
 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Diagnostisch instrument 

Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-
BOCS) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Scahill et al. (1997) 

Huidige versie De Haan & Wolters (2007) 

Doel Meting van de ernst van dwanggedachten en dwanghandelingen 

Gebruik OCD 

Doelgroep Kinderen en adolescenten met een dwangstoornis 

Afname en scoring Hoe: Semi-gestructureerd interview, afgenomen door de behandelaar, in te vullen door 

kind, ouders of beide.  

Tijdsduur: Er zijn verschillende versies met verschillende aantal items beschikbaar, naar 

gelang de beschikbare tijd om de test af te nemen. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Interview en scoreformulier  

 

Schalen: Het interview bestaat uit twee delen: een door de therapeut te scoren lijst 

waarmee de aard van de dwanghandelingen en inhoud van de dwanggedachten vastgesteld 

kunnen worden. De vragen beslaan de volgende onderwerpen: dwanghandelingen m.b.t. 

wassen/schoonmaken, dwanghandelingen m.b.t. controle, herhalingsdwanghandelingen, 

dwanghandelingen m.b.t. tellen, regelen/symmetrie, hamsteren/bewaren, buitensporig 

gamen/bijgelovig gedrag, rituelen m.b.t. andere mensen, diverse dwanghandelingen, 

hygiënische obsessies, agressieve obsessies, obsessies m.b.t. hamsteren/bewaren, 

gezondheidsgerelateerde obsessies, religieuze/morele obsessies, magische obsessies, 

seksuele obsessies. Ingevuld wordt of het gedrag in het heden of verleden voorkwam. Om 

de ernst van de dwangproblematiek vast te stellen is er een semigestructureerd interview. 

Op een vijfpuntsschaal worden voor respectievelijk de dwanggedachte en de 

dwanghandelingen de volgende parameters gescoord: de tijd die dwangklachten in beslag 

nemen, de verstoring van het dagelijks leven, de mate van angst en wanhoop, de mate van 

verzet, de mate van controle. 

 

Interpretatie: De range van scores loopt van 0 tot 40. Een score van 16 wordt meestal als 

klinische cut-off score gehanteerd. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: onbekend. 

Begripsvaliditeit: onbekend.  

Criteriumvaliditeit: onbekend. 
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