Instrumenten voor richtinggevende diagnostiek
Thema
(vermoeden op)

Naam

Meer
informatie

Doelgroep

Type
instrument

Tijdsduur
afname

Astma

Astma Controle Test

ACT

Koemelkallergie

Eliminatie- provocatietest

Richtlijn voedsel
overgevoeligheid

Regulatiestoornissen

Infant Toddler Symptom Checklist

ITSCh-NL

7 - 30 maanden

5 vragenlijsten per
leeftijdfase

De ITSCh-NL is een checklist gericht op het vroeg opsporen van regulatieproblemen en problemen in de
zintuiglijke prikkelverwerking bij kinderen in de (ontwikkelings-)leeftijd van 7 - 30 maanden.

10 minuten

Voedingsproblemen

Child Feeding Questionnaire

CFQ

2 - 12 jaar

Vragenlijst

De CFQ meet de opvattingen, attitude en gedrag van ouders als het gaat om de voeding van hun kind met het
doel de mate van ouderlijke controle vast te stellen.

15 minuten

ADHD

ADHD-vragenlijst

AVL

4 - 18 jaar

(Digitale)
vragenlijst

De ADHD-vragenlijst is een instrument voor het vaststellen van gedragssymptomen van ADHD bij kinderen
en jongeren van 4 tot 18 jaar. Vervolgens kan in kaart worden gebracht in welke mate aandachtstekort,
hyperactiviteit en impulsiviteit daarbij een rol spelen.

15 minuten
inclusief
interpretatie

Vragenlijst voor Gedragsproblemen
bij kinderen

VvGK

6 - 16 jaar

Vragenlijst

De VvGK is geschikt om symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD te meten bij kinderen en
jongeren tussen de 6 en 16 jaar. De vragenlijst wordt gebruikt binnen de jeugdzorg en het onderwijs.

10 minuten

Screen for Child Anxiety Related
Emotional Disorders

SCARED-NL

7 - 18 jaar

Vragenlijst

Vragenlijst over angst en bang-zijn bij kinderen en adolescenten

10 - 25 minuten
inclusief
interpretatie

Sociale Angstschaal voor Kinderen

SAS-K

9 - 12 jaar

Vragenlijst

Het doel is om cognitieve en affectieve angstreacties in en voor verschillende sociale situaties te meten

25 minuten
inclusief
interpretatie

Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen

PMT-K-2

11 - 16 jaar

Vragenlijst

De PMT-K is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en
sociale wenselijkheid. De lijst kan afgenomen worden bij kinderen van 10 tot 16 jaar. De test is vooral bedoeld als
hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen in zowel de onderwijs- als de gezinssituatie.

40 minuten
inclusief
interpretatie

Situatie Specifieke Angst Test

SSAT

11 t/m 16 jaar

Vragenlijst

De SSAT is een zelfrapportagevragenlijst met als doel het vaststellen van faalangst van leerlingen van 11 t/m
16 jaar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs tijdens taaksituaties in de les. De vragenlijst kan als
screeningsinstrument en evaluatie-instrument ingezet worden.

30 minuten
inclusief
interpretatie

Antisociaal gedrag

Amsterdams Schaal voor
Opstandigheid

ASO

9 - 12 jaar

Vragenlijst

Doel van de ASO is op systematische wijze inzicht geven in de mate waarin een kind opstandig, brutaal en
ongehoorzaam is en geneigd is tot ruzie maken, met andere woorden de mate van opstandigheid.

45 minuten

Autisme

ESAT- Screening van ASS

ESAT

0 t/m 36
maanden

Vragenlijst

Met de ESAT kunnen professionals die werken met jonge kinderen bepalen of er een verhoogd risico is op
Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en dus een verwijzing naar de Kinder- en Jeugdpsychiatrie gewenst is. De
ESAT bestaat uit een oudervragenlijst en een lijst met Alarmsignalen die mogelijk duiden op ASS bij kinderen
tussen 1 en 3 jaar. De ESAT bestaat uit 14 vragen over concreet waarneembaar gedrag. De vragen worden aan de
ouders/verzorgers gesteld. Samen met hen wordt nagegaan of de gedragingen zich wél of niet voordoen bij het
kind. De vragen worden op basis van dit gesprek en op basis van observatie (indien het kind aanwezig is) door de
professional gescoord.

10 minuten

Checklist Autism for Toddlers

CHAT

18 maanden

Vragenlijst +
observatielijst

Met de CHAT kan een vermoeden van een autistische stoornis bij jonge kinderen vastgesteld worden.

2 minuten

Children’s Depression Inventory

CDI

7 - 18 jaar

Vragenlijst

De CDI is een zelfrapportagelijst voor kinderen van 7 tot en met 18 jaar en stelt vast of er sprake is van een
depressieve stemming en wat de ernst hiervan is. De vragenlijst kan als routinescreening worden gebruikt in
diverse settings, waaronder het onderwijs, ambulante voorzieningen, residentiële centra en in de bijzondere
jeugdzorg.

