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Tabel 2 Generieke screeningsinstrumenten psychosociale problematiek kinderen en jongeren: nadere informatie

Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
CBCL 1,5 - 5 jaar 99 items

Hoofdschalen
- Internaliserend/
externaliserend gedrag
SubSchalen
- Emotioneel reagerend,

angstig/depressief, lichamelijke
klachten, teruggetrokken,
slaapproblemen, aandachtsproblemen,
agressief gedrag.

- Geen COTAN beoordeling
- geen Nederlands onderzoek

- -Afnameduur:
15 à 20
-Scoring: 5
- -Interpretatie: 5

- Ouders, verzorgers of andere
volwassenen die de jeugdige goed
kennen vullen vragenlijst in

CBCL 6-18
jaar

99 items
Hoofdschalen
Vaardigheden, emotionele- en
gedragsproblemen
Subschalen
- Vaardigheden (activiteiten, sociaal,

school)
- Internaliserende problemen

(teruggetrokken/depressief,
lichamelijke klachten, angstig
depressief).

- Externaliserende problemen (sociale
problemen, denkproblemen,
aandachtsproblemen, normafwijkend
gedrag, agressief gedrag)

COTAN beoordeling (CBCL 4-18 ):
- -Betrouwbaarheid: goed
- -Begripsvaliditeit: goed
- -Criteriumvaliditeit:  voldoende

- Afnameduur:
15 à 20
- Scoring: 5
- Interpretatie: 5

- Ouders, verzorgers of andere
volwassenen die de jeugdige goed
kennen vullen vragenlijst in

- specifieke aanpassingen voor
migranten
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Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
TRF / C-TRF

Beide zijn
gebaseerd op
de CBCL en
kunnen
aanvullend
daarop
gebruikt
worden

C-TRF:
1,5-5 jaar

TRF:
6-18 jaar

TRF: 118 vragen
Hoofdschalen
Internaliserende en externaliserende
gedragsproblemen, totale problemen,
schoolfunctioneren, relatie leerkracht - kind
Subschalen
- Teruggetrokken / depressief
- Lichamelijke klachten
- Angstig / depressief
- Sociale problemen
- Denkproblemen
- Aandachtsproblemen
- Normafwijkend gedrag
- Agressief gedrag

C-TRF: 99 vragen
Hoofdschalen
Internaliserende en externaliserende
gedragsproblemen, totale problemen,
relatie leidster - kind
Subschalen

- Emotioneel reagerend
- Angstig / depressief
- lichamelijke klachten
- Teruggetrokken
- Slaapproblemen
- Aandachtsproblemen
- Agressief gedrag

COTAN beoordeling :

TRF (1999):
- -Betrouwbaarheid: goed
- -Begripsvaliditeit: voldoende
- -Criterium validiteit:  Voldoende

C-TRF:
- -Niet opgenomen in COTAN

- Afnameduur:
10 à 20
- Scoring: 5
- Interpretatie: 5

- De (C-)TRF is de door de leerkracht of
leidster in te vullen versie van de
CBCL
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Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
YSR 11-18 jaar 136 items

Hoofdschalen
- Vaardigheden, emotionele- en

gedragsproblemen
Subschalen
- Vaardigheden (activiteiten, sociaal,

school)
- Internaliserend (teruggetrokken /

depressief, lichamelijke klachten,
angstig / depressief)

- Externaliserend (normafwijkend
gedrag, agressief gedrag)

Overige: sociale problemen,
denkproblemen, aandachtsproblemen

COTAN beoordeling:
- -Betrouwbaarheid:
Goed/Wisselend (goed: totale score,
internaliserend, externaliserend)
- -Begripsvaliditeit: voldoende
Criteriumvaliditeit voldoende

- -Afnameduur:
15 à 20
- -Scoring:5
- -Interpretatie: 5

-

- Kan individueel of groepsgewijs
afgenomen worden, onder supervisie
van gedragsweten-

schapper of psychiater

- specifieke aanpassingen voor
migranten

SDQ/ S-Psy

S-Psy is de
SDQ met
aanvullende
vragen over
eetstoorn.,
zelfdestruct.
gedrag,
psychotische
kenmerken

SDQ:
3-16 jaar

S-Psy: 12-18
jaar

25 items
Hoofdschalen
- Emotionele problemen
- Gedragsproblemen
- Hyperactiviteit/
aandachtstekort
- Problemen met leeftijdgenoten
- Prosociaal gedrag
Subschalen
- Iedere hoofdschaal heeft 5 items

COTAN beoordeling:
- Betrouwbaarheid : voldoende
- Begripsvaliditeit: voldoende
- Criteriumvaliditeit:
onvoldoende

N.B. Bij pre-school kinderen (3-4 jaar) was
de interne consistentie van sommige SDQ-
subschalen laag; er kan niet op basis
hiervan bepaald worden welke hulp nodig
is (Theunissen et al., 2013).

