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Anxiety Disorder Interview Schedule, Nederlandse versie

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST
Oorspronkelijke
versie

Silverman & Albano (1996)

Huidige versie

Siebelink & Treffers (2001)

Doel

Diagnostiek van angststoornissen

Gebruik

ADHD, Angst, Depressie, Dwang, Trauma en Kindermishandeling

Doelgroep

7-17 jaar

Afname

Hoe:
Tijdsduur:

Semigestructureerd interview dat wordt afgenomen bij
ouders (ADIS-P) en kind (ADIS-C)
Kindinterview 45-75 minuten
Ouderinterview ca. 75 minuten

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST
Beschrijving

Materiaal:

Handleiding, ouderinterview, kindinterview,
scoreformulieren en een thermometerkaart.

Schalen:

Deel I: vragen over diverse angststoornissen
Deel II: korte vragen over affectieve stoornissen,
middelengebruik, psychoses, selectief mutisme,
eetstoornissen en somatoforme stoornissen.
Deel III: een interferentievragenlijst, een aantal vragen om
de intensiteit van de psychosociale stressfactoren vast te
stellen en een aantal vragen naar onderwerpen die het kind
naar voren zou willen brengen. In het ouderinterview zijn de
vragen over de geschiedenis van het probleem en over de
consequenties van het gedrag van het kind gedetailleerder.

Interpretatie: Er zijn drie antwoordmogelijkheden die genoteerd worden,
dit zijn ‘ja’, ‘nee’, of ‘anders’. ‘Anders’ wordt ingevuld
wanneer een vraag wordt beantwoord met ‘ik weet het
niet’, ‘soms’ of een ander onduidelijk antwoord.
Aan het eind van elk interview staat 'Samenvatting van de
DSM-IV diagnoses en de Ernstbeoordeling door de clinicus
(EBC)'. De ernst van iedere stoornis en de EBC wordt (EBC:
op een schaal van 0 tot 8) door de interviewer vastgesteld.
De EBC wordt gebaseerd op de mate van interferentie, het
aantal bevestigde symptomen en de algehele indruk van de
interviewer.
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Betrouwbaarheid en
validiteit (COTAN)
Wetenschappelijke
onderbouwing

Betrouwbaarheid:
Begripsvaliditeit:
Criteriumvaliditeit:

niet bekend
niet bekend
niet bekend
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