
 

Diagnostisch instrument: Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS, RCADS-20, RCADS-25) 

Diagnostisch (screening)instrument 

Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS, RCADS-
20, RCADS-25) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Chorpita et al. (2000), Ebesutani et al. (2012), Skoczen et al. (2017) 

Huidige versie Oldehinkel (2000), Van der Wal et al. (2017) 

Doel RCADS-47: Diagnostiek van angst en depressie 
RCADS_25, RCADS-22, RCADS-20: screening van angst en depressie 

Gebruik Angst en Depressie 

Doelgroep Kinderen en adolescenten van 8-18 jaar 

Afname en scoring Hoe: Zelfrapportagelijst  

Tijdsduur: onbekend. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding, vragenlijst 

 
Schalen: De RCADS-47 zelfrapportagelijst is een uitbreiding van de SCAS en meet behalve 
enkelvoudige klachten en lichte klachten van de gegeneraliseerde angststoornis ook 
symptomen van onder andere depressie en bevat extra worry-vragen. De vragenlijst bevat 
47 items die zich richten op de klachten van een gegeneraliseerde angststoornis, maar ook 
op de symptomen van depressie. De schalen zijn: separatie-angststoornis, sociale fobie, 
gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, obsessief-compulsieve stoornis en 
depressieve stoornis. Verder geeft de lijst een totale angstschaal, een totale 
depressieschaal en een totale Internaliserende schaal.  
 
Interpretatie: Items worden gescoord op basis van een vierpuntsschaal. Er bestaat ook een 
versie voor ouders, de RCADS-P. Ruwe scores worden omgezet in T-score. 
 
Er bestaan ook drie kortere versies, namelijk de RCADS-20, de RCADS-22, en RCADS-25. 
Deze kortere versies bestaan uit een algemene angstschaal (15 vragen) en een 
depressieschaal (5, 7 of 10 vragen). De aanbevolen versie voor screening is de RCADS-22 
vanwege de goede psychometrische resultaten voor zowel de angst- als depressieschaal. 
 
Interpretatie: Items worden gescoord op basis van een vierpuntsschaal.  

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: De interbeoordelingsbetrouwbaarheid en interne consistentie van 

symptomen is acceptabel tot goed van de RCADS-47.  

 

 

De angstschaal van de RCADS-20, RCADS-22 en RCADS-25 is betrouwbaar en valide. De 

https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/angst/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/depressie/
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/09/Revised-Child-Anxiety-Depression-Scale-22-RCADS-22.pdf
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2020/09/Revised-Child-Anxiety-Depression-Scale-25-RCADS-25.pdf
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depressieschaal van de RCADS-20 en RCADS-25 laten verschillende psychometrische 

tekortkomingen zien. De depressieschaal van de RCADS-22 is zowel betrouwbaar als valide. 

 

Criteriumvaliditeit: goed wat betreft de angstschaal van de RCADS-25, RCADS-22 en RCADS-

20. Onbekend wat betreft de RCADS-25, RCADS22 en RCADS-20 depressieschalen.  

 

Voor de RCADS-25, RCADS-22 en de RCADS-20 zijn de angstschaal en depressieschaal 

onderzocht op: structurele validiteit, interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid, 

criterium validiteit, en construct validiteit volgens de COSMIN methodologie. Ook zijn er 

Nederlandse normen beschikbaar. 
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