
Juni 2011. Diagnostische instrumenten. Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

 

 

 

MINI-plus 
Mini International Neuropsychiatrisch Interview  

ALGEMENE GEGEVENS VRAGENLIJST 

Oorspronkelijke 
versie 

Sheehan et al. (1998) 
 

Huidige versie Van Vliet et al. (2000) 

Doel Meten van de meeste DSM IV as I stoornissen, inclusief verslaving (lifetime).  

Gebruik Borderline Persoonlijkheidsstoornis 

Doelgroep Volwassenen, maar in de praktijk geschikt voor adolescenten.  

Afname Hoe:    Gedetailleerd en gestructureerd interview, af te nemen door 
  een diagnostisch getrainde professional.   
Tijdsduur:  30-60 minuten  

INHOUD VAN DE VRAGENLIJST 

Beschrijving Materiaal:   Vragenlijst 
 
Schalen:  Op systematische wijze worden de verschillende criteria van 
  een groot aantal psychiatrische stoornissen uitgevraagd 
  door per symptoom vast te stellen of de respondent dit 
  symptoom wel of niet heeft. De MINI‐Plus is verdeeld in 26 
  modules die elk corresponderen met een diagnostische 
  categorie. Elke module bevat vragen die overeenkomen met 
  de belangrijkste criteria van de bijbehorende As I  
  psychiatrische aandoening. De modules hoeven enkel met ja 
  of nee beantwoord te worden. Elke module begint met 1 a 2 
  screeningsvragen. Middels een beslisboom kan een globaal 
  zicht verkregen worden welke diagnosen nader uitgevraagd 
  dienen te worden. Naast het uitvragen van   
  stemmingsstoornissen, angststoornissen, misbruik en  
  afhankelijkheid van alcohol en middelen, psychotische  
  stoornissen, eetstoornissen en de antisociale   
  persoonlijkheidstoornis, behandelt de MINI-plus subtypering 
  en chronologie. Daarnaast zijn in de MINI Plus de  
  somatoforme stoornis, pijnstoornis, ADHD,   
  aanpassingsstoornis, premenstruele dysforie en de  
  gemengde angstige en depressieve stoornis opgenomen.  
 
Interpretatie:  Bij scoring volgt men de DSM IV TR richtlijnen, waar voor 
  adolescenten bv. het tijdscriterium voor dysthymie op 1 jaar 
  wordt gesteld, i.p.v. 2 jaar voor volwassenen.  

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/nl/Professionals/Themas/borderline/
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Betrouwbaarheid en 
validiteit (COTAN) 

Betrouwbaarheid:  niet bekend 
Begripsvaliditeit:  niet bekend 
Criteriumvaliditeit:  niet bekend 
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