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SCID II (BPS-schaal) 
Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders  

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST 

Oorspronkelijke 
versie 

First et al. (1997) 

Huidige versie Weertman et al. (2000) 

Doel Vaststellen van de tien DSM-IV As-II persoonlijkheids-stoornissen en van de 
depressieve en de passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis. 

Gebruik Borderline Persoonlijkheidsstoornis 

Doelgroep De vragenlijst is bedoeld voor volwassenen, maar bleek in onderzoek wel 
bruikbaar te zijn voor jongeren (Feenstra et al., in druk; Tromp en Koot, 2010). 

Afname Hoe:   Afname dient te geschieden door een goed getrainde  
  professional die kennis heeft van As-I stoornissen en van 
  persoonlijkheidsstoornissen, als mede de verschillende 
  verschijningsvormen van psychopathologie en de  
  diagnostische criteria van de DSM-IV. Verder is een goede 
  gespreksvaardigheid een vereiste. Het interview wordt  
  individueel afgenomen via de pen-en-papiermethode. De  

afname kan gecombineerd worden met de BPDSI-IV-ado/p. 
Tijdsduur:  15 minuten  

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST 

Beschrijving Materiaal:   Interviewboek, Vragenlijst,  Scoreformulieren. 
 
Schalen:  De SCID-II onderscheidt zich van andere semi-  
  gestructureerde interviews doordat de vragen gegroepeerd 
  zijn naar diagnose, waardoor het mogelijk is om onderzoek te 
  doen naar de aanwezigheid van een specifieke stoornis. Deze 
  indeling biedt ook de mogelijkheid om de antwoorden op zijn 
  relevantie voor het diagnosticeren van de betreffende  
  persoonlijkheidsstoornissen te kunnen beoordelen. De SCID-
  II kan voor onderzoek en in een klinische setting worden 
  gebruikt. Het interview bestaat uit 134 vragen en de SCID-II 
  Persoonlijkheidsvragenlijst (zelfrapportage) die voor  
  screening kan worden gebruikt, bevat 119 items. 
 
Interpretatie:  Het interview levert zowel categoriale als dimensioneel 
  scores op. 

Betrouwbaarheid 
en validiteit 
(COTAN) 

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

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/nl/Professionals/Themas/borderline/
http://www.kenniscentrum-kjp.nl/app/webroot/files/tmpwebsite/Downloadable_PDFs_Instrumenten/BPDSI_NL_ado-p.pdf


Juni 2011. Diagnostische instrumenten. Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

Wetenschappelijke 
onderbouwing 

 First, M.B., Spitzer, R.L., Gibbon, M., Williams, G.B.W. & Benjamin, L. 
(1997).  Structured clinical interview for DSM-IV personality 
disorders (SCID-II), American Psychiatric Press, Washington, DC.  

 First, M.B., Spitzer, R.L., Williams, G.B.W. (1997). Structured clinical 
interview for DSM-IV axis I disorders, clinical version (SCID-CV), 
American Psychiatric Press, Washington, DC.  

 Weertman, A., Arntz, A. and Kerkhofs, M.L.M., (2000). 
Gestructureerd diagnostisch interview voor DSM-IV 
persoonlijkheidsstoornissen (SCID-II), Swets Test Publishers, Lisse. 

 Psychiatrisch Centrum Bloemendaal (1991). Nederlandse vertaling 
van het Gestructureerd Klinisch Interview voor DSM-III-R 
Persoonlijkheidsstoornissen (SCID-II) (Dutch translation of the 
Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders), 
Author, Bloemendaal. 

Uitgever Pearson Assessment and Information B.V. Amsterdam 
Tel. 020 581 5500 
E-mail: info-nl@pearson.com 
http://www.pearson-nl.com/  

mailto:info-nl@pearson.com
http://www.pearson-nl.com/