25 minuten
inclusief
interpretatie

Beck Depression Inventory-II

BDI-II-NL

ouder dan
13 jaar

Vragenlijst

De BDI-II is een korte zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de ernst van depressie bij volwassenen en
adolescenten ouder dan 13 jaar.

10 minuten

Competentiebelevingsschaal voor
kinderen

CBSK

8 - 12 jaar

Vragenlijst

De CBSK geeft een indruk van de wijze waarop een kind zichzelf ervaart en hoe hij/zij zijn eigen vaardigheden
en/of adequaatheid op een aantal relevante levensgebieden inschat.De vragenlijst omvat 36 items verdeeld
over zes subschalen: schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning,
gedragshouding en gevoel van eigenwaarde.

30 minuten
inclusief
interpretatie

Sick, Control, One stone, Fat, Food

SCOFF

Vragenlijst

Het acronym SCOFF is afgeleid uit de kernwoorden van de vijf vragen waaruit het instrument bestaat: Sick,
Control, One stone, Fat, Food (Morgan e.a., 1999)

1 - 2 minuten

Eating disorder Screen for Primary
care

ESP

Vragenlijst

ESP (Eating disorder Screen for Primary care) bestaat uit vier vragen

5 minuten

Nederlandse Vragenlijst voor
Eetgedrag Kind

NVE-K

7 - 12 jaar

Vragenlijst

Het vaststellen van drie typen eetgedrag bij kinderen, zodat kinderen met een risico op overgewicht voortijdig
worden gesignaleerd.

20 minuten
inclusief
interpretatie

Sociaal Emotionele Vragenlijst

SEV

4 - 18 jaar

Vragenlijsten

Aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of de leerkracht meet de SEV in hoeverre kinderen en
jongeren van 4 tot 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

30 minuten

Nederlandse Differentiatie Test
Sociaal Emotioneel Functioneren

NDT-SEF

12 jaar

Vragenlijst

De NDT-SEF-2005 is gericht op het vaststellen van sociaal-emotionele problematiek in de schoolsituatie. De test
kan afgenomen worden bij leerlingen van 11 tot 15 jaar

30 minuten
inclusief
interpretatie

Child Behaviour Checklist

CBCL

4 - 18 jaar

Vragenlijst

De CBCL is een diagnostisch instrument om probleemgedrag en vaardigheden van kinderen en jeugdigen op
gestandaardiseerde wijze te kwantificeren. Er bestaan twee versies: één voor kinderen van 1,5 tot en met 5, en
één voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18.

30 minuten
inclusief
interpretatie

Teacher Report Form

(c)TRF

4 - 18 jaar

De (C-)TRF is de door de leerkracht of leidster in te vullen versie van de CBCL. De vragenlijst moet inzicht geven in
het gedrag van het kind of de jongere zoals dat door de leerkracht of de leidster wordt ervaren.

30 minuten
inclusief
interpretatie

Youth Self Report

YSR

11 - 18 jaar

Vragenlijst

De YSR is een vragenlijst waarop jongeren vragen over zichzelf kunnen beantwoorden over vaardigheden en
emotionele- en gedragsproblemen.

30 minuten

Lijst met Aandachtsvelden voor
Gedrag van het Kind volgens de
Opvoeder

LAGKO

1 t/m 15 jaar

Vragenlijst

De LAGKO is bedoeld om hulpverleners te ondersteunen bij het screenen van problemen in de opvoeding in
(pleeg)gezinnen met kinderen van 1 tot en met 15 jaar

45 - 60 minuten

Vragenlijst Fundamentele
Onthechting

VFO

4 tot 18 jaar

Vragenlijsten

Kinderen en jongeren met ernstig agressief en antisociaal gedrag glijden op volwassen leeftijd vaak af naar de
criminaliteit. Dit komt vooral voor bij jeugdigen die zich egocentrisch gedragen, een beperkte gewetensfunctie
hebben, gebrek aan empathie vertonen en geen berouw voelen. In de literatuur vatten we deze kenmerken
vaak samen onder de term ‘psychopathie’. Deze jongeren zijn zodanig losgeraakt van zichzelf dat beter kan
worden gesproken van het syndroom van fundamentele onthechting. Fundamentele onthechting is een ernstige
stoornis in de sociale en emotionele ontwikkeling. Kenmerkend voor een fundamentele hechtingsstoornis is dat
het gaat om ontwortelde jeugdigen, die geen binding meer hebben met personen in hun direct omgeving en de
samenleving. De VFO is gericht op vroegtijdige signalering van fundamentele onthechting.

