
 

Diagnostisch instrument: Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES) 

Diagnostisch instrument 

Car, Relax, Alone, Forget, Friends, Trouble (CRAFT) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Knight et al. (1999) 

Huidige versie Knight et al. (2002) 

Doel Screening van alcohol- en middelenmisbruik 

Gebruik Problematisch middelengebruik 

Doelgroep Adolescenten onder de 21 jaar 

Afname en scoring Hoe: Af te nemen als interview, zelfrapportage of digitaal. 

Tijdsduur: Minder dan 5 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Vragenlijst 

Schalen: De zes items worden vooraf gegaan door drie items die het 

gebruik van alcohol, marihuana en andere drugs bevragen. 

De vragen betreffen de afgelopen 12 maanden en zijn als 

volgt: 

 

1. Heb je ooit in een auto gereden bij iemand (of jezelf) die dronken of ‘’high’’ 

achter het stuur zat? 

2. Gebruik je alcohol of drugs om te ontspannen, je beter te voelen over jezelf of 

erbij te horen? 

3. Gebruik je wel eens alcohol of drugs als je alleen bent? 

4. Ben je weleens dingen vergeten die je deed toen je alcohol of drugs gebruikte? 

5. Zeggen familie of vrienden wel eens dat je je drank- of drugsgebruik zou moeten 

verminderen? 

6. Ben je weleens in de problemen gekomen toen je alcohol of drugs gebruikte? 

 

Interpretatie: Als de adolescent ‘’nee’’ antwoord op de eerste drie open 

vragen, hoeft de afnemer slechts vraag 1 te stellen. Als de 

respondent op 1 of meer van de open vragen ‘’ja’’ antwoord 

stelt de afnemer alle 6 vragen. Elke ‘’ja’’ is 1 punt. Een score 

van 2 of meer laat een hoog risico zien op alcohol- of 

drugsprobleem en behoeft meer onderzoek. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: niet bekend  

Begripsvaliditeit: niet bekend  

Criteriumvaliditeit: niet bekend 
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Uitgever Klik hier voor de CRAFFT. 
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