
 

Diagnostisch instrument: Developmental Behaviour Checklist (DBC) 

Diagnostisch instrument 

Developmental Behaviour Checklist (DBC) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Einfeld & Tonge (1992) 

Huidige versie Einfeld & Tonge (2002) 

Doel Meten van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen met ontwikkelings- en 

verstandelijke beperkingen 

Gebruik Lichtverstandelijke Beperkten (LVB) 

Doelgroep 4-18 jaar met verstandelijke beperking 

Afname en scoring Hoe: De DBC heeft twee versies, de DBC-P en de DBC-T. De DBC-P dient ingevuld te worden 

door de ouder/verzorger die het kind minimaal 6 maanden kent. De DBC-T wordt ingevuld 

door de leerkracht die het kind minimaal 2 maanden kent. Beide onder supervisie van een 

diagnostisch getrainde professional.  

  

Tijdsduur: 10 Tot 15 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Vragenlijst, handleiding 

 

Schalen: De DBC-P bestaat uit 96 items en kan gescoord worden op drie niveaus: de Totale 

Probleem gedrag score, die een algemene maat van gedrags- en emotioneel verstoringen 

meet. Op het tweede niveau meet het verstoringen in vijf dimensies: Verstorend/Anti-

sociaal gedrag, In zichzelf gekeerd, Communicatie-verstoringen, Angst en Sociaal verband. 

Het derde niveau betreft de scores op individuele gedragsitems en meet het voorkomen en 

de ernst van de individuele items.  

 

Interpretatie: Items worden gescoord op een driepuntsschaal (0= niet waar, 1= beetje of 

soms waar, 2= helemaal of vaak waar). Ruwe scores kunnen omgezet worden in 

percentielscores. Scores kunnen handmatig en digitaal uitgewerkt worden. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: Niet bekend 

Begripsvaliditeit: Niet bekend 

Criteriumvaliditeit: Niet bekend 

Wetenschappelijke 

onderbouwing 
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Diagnostisch instrument: Developmental Behaviour Checklist (DBC) 

(second edition). 
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Part 3. 
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