Diagnostisch instrument

Gedragsvragenlijst voor kinderen (Child Behavior Checklist)
(CBCL) 1,5 - 5 jaar
Algemene gegevens vragenlijst
Oorspronkelijke versie
Huidige versie
Doel
Gebruik
Doelgroep
Afname en scoring

Achenbach & Rescorla (2000)
Verhulst & Van der Ende (2000)
Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedrags- en emotionele
problemen en vaardigheden bij kinderen
Autisme Spectrum Stoornissen, Depressie, Dwang, ODD-CD
1½-5 jaar
Hoe: In te vullen door ouders/verzorgers van het kind
Tijdsduur: 15-20 minuten

Inhoud van de vragenlijst
Beschrijving

Materiaal: Vragenlijsten en handscoringsformulieren inclusief DSMschalen jongens en
meisjes.
Schalen: De gedragsvragenlijst voor Kinderen bestaat uit 99 vragen over emotionele en
gedragsproblemen en een vraag over overige problemen. De lijst is ingedeeld in
verschillende probleemschalen:
• Internaliserend (Emotioneel Reagerend, Angstig/Depressief, Lichamelijke Klachten,
Teruggetrokken)
• Externaliserend: (Aandachtsproblemen, Agressief Gedrag), Slaapproblemen
Internaliserend en externaliserend gedrag vormen samen de schaal Totale Problemen. Ook
kunnen de vragen worden ingedeeld in 5 DSM schalen, dit zijn:
•
•
•
•
•

Affectieve Problemen
Angstproblemen
Pervasieve Ontwikkelingsproblemen
Aandachtstekort/Hyperactiviteitsproblemen
Oppositioneel- Opstandige Problemen

Interpretatie: Op de vragen kan worden geantwoord met 0=helemaal niet, 1=een beetje of
soms, 2=duidelijk of vaak. De vragenlijst moet worden ingevuld met betrekking tot het
gedrag van het kind gedurende de afgelopen 6 maanden. Er is een programmamodule

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES)

beschikbaar voor het scoren van de vragenlijst. Het is hierin mogelijk om de Nederlandse
norm te hanteren, deze is beschikbaar in de behandelmodule.

Betrouwbaarheid en
validiteit

Betrouwbaarheid: niet bekend
Begripsvaliditeit: niet bekend
Criteriumvaliditeit: niet bekend

Wetenschappelijke • Elling & Minderaa (2009). Zicht op kennis, beschikbare diagnostische instrumenten en
onderbouwing
interventies voor de jeugd-ggz, deel I, beschrijving. Amsterdam: Landelijk Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie
• Verhulst, Van der Ende & Koot (1996). Handleiding voor de CBCL/4-18. Rotterdam: Sophia
Kinderziekenhuis, Erasmus MC
Voor een uitgebreide beschrijving van de CBCL door het NJi klik hier

Uitgever

Achenbach System of Emperically Based Assessments
Verkrijgbaar bij: www.aseba.nl.

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES)