10 minuten

Impact trauma/life
event

Child Impact of Events Scale (PTSS)

Cries-13

7 - 18 jaar

Vragenlijst

De CRIES-13 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stress stoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren
van 8 tot 18 jaar vroegtijdig te signaleren.

5 - 10 minuten

Kwaliteit van leven

Kidscreen-27

De Kidscreen is een instrument dat de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren meet.

10 - 15 minuten

Psychosociaal
welbevinden

Development and Well-Being
Assessment

DAWBA

5 - 17 jaar

Interviews en
vragenlijst

De DAWBA is een pakket instrumenten waarmee psychopathologie bij kinderen en adolescenten in beeld kan
worden gebracht. Het bestaat uit drie delen, namelijk een interview voor de ouders, een interview voor de
jongere en een vragenlijst voor de leerkracht. De wijze van afname is individueel en kan zowel gedaan worden via
de computer als door een persoon. De discriminante validiteit blijkt uit eerste onderzoeken uitstekend te zijn.

60 minuten

Sociaal welbevinden

Sociaal Emotionele Vragenlijst

SEV

4 - 18 jaar

Vragenlijsten

Aan de hand van gedragsbeoordelingen van ouders en/of de leerkracht meet de SEV in hoeverre kinderen en
jongeren van 4 tot 18 jaar problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

30 minuten

Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag

SIG

adolescenten

Vragenlijst

De SIG heeft als doel iemands gespannenheid te meten, om vervolgens te meten hoe vaak zo’n situatie zich
voordoet voor deze persoon.

20 minuten

Korte versie Nijmeegse Ouderlijke
Stress Index

NOSIK

kinderen
2 - 14 jaar

Vragenlijst

De NOSI is ontwikkeld voor gezinsdiagnostiek en meet stressbeleving binnen de opvoedingssituatie van een kind
bij de opvoeders. Met behulp van dit instrument kan bepaald worden vanuit welke potentiële stressbronnen
daadwerkelijk stress wordt ervaren.

5 minuten

Child Feeding Questionnaire

CFQ

2 - 12 jaar

Vragenlijst ouderen kinderversie

De CFQ meet de opvattingen, attitude en gedrag van ouders als het gaat om de voeding van hun kind met het
doel de mata van controle van de ouder vast te stellen

15 minuten

Nijmeegse Vragenlijst voor de
Opvoedingssituatie

NVOS

kinderen tot
14 jaar

Vragenlijst

De NVOS is een vragenlijst voor ouders die in kaart brengt in welke mate ouders de opvoedingssituatie met een
kind als belastend ervaren, wat zij daarvoor als oorzaken zien en wat voor hulp zij verwachten.

90 minuten

Schaal voor Ouderlijk Gedrag

SOG

kinderen
4 - 15 jaar

Vragenlijsten

De SOG is een vragenlijst die zich richt op het gedrag van ouders. Er is een ouderversie voor ouders van kinderen
van vier tot acht jaar en van acht tot vijftien jaar, daarnaast is er een kinderversie voor kinderen van acht tot
vijftien jaar.

15 minuten

Signs of Safety

Signs of Safety

Het doel van Signs of Safety is een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is
van kindermishandeling. Het einddoel van Signs of Safety is veiligheid voor het kind te creëren.

Child Abuse Potential Inventory

CAPI

De CAPI is een signaleringsinstrument om bij ouders de kans op kindermishandeling te voorspellen. In Nederland
is de CAPI vooralsnog alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

4 - 11 jaar en
12 jaar en ouder

Online vragenlijst

Depressie

Eetstoornissen

Emotionele
ontwikkeling

Gedrag van kind of
jongere

SOCIAAL

Hechting

Veiligheid kind

Mensen die last hebben van astma kunnen de Astma Controle Test online afnemen. Deze test beoordeelt de
ernst van astma van de patiënt en hoe goed het wordt gecontroleerd. De ACT (een korte vijf-vraag test) kan de
arts helpen bij een betere behandeling van de patiënt. Twee Astma Controle tests zijn beschikbaar: een voor
volwassenen 12 jaar en ouder, en een voor kinderen van vier tot en met 11 jaar.

1 - 2 minuten

Een voedselprovocatietest moet worden voorafgegaan door een koemelkvrij dieet gedurende ten minste 4
weken met sterke afname van de symptomen. De diagnose koemelkallergie wordt bij voorkeur gesteld met
een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest (DBPGVP). Deze test kan bij kinderen met een
laag risico op ernstige allergische symptomen door de JGZ uitgevoerd worden. Kinderen met een anafylactische
reactie of met andere ernstige symptomen in het verleden worden altijd verwezen naar de kinderarts.

BIO
Angst

PSYCHO

Omschrijving

10 - 20 minuten