- -Afnameduur: 5
- -Scoring: 5
- -Interpretatie: 5

- tot 11 jaar: ingevuld door ouder/
leerkracht

-
- v.a. 11 jaar ingevuld door jongere zelf

onder begeleiding van volwassene

- specifieke aanpassingen voor
migranten
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Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
BITSEA 12-36

maanden
42 items
Vragenlijst m.b.t. gedrag, emoties,
sociale interacties en indicatoren voor
psychopathologie
zodat vroegtijdig externaliserende
en internaliserende problemen worden
gesignaleerd.

Hoofdschalen
Problemscale
Competence scale

Voor 6-24 maanden onvoldoende valide
om psychosociale problemen op te
sporen.

Voor 2 jarigen is BITSEA het beste
instrument voor opsporing psychosociale
problemen, vergeleken met ASQ en KIPPI
(de Wolff et al., 2013)

- - Ingevuld door ouders

ASQ 3-66
maanden

22 tot 29 items
Vragenlijst gericht op sociaal en emotioneel
gedrag van het kind
op het gebied van zelfregulatie,
volgzaamheid, communicatie,
adaptief gedrag, autonomie,
emoties en interacties
met anderen.

Voor 6-24 maanden onvoldoende valide
om psychosociale problemen op te sporen
(de Wolff et al., 2013)

- - Ingevuld door ouders

KIPPPI 0-1 jaar
1-4 jaar

70-76 items
Hoofdschalen
Sociaal-emotionele ontwikkeling,
welbevinden en gedrag
Subschalen 6-14 mnd:
Welbevinden, veerkracht/resilience, sociaal
welbevinden, totale problemen
Subschalen 24 mnd:
Welbevinden, competentie, autonomie

Bij doelgroep 6-24 maanden
onvoldoende valide om psychosociale
problemen op te sporen (de Wolff et al.,
2013)

Er is een oudervragenlijst
beschikbaar, evenals een
lijst in te vullen door de JGZ-professional
en een lijst in te
vullen door de leidster van het
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.
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Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
KIVPA 13-19 jaar 32 items

Vroegsignalering psychosociale problemen

Subschalen
Sociale inbedding van de jongere
Psychosomatische klachten
Gebruik genotmiddelen
Anti-sociaal gedrag
Zelfbeeld

Betrouwbaarheid:
-Interne consistentie: goed
-totaal verklaarde variantie: matig

Validiteit:
Niet onderzocht

Normering: geen

- Afnameduur:
5-10

- Ingevuld door jongere

RCADS 8-17 jaar 47 items, waarvan 10 items depressieve
symptomen meten
Hoofdschalen
- gegeneraliseerde angst
- sociale fobie
- separatieangst
- panieksymptomen
- compulsieve symptomen
- depressieve symptomen

- Verder geeft het een totale angstschaal
en een totale Internaliserende schaal.

- Geen COTAN beoordeling
- Geen Nederlands onderzoek

- Afnameduur: 15 - Op basis van zelfrapportage
- RCADS-P: Versie voor ouders

SEV 4-18 jaar 72 items
Hoofdschalen

- aandachtstekort met
hyperactiviteit (ADHD)

- sociale gedragsproblematiek (ODD
en CD)

- angstig en stemmingsgestoord

COTAN-beoordeling:
- -Uitgangspunten testconstructie:

voldoende
- -Kwaliteit testmateriaal: goed
- -Kwaliteit handleiding: voldoende
- -Normen: goed
- -Betrouwbaarheid: goed

- Afnameduur: 30
-

- De vragenlijst wordt ingevuld door
iemand die goed op de hoogte is van
het gedrag van de jeugdige, zoals de
ouders/verzorgers of de leerkracht

-
- De uitslag mag alleen

geïnterpreteerd worden door
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Instrument Leeftijd Aantal items en schalen Psychometrische eigenschappen Afnameduur Gebruik en Bijzonderheden
SEV (vervolg) gedrag

- contact en
communicatieproblemen
(kenmerken van autisme).

Subschalen angstig en stemmingsgestoord
gedrag

- angst in het algemeen
- sociaal angstig gedrag
- angstig-depressief gedrag.

- -Begripsvaliditeit: goed
- -Criteriumvaliditeit: goed

psychodiagnostisch bevoegde
professionals.

DMO
gespreks-
protocol
‘Samen
starten’

0-18 mnd Risico-inventarisatie (ontwikkeling en
zorgwekkende opvoedingssituaties),

domeinen:
- competentie ouder
- rol partner
- sociale steun
- obstakels
- welbevinden kind

Ouders/verzorgers

VOBO 0-4 jaar Inventarisatie van behoefte aan
opvoedingsondersteuning.

Ouders/verzorgers

E-MOVO1 12-18 jaar De vragen zijn gericht op lichamelijke en
sociaal-emotionele gezondheid, de
thuissituatie, schoolbeleving en leefstijl.

Geen COTAN beoordeling Ingevuld door jongere

Aandacht suicidaliteit

1) E-MOVO: Via de Elektronische Monitor & Voorlichting (E-MOVO) verzamelen GGD’en gegevens over scholieren van het voortgezet onderwijs en geven hen directe
feedback over de eigen gezondheid en daarbij aansluitende tips en voorlichting (RIVM).


