van de DSM-IV aan bod. 

9789089536280 | paperback | € 69,95

DSM-5 Online:
alles in één
Met DSM-5 Online kunt u de vol-
ledige inhoud van de DSM-5, met 
alle stoorniscategorieën, classifica-
ties, criteria en ICD-codes raadple-
gen. Daarnaast bevat het handige 
hulpmiddelen zoals beslisbomen 
voor differentiële diagnostiek, 
casussen en oefenvragen voor 
hulpverleners van ieder ervarings-
niveau. 

www.dsm5online.nl | € 59,95 per jaar

Leren classificeren in 
de praktijk
De DSM-5®: Studiegids helpt u om 
de – vooral stoornisgerichte – 
theorie uit de DSM-5 in te zetten in 
de praktijk. Hoe vertaalt u de clas-
sificatiecriteria naar de beleving 
van de individuele patiënt met al 
zijn bijzonderheden? Aan de hand 
van casuïstiek en toetsing van de 
DSM-5 krijgt u het diagnostisch 
proces onder de knie.

9789089536280 | paperback | € 79,95

Beknopte uitgave met de criteria 
van de DSM-5
Ringband: 9789089532251 | € 59,95

Paperback: 9789089532237 | € 59,95

Prijzen gelden in 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

Op de hoogte blijven van nieuws en andere DSM-uitgaven?
 www.dsm-5.nl
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DSM-5 ONLINE
Gebruik de DSM-5 zoals u dat wilt

DSM-5 Online bevat de volledige inhoud van de DSM-5,
met alle stoorniscategorieën, classificaties, criteria en ICD-codes.

Lees meer en neem een abonnement op
 www.dsm5online.nl

De voordelen van DSM-5 Online:
 Snel DSM-5-classificaties, ICD-9-CM-codes en criteria opzoeken

 Verschillen tussen DSM-IV en DSM-5 uitgelicht

 Differentiële diagnostiek met behulp van beslisbomen

 Screeningsvragen als leidraad voor het diagnostisch onderzoek

 Casussen bij ieder domein, met bespreking en aanbevolen literatuur

 Actueel: herzieningen worden automatisch toegevoegd
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