
 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Diagnostisch instrument 

Eating Disorder Inventory-II (EDI-II) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Garner (1991) 

Huidige versie Van Strien (2011) 

Doel Meten van psychologische en gedragskenmerken die samenhangen met anorexia nervosa 

en/of boulimia nervosa. 

Gebruik Voedings- en eetstoornissen 

Doelgroep Vrouwen vanaf 12 jaar 

Afname en scoring Hoe: Zelfrapportage vragenlijst, die zowel individueel als groepsgewijs kan worden 

afgenomen en ook in verkorte vorm is af te nemen. Afname vindt plaats door een 

diagnostisch getrainde professional.  

 

Tijdsduur: 20-25 minuten, al naar gelang de korte of lange versie wordt afgenomen. 

Invullen van de diagnoselijst kost 5-10 minuten. 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding, vragenboekje, zelfscorend antwoordformulier, profielformulier en 

diagnoselijst.  

 

Schalen: De EDI-II is geen diagnostisch instrument maar brengt de symptomatologie van de 

patiënt in kaart. De vragenlijst bestaat uit 91 items verdeeld over 11 schalen: Najagen van 

Dunheid, Boulimia, Ontevredenheid met het lichaam, Ineffectiviteit, Perfectionisme, 

Interpersoonlijk wantrouwen, Introceptief bewustzijn, Angst voor volwassenheid, 

Ascetisme, Impulsregulatie en Sociale onzekerheid. Deze versie wordt aangeraden in 

onderzoek naar de etiologie van eetstoornissen en voor screeningsdoeleinden in de 

nietklinische populatie. De korte versie bestaat uit 64 items met de acht oorspronkelijke 

subschalen en kan in de klinische setting worden gebruikt om de symptomatologie van een 

patiënt in kaart te brengen en bij therapie-evaluatie.  

 

Interpretatie: De items worden beoordeeld op een zespuntsschaal lopend van 1=nooit, 

2=zelden, 3=soms, 4=vaak, 5=meestal en 6=altijd. Met behulp van de EDI-II kan een uniek 

psychologisch profiel worden gemaakt, kan vastgesteld worden of therapie aanslaat en kan 

er onderzoek mee gedaan worden. Ook is de EDI-II geschikt voor screening: het opsporen 

van subklinische vormen van een eetstoornis in risicogroepen van bijvoorbeeld sporters, 

balletdansers en studenten. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: goed  

Begripsvaliditeit: goed  



 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Criteriumvaliditeit: goed 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 
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