
 

Diagnostisch instrument: Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL) 

Diagnostisch instrument 

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders 
(SCARED-NL) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Birmaher et al. (1997) 

Huidige versie Muris & Steerneman (2001) 

Doel Screening van Angst 

Gebruik Angst 

Doelgroep 7-19 jaar 

Afname en scoring Hoe: Zelfrapportage vragenlijst voor zowel individuele als groepsafname. De vragenlijst kan 

mondeling worden afgenomen (bijvoorbeeld bij een kind met ernstige leesproblemen), 

maar de gegevens moeten dan met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd 

omdat onbekend is wat het effect van mondelinge afname op het invullen van de 

vragenlijst is.  

Tijdsduur: 10-25 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding, antwoordformulieren , ouderversie, scoringsen normeringswebsite 

van de vragenlijst.  

 

Schalen: De lijst bestaat uit 69 items en is bedoeld om symptomen te meten van de 

belangrijkste angststoornissen die, volgens de DSM, bij kinderen en adolescenten kunnen 

voorkomen. Het instrument kan ook gebruikt worden bij het evalueren van de effecten van 

therapeutische interventies bij angstige jeugdigen. De subschalen zijn: 

separatieangststoornis, paniekstoornis , specifieke fobie , sociale fobie , 

obsessiefcompulsieve stoornis, posttraumatische en acute stressstoornis, gegeneraliseerde 

angststoornis. Er bestaat ook een ouderversie, maar hier ontbreken vooralsnog de normen 

van. De aanbeveling is dan ook deze vooral te gebruiken om na te gaan in welke mate de 

ouders de scores van hun kind kunnen bevestigen. Op die manier kan een beeld worden 

verkregen over de ernst van de angstklachten.  

 

Interpretatie: De lijst wordt ingevuld met behulp van een 3-punts Likertschaal. Hierna 

worden de totaalscore en de subschaalscores berekend. De scores worden voorzien van de 

classificaties 'laag', 'normaal', 'verhoogd' en 'risico'. Het scoren en normeren van de 

SCARED-NL gebeurt via de normeringswebsite van de vragenlijst. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: voldoende 

Begripsvaliditeit: goed 



 

Diagnostisch instrument: Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL) 

Criteriumvaliditeit: voldoende 
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Voor een uitgebreide beschrijving van de SCARED-NL door het NJi klik hier. 
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